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Lietuva siekia tapti Europos
Sąjungos nare
Vilnius, balandžio 24 d. Bus pakeisti kai kurie įsta
(BNS) — Jei Lietuva dėl poli tymai, kurie garantuos akci
tinių motyvų nebūtų pakvies ninkų turtinių ir neturtinių
ta deryboms dėl narystės Eu teisių apsaugą. Tai reiškia, jog
ropos Sąjungoje (ES) kartu su vieni akcininkai negalės pasi
kitomis kandidatėmis, tai bū savinti kitų akcininkų turto.
dytų ne tik neteisingą, bet ir
pavojingą politinį sprendimą,
kuris galėtų suduoti per didelį
Naujas visuomeninis
smūgį Baltijos regiono saugu
judėjimas priešinsis '
mui, sakė premjeras Gedimi
Lietuvos stojimui į ES
nas Vagnorius spaudos konferencįjoje,pridurdamas jog nėra
Seimo narys, tautininkas Ri
nė vieno klausimo, kurio Lie mantas Smetona kuria Lietu
tuvos vyriausybė negalėtų vos stojimą į Europos Sąjungą
išspręsti iki stojimo į ES.
stabdysiantį „Nacionaldemo„Mes negalime išspręsti tik kratinį judėjimą už nepriklau Balandžio 8 d. Vilniuje, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), buvo surengta viceministro Edmundo Simanaičio
ir generalinio inspektoriaus, pulkininko Algimanto Garsio spaudos konferencija, kurios metu E. Simanaitis
vienos problemos — geografi somą Lietuvą”.
supažindino susirinkusius su Krašto apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus išleistu įsakymu'dėl KAM pa
niu požiūriu būti arčiau Va
Spaudos konferencijoje ket reigūnų santykių su žiniasklaidos atstovais. Pagal įstatymų, informaciją žurnalistams galės teikti tik aukšti
karų Europos, jei to būtų pa virtadienį R. Smetona iš KAM pareigūnai, nes tokiu būdu bus užkertamas kelias gandams, menkinantiems krašto apsaugos žinybas, ka
reikalauta”, ironizavo G. Vag platino pareiškimą, jog stoji rinių paslapčių nutekėjimo. Apie karinės tarnybos įstatymus kalbėjo A. Garsys.
norius.
A. Tumėno nuotr.: (iš kairės) A. Garsys, E. Simanaitis ir KAM atstovė spaudai L. Zegerienė.
( Apžvalga”)
mas į Europos Sąjungą esąs
Jis pranešė, jog artimiausiu „lietuvių tautos suverenių tei
metu vyriausybė ir Seimas sių atidavimas didžiųjų Euro
šalyse”. Pasak L. Andrikienės,
visą dėmesį skirs pasiruo pos valstybių tarptautinių fi Europos reikalų ministrė ragina
tai buvo priimta kaip signalas,
šimui stoti į ES, ypač daug nansinių susivienįjimų ar
jog Lietuva pasirengusi toliau
privatizuoti didžiąsias įmones
pastangų bus dedama infor stambiojo kapitalo valiai, bei
stiprinti ekonomiką, ir tai
muojant ES, ką Lietuva iki nepriklausomos valstybės pra
Vilnius, balandžio 29 d.
Tačiau, anot Europos rei ypač aktualu šiemet, kai ES
šiol yra nuveikusi. Vyriausybė radimas”.
(BNS) — Europos reikalų mi kalų ministrės, "ryžtingas Lie priims sprendimus dėl naujų
jau įpareigojo ministerijas iki
Tačiau NATO laikoma orga nistrė Laima Andrikienė para tuvos vyriausybės ir Seimo ap narių priėmimo.
Amsterdamo
konferencijos nizacija, kurios narystės Lie gino ryžtingai ir greitai priva sisprendimas pradėti Lie
Lietuvoje jau privatizuota
birželio mėnesį aplankyti ati tuva turi atkakliai siekti, nes tizuoti didžiuosius Lietuvos tuvos Telekomo’, 'Lietuvos avi 83 proc. buvusios valstybės
tinkamas ES instancijas bei ji užtikrins Lietuvos saugumą. ūkio objektus, įskaitant ryšių alinijų’, Klaipėdos uosto priva nuosavybės, tačiau ji atsilieka
pateikti naujausią informaR. Smetona sakė, kad nauja bendrovę „Telekomą”, valsty tizavimą buvo labai palankiai nuo Vidurio Europos valsty
ciją, kuri pabudytų, jog Lietu sis judėjimas bus įregis binę bendrovę „Lietuvos avia sutiktas tiek Europos Komisi bių privatizuojant didžiuosius
va neatsilieka nuo Vidurio Eu truotas, surinkus pakankamai linijos” ir kuriamą susivieni joje, tiek Europos Sąjungos objektus.
ropos šalių.
rėmėjų. Dabar jų yra apie 15. jimą „Lietuvos nafta”.
Premjero nuomone, Lietu Jis pabrėžė, kad artėjantys
Artūras Paulauskas įsiveržė
„Lietuvos narystė Europos
voje akivaizdžiai mažesnė in prezidento rinkimai yra gali Sąjungoje ir privatizavimo
į populiariausiu Lietuvos
fliacija, nedarbas, biudžeto de mybė sustabdyti valstybinių programos įgyvendinimas —ficitas, sparčiau pradėjo augti tikslų išpardavimą. „Jei ju du neatsiejami dalykai”, sako
politikų viršūnę
Bendrasis vidaus produktas, dėjimas taps galingu, ir Lietu ma ministrės pareiškime, ku
gerėja mokesčių administravi vos prezidentu gali tapti ‘eu riuo ji atsako į politinių prie Vilnius, balandžio 29 d. liarumas smuktelėjo.
Tebepirmauja prezidentas
mas, muitinių darbas, privati roskeptikas’,” sakė jis, pridur šininkų priekaištus dėl ver (BNS) — Niekada anksčiau
zuojamos likusios didelės įmo damas, kad jis save laiko tingo valstybės turto išpar .tarp populiariausių Lietuvos Algirdas Brazauskas, kuris
politikų neminėtas, buvęs Lie prarado 3 proc. paramos, paly
nės.
tinkamu kandidatu į preziden davimo.
Be to, Lietuvos vyriausybė tus. Pasak jo, per rinkimų
Pasak L. Andrikienės, bet tuvos generalinio prokuroro ginti su kovo mėnesio apklau
jau ėmėsi priemonių gerinti kampaniją „kažkas juk turės kokie pareiškimai prieš priva pavaduotojas Artūras Pau sa. 10 ir 11 punktų nuo jo atsi
tizavimą „veikia prieš Lietu lauskas balandį tradicinėje lieka du galimi kandidatai
investicijų ir verslo aplinką. priešintis narystei ES”.
vos integraciją į Europos Są apklausoje iš karto atsidūrė busimuosiuose prezidento rin
trečioje vietoje.
jungą”.
kimuose — JAV lietuvis gam
Europos Taryba šiemet gali
Balandžio mėnesį populia tosaugininkas Valdas Adam
Socialdemokratų
partija
baigti Lietuvos stebėjimą
prieš dvi savaites paskelbė riausių Lietuvos politikų dvy- kus bei Artūras Paulauskas,
rengianti referendumą dėl liktuke taip pat atsirado Mo neseniai pareiškęs apie savo
komitetas,
remdamasis
naujo

Vilnius, balandžio 29 d.
strateginių ūkio objektų priva terų sąjungos pirmininkė Ka pasiryžimą siekti prezidento
mis
Rumunijos
parlamentaro
(BNS) — Lietuvos delegacijos
tizavimo, nes įžvelgia jame zimiera Prunskienė ir ekono posto.
nariai Europos Tarybos parla Gheorghe Frundos ir dar dvie „pavojų pačiam Lietuvos, kaip mistas Kęstutis Glaveckas
Smuktelėjo centristų vadovų
mentinėje Asamblėjoje (ET- jų parlamentarų išvadomis, nepriklausomos valstybės, eg (Centro sąjunga).
Romualdo Ozolo bei Egidijaus
PA) tikisi, kad birželio ar siūlys nutraukti Lietuvos ste zistavimui”. Socialdemokratai
Lietuvos ir Didžiosios Brita Bičkausko populiarumas.
vėliausiai — rugsėjo mėnesį bėjimą.
7 proc. apklaustųjų paramos
taip pat paragino konservato nijos viešosios nuomonės ty
Kitas
Lietuvos
delegacijos
vyksiančiai ETPA sesijai bus
rių vyriausybę sustabdyti „šį rimų firmos „Baltijos tyrimai” neteko 6-oje vietoje esantis
narys
—
Seimo
Žmogaus
ir
pi

pateiktos labai palankios Lie
Lietuvai pražūtingą strategi balandžio viduryje atlikta gy Seimo pirmininkas Vytautas
tuvai išvados apie įsipa liečio teisių bei tautybių reika nių objektų privatizavimo pro ventojų apklausa parodė, kad Landsbergis. 10 punktų popu
reigojimų vykdymą, žmogaus lų komiteto pirmininkas Ema cesą".
beveik visų kitų politikų popu- liarumo prarado premjeras
teisių padėtį, teisėsaugos sis nuelis Zingeris pažymėjo, kad
Gediminas Vagnorius, kaip
temą, antradienį spaudos kon pastaruoju metu ne tik G.
Tęsiamas Sausio 13-osios
tik balandžio viduryje paskel
Frundos
pareiškime,
bet
ir
ferencijoje sakė Lietuvos de
bęs apie vyriausybės spren
kituose
svarbiuose
dokumen

perversmo bylos nagrinėjimas dimą padidinti akcizo mokestį
legacijos ETPA vadovas Bro
tuose teigiamai atsiliepiama
nislovas Kuzmickas.
kurui ir alkoholiniams gėri
Vilnius, balandžio 29 d. kompetencija”, sakė jis.
Lietuvos parlamentarai tiki apie žmogaus teisių ir tauti
mams.
Pasak
jo,
kaltę
su
SSRS
va

(BNS)
—
Dėl
Sausio
13-osios
si, kad naujasis Stebėjimo nių mažumų padėtį Lietuvoje.
Jis citavo Baltijos jūros valsty perversmo žudynių ir antival dovybe dalintis turėtų ir tuo
Vyriausybė
bių tarybos įgaliotinio Ole Es- stybinės veiklos teisiamas My metiniai Lietuvos vadovai, ku
Seimas paskyrė
persen pranešimą, kad, iš kolas Burokevičius antradienį rie, anot M. Burokevičiaus,
nekontroliuos
generalinio
sprendusi pabėgėlių ir mirties Vilniaus apygardos teisme „pastūmėjo gyventojus į susi
privačių įmonių
bausmės problemas, Lietuva per apklausą apkaltino gene dūrimą su kariškiais”.
prokuroro
taps „viena stipriausių valsty ralinę prokuratūrą suklasto Buvęs Lietuvos komunistų
atlyginimų
pavaduotojus
bių visame Baltijos regione” jus bylą, o visą kaltę dėl trage vadas M. Burokevičius kartu
dijos suvertė tuometiniams su kompartijos ideologu Juo
Vilnius, balandžio 28 d.
Vilnius, balandžio 29 d. pagal žmogaus teisių padėtį.
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos zu Jermalavičiumi yra pagrin (BNS) — „Spaudoje pasirodę
(BNS) — Generalinio prokuro
Panašiai apie Lietuvą atsi vadovams.
diniai teisiamieji Sausio 13- komentarai, esą vyriausybė
ro pavaduotojais Seimas an liepiama ir JAV Senato bei
„Prokuratūra neturi me osios sąmokslo byloje. Jiems ruošiasi nustatyti darbo už
tradienį paskyrė 39 metų Kęs Kongreso parengtoje studijoje
tutį Betingį (kontroliuos kvotą apie žmogaus ir tautinių džiagos, kad sudarytų prieš už įtariamą sąmokslą, sie mokesčio mokėjimo tvarką
ir tardymą) ir 58 metų Algi mažumų teisių padėtį pasau mus baudžiamąją bylą, todėl kiant užgrobti valdžią, per ku privačiose įmonėse, yra nie
prikergė mums Raudonosios rio mėginimą žuvo 13 žmonių kuo nepagrįsti”, teigiama pir
mantą Povilą Galinį (vykdys lyje.
armijos kariškių akcijas ir ir šimtai buvo sužeista, gresia madienį paskelbtame vyriau
teismų priežiūrą).
ETPA Stebėjimo komitetui Lietuvos vadovybės veiks mirties bausmė.
Kaip darbščius ir sąžiningus
sybės spaudos tarnybos pra
pareigūnus K. Betingį ir A. pateiktose išvadose taip pat mus”, teigė M. Burokevičius,
nešime.
Byloje
taip
pat
teisiami
dar
minimos
mirties
bausmės
ir
tvirtindamas, kad byla suklas
Galinį apibūdino juos kelioli
Pasak pranešimo, vyriau
4
žemesnio
rango
kompartijos
išankstinio
sulaikymo
proble

tota, o tardymo metu prokuro
ka metų pažįstantis vidaus
sybė baigia ruošti dokumen
ir
sovietų
veikėjai,
kuriems
reikalų ministras Vidmantas mos. Išankstinio sulaikymo ras naudojo „provokacinius gresia įkalinimas nuo 3 iki 10 tus, kurie nustatys tarnybinės
Žiemelis. Seimo kancleris Jur galiojimas dabar yra pratęstas metodus, šantažą ir psicholo metų. Vilniaus apygardos teis algos ir pelno priedus valsty
ginį spaudimą”, tačiau tai, pa
gis Razma paragino pritarti iki birželio 30 dienos.
me jau baigta apie 1,000 nu bei pavaldžių įmonių vado
generalinio prokuroro pava
E. Zingerio nuomone; Lietu sak jo, kaltinamųjų nepalau kentėjusiųjų apklausa ir bus vams, tačiau neketinama re
duotojų kandidatūroms, nes vos Seime reikia surengti rim žei
apklausti visi teisiamieji. 332 guliuoti privačių bendrovių
„Aš ministerijoms, komite
jas pasirinko pats gen. proku tas diskusijas dėl šios mirties
tomų byloje taip pat yra per vadovų ar darbuotojų darbo
roras Kazys Pėdnyčia, kuris ir „bausmės įšaldymo”. Lietuvoje tams ir kariniams daliniams 4,000 liudytojų, kurių apklau apmokėjimo.
nevadovavau,
tai
buvo
SSRS
prisiims atsakomybę už jų dabar yra sustabdytas jos vyk
Taip konservatorių admi
sa dar nepradėta.
veiklą.
vadovo Michailo Gorbačiovo
dymas.
nistracija reagavo į pirmadie-
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Pasaulio naujienos
(Imiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN' RIA žinių
agentūrų pranešimais).

Vašingtonas. Pirmadienį vykusio JAV valstybės sekretorės
Madeleine Albright susitikimo su Kinijos užsienio reikalų mi
nistru Qian Qichen metu Albright teigiamai įvertino dviejų
valstybių santykius bei optimistiškai atsiliepė apie Kinijos ga
limybes tapti Pasaulio prekybos organizacijos (WT0) nare. Ta
čiau Albright dar kartą bandė daryti spaudimą Pekinui dėl
tokių klausimų, kaip žmogaus teisės, ginklų eksporto kontrolė
bei Hong Kongo autonomijos išsaugojimas, kai ši D. Britanijos
kolonija liepos 1 d. atiteks Kinijai, pranešė Valstybės departa
mento atstovas Nicholas Burns.
Barcelona. Trys jaunuoliai buvo suimti antradienį, kai ant
Peru konsulato pastato užpylė 50 kg raudonų dažų. Akciją su
rengė Peru prezidento Alberto Fujimori politiką kritikuojančios
grupės.
Roma. Jungtinių Tautų Maisto agentūra praneša, kad mais
to stygius Šiaurės Korėjoje gali tapti pačia didžiausia šių laikų
humanitarine katastrofa, nes toje valstybėje jau pradėtas skai
čiuoti iki bado pradžios likęs laikas. Balandžio mėnesį JT
Maisto agentūra ėmėsi iniciatyvos ir paskelbė 95 mln. dolerių
kampaniją, siekiant nupirkti ir nugabenti į Šiaurės Korėją
200,000 tonų maisto. Tačiau iki šiol paaukota tik trečdalis nu
matytų lėšų.
Bratislava. Slovakijos užsienio reikalų ministras Pavol
Hamzik pirmadienį pareiškė, kad JAV kritika dėl Slovakijos
demokratinių reformų eigos nepatvirtinta faktais ir neobjekty
vi. Hamzik praėjusią savaitę Vašingtone buvo susitikęs su JAV
valstybės sekretore Madeleine Albright, kuri pareiškė, kad
Slovakija, vykdydama demokratines reformas, atsilieka nuo
kaimyninių valstybių. JAV ir kai kurios Europos Sąjungos val
stybės ne kartą kritikavo Slovakiją dėl pažeidimų, susijusių su
spaudos laisve ir tautinių mažumų teisėmis, kas gerokai suma
žino Bratislavos galimybes tapti NATO nare pirmame sąjungos
išplėtimo etape.
Haga. Antradienį įsigaliojo Jungtinių Tautų organizacijos
nutarimas, kuris uždraudžia kurti, gaminti, naudoti ir turėti
cheminį ginklą. Dokumentą pasirašiusios valstybės įsiparei
goja iki 2007 m. sunaikinti turimas šio ginklo atsargas. 1992
m. buvo sutarta, kad nutarimas įsigalios praėjus 180 dienų po
to, kai jį patvirtins 65-oji valstybė. Praėjusių metų spalio 31 d.
Vengrija tapo ta valstybe, patvirtinusia dokumentą. Praėjusį
ketvirtadienį prisijungimui prie nutarimo pritarė JAV Sena
tas. Tikimasi, kad Rusijos parlamentas šį dokumentą patvir
tins šiemet rudenį.
Jeruzalė. Izraelis neatsisakys savo naujakurių gyvenviečių
statybų projektų Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje, nepaisant
šių statybų sukeltos krįzės, antradienį pareiškė Izraelio užsie
nio reikalų ministras Davidas Levy, paneigdamas pranešimus,
kad JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright pakvietė jį
penktadienį atvykti į Vašingtoną, siekdama išbandyti „atsar
ginį diskusijų kanalą su Izraelio vyriausybe”, apeinant prem
jerą Benjamin Netanyahu. D. Levy apibūdino šiuos praneši
mus, kaip „kvailus” ir „vaikiškus”.
Luxemburgas. Keli šimtai Irano pasipriešinimo sąjūdžio
narių antradienį surengė demonstraciją Luxemburge, kur ragi
no Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrus visiškai
nutraukti kritišką dialogą su Iranu. Ministrai, atsakydami į
Vokietijos teismo kaltinimus, kad Irano vadovai yra susiję su
politinėmis žmogžudystėmis, nutraukė ministrų susitikimus su
Irano pareigūnais. Toks žingsnis vertinamas kaip politinis ges
tas, atspindintis ES pasiryžimą kovoti su visomis terorizmo
formomis.
Vašingtonas. Užsitęsusiu „Whitewater” bylos tyrimu ban
doma „persekioti du žmones, kurie prarado pinigus nekilnoja
mojo turto sandoryje”, sekmadienį pareiškė JAV prezidentas
Bill Clinton, kalbėdamas per NBC televizijos laidą „Tautos
akivaizdoje”. Pasak prezidento, Amerikos visuomenė spręs, ar
specialaus prokuroro Kenneth Starr vedamas sekinantis tyri
mas yra naudingas. Jis atsisakė smulkiau kalbėti apie šią bylą,
sakydamas, kad Vašingtone pernelyg daug žmonių, „kurie pra
leidžia visą laiką, bandydami sunaikinti vienas kitą, ir nepa
kankamai laiko, bandydami stiprinti Amerikos tautą”.

Maskva. Būtina parengti priemones, kurios sušvelnintų
NATO „klaidingo sprendimo” plėstis į Rytus padarinius Rusi
jai, pareiškė Rusijos pirmasis vicepremjeras ir finansų minist
ras Anatolij čiubais antradienį išspausdintame interviu laik
raštyje „Kommersant”. Jis įspėjo, jog nereikia varyti Rusijos iš
civilizuoto pasaulio. „Tai beprasmiška ir pavojinga. Mes turi
me su atsakingais Vakarų vadovais parengti mechanizmą, ku
ris šį pavojų kompensuotų”, teigė A. Čiubais, pridurdamas, jog
yra ir kitas, politiškesnis šios klaidos padarinių panaikinimo
kelias — paversti didįjį „septynetą” didžiuoju „aštuonetu”. Ba
landžio 27 d. Vašingtone po susitikimo su didžiausių pasaulio
valstybių (G7) finansų ministrais A. Čiubais pareiškė, kad Ru
sija iki 1999 m. turi būti priimta į Pasaulio prekybos organiza
ciją ir Paryžiaus kreditorių klubą, kad būtų kompensuota
NATO plėtimosi į Rytus padaryta žala.

nį „Lietuvos ryto” dienraštyje
paskelbtas
apžvalgininko
Rimvydo Valatkos pastabas
„Dešinieji neįveikė baudžiau
ninko mąstysenos”. Jose kon
servatoriai vadinami „revoliu
cionieriais”, vykdančiais „ge
rąją” revoliuciją.

KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: Šv. Pijus V,
popiežius (1504-1572); Marijo
nas, Sofija, Venta, Virbutas.

Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas
Darbininkas; Anelė, Žilvinas.
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SKAUTYBĖS
kelias
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SKAUTO PAREIGOS DIEVUI
IR TĖVYNEI

LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė ir LS Seserijos

CLEVELANDO
SKAUTININKIU
DRAUGOVĖS
SUKAKTIS
Clevelando
skautininkių
draugovė š.m. balandžio 2 d.
draugovės sueigoje šventė sa
vo veiklos 45 m. sukaktį. Šio
skautiško vieneto steigimui
akstiną 1952 metais davė v.s.
dr. Dominika Kesiūnaitė. Su
kaktuvinei sueigai vadovavo
draugininke v.s. Amanda Muliolienė.
Šioje šventėje buvo pagerb
tos draugovėje vyriausios se
sės,kurių tarpe buvo 8-nios
skautauti pradėjusios Lietu
voje; tai — I. Jonaitienė, O.
Kavaliūnienė, J. Budrienė dr.
Juškėnienė, S. Knistautienė,
M. Švarcienė, A. Balašaitienė
ir A. Bakūnienė. Iš Lietuvoje
skautavusių dėl nesveikatos
negalėjo dalyvauti S. Radze
vičiūtė ir M. Dunduraitė.
Sesė v.s. Aurelija Balašai
tienė buvo pakviesta apibū
dinti šios sueigos reikšmę, o
visos Lietuvoje skautavusios
papasakojo savo reikšmin-
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Vyriausia skautininke fil.v.s. Rita Penčylienė apsilankyme pas buv. LS
Praėjusio šimtmečio pabai „Mylėkite ne liežuviu, bet dar
Seserijos Vyriausią skautininkę v.s. Malviną Jonikienė.
goje lordas Baden Powell įstei bu ir tiesa”. Kaip medis atpa
Nuotr. Viktoro Kučo
gė skautų organizaciją, maty žįstamas iš jo vaisių, taip
damas jaunimo žemą kultūrą, kiekvienas žmogus iš jo darbų.
APLANKĖME SESĘ MALVINĄ
dvasinį skurdą, nepasiruoši Šv. Raštas primena, kad dar
mų gyvenimui... Skautas va bai atlikti su meile turi vertę!
Suvažiavusios į LSS vado- niškai pasveikinti.
O koks džiaugsmas spindėjo
dovaujasi pošūkiu „Budėk”! Dievo akyse. Skautas kasdienL vybės pareigų perdavimo suVyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Šventasis Raštas sako: „Todėl atlikdamas gerą darbelį ugdo' važiavimą, š.m. vasario 1 d., jos akyse, kai atėjusios sesės,
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
ir Jūs būkite pasirengė, nes dorybes savo sieloje, tokiu1 pareigas perduodančios ir jas apdovanojusios ją pavasario
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
Žmogaus Sūnus ateis, kai ne būdu kraudamas turtą dan• perimančios Seserijos vadijos gėlėmis ir ratu apsupusios,
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
sitikėsite” (Mt. 24, 44). Budėti guje. Šv. Rašte randame, kad■ narės posėdžiams rinkosi PLC dainavo jos pamiltas skau
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
— tai reiškia būti pasirengu tik už tuos geruosius darbus “Bočių” menėje, Lemonte,
tiškas dainas. Paprašyta tarti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
siam kiekvieną akimirką susi gausime atlygį, kuriuos atlik
Darbotvarkė pilna. Vyriau žodelį, ji tik’ papurtė galvą ir
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
tikti su Dievu. Budėti kitų sime niekieno neprašomi, be sia Skautininke v.s. Birutė prašė toliau dainuoti. Nors šį
žmonių
vargui,
skausmui, jokio užmokesčio, niekam ne- Banaitienė dėkoja savo vadi kartą ji daug nekalbėjo, bet
kančioms, dvasiniam skurdui sigirdami.
jos narėms už gerai atliktą savo įsijungimu bendron daiAtlikdamas gerąjį darbelį
ir visur, kur tik reikia mūsų
darbą ir apdovanoja jas simbo non, ji buvo kartu su mumis.
pagalbos. Skautybės uždavi skautas išreiškia savo meilę linėmis dovanomis. Prieš per Ne vienai vadovių, kartu su ja
nys — auklėti jaunąją kartą, artimui ir tuo pačiu tarnauja duodant Seserijos vairą nauja dirbusių, ar buvusių jos vadikur svarbiausias dėmesys ski Dievui. Nes Jėzus yra pasa jai Vyr. Skautininkei, prisimi joje, iš džiaugsmo
sudrėko
riamas skauto asmenybės ug kęs: „Ką padarėt vienam iš nėme kitas Vyr. Skautinin- akys, kad vėl galėjo susitikti
k
k
dymui, paremtas šūkiu „Die mažiausiųjų brolių, tą pada kes, daugelį metų sumaniai ir ir pabendrauti su savo vyres
į
vui, Tėvynei, Artimui”, įstatų rėte man”.
niąja vadove. Sudainavusios
Žmogus, tarnaudamas Die su meile vadovavusias Seseri sesei “Ilgiausių ir sveikiausių
bei posūkio vykdymui, kurie
jai ir išlaikiusias lietuviško
taip pat labai prasmingi. Ug vui ir Tėvynei, pasirenka švie skautavimo tęstinumą, sun metų”, grįžome atgal su nauja;
dydamas skautą vadovas kar sos, gėrio pasaulį. Trys kel kiose išeivijos sąlygose. Viena energija posėdžiauti, pasitu užaugino ir sąmoningą lie rodės žvaigždės Dievas, Tė jų — v.s. Malvina Jonikienė ryžusios dažniau aplankyti,
tuvį, kuris pirmiausia yra vynė, Artimas veda skautą tie dabar gyvena PLC, tai didelis savo vyresnės1 seses, jas pas- *
geras žmogus, tobulas krikš siu keliu į Šviesos karalystę. būrys sesių nuėjome -ja asme- veikint, pasakyti joms “AČIŪ! *
sesė Rita
čionis ir kilnus pilietis. Iš savo Skautybė yra pagrįsta princi
5 metų skautiškos patirties ži pu, kad žmogus turi stengtis naryS, bet jis turi būti tikintisi las — ugdyti dorus piliečius.
nau, kad vedant vaikus skau mylėti Dievą ir Jam tarnauti. savo tikėjimo išpažinime”.
Tik ta valstybė bus stipri, ku
Ką reiškia būti tikinčiu rios žmonės'.turės tvirtą pilie
tišku keliu, yra sunkiausia Šventajame Rašte randame
jiems išaiškinti pareigą Dievui gana griežtus Jėzaus pasaky skautu? Tai reiškia, kad skau tiškumo pagrindą. Skauto pa
ir Tėvynei. Bet ar iš tikrųjų tus žodžius: „veidmaini, kaip tas išpažįsta tą tikėjimą, kurį reiga yra tapti doru piliečiu, o
tu sakai myli Dievą, kurio visada išpažino jo tėvai. Būti pastarųjų tikslas — išlaikyti
yrą taip sunku.
Užsirišdamas skauto kakla nesi matęs, jei nemyli artimo, tikinčiu, reiškia ir gyventi pasaulyje ląisvę, teisingumą,
raištį,
berniukas
pasižada kurį matai. Dievo ir artimo taip, kaip sako tikėjimas.
garbę. Viena iš pareigų Tė
„tarnauti Dievui ir Tėvynei, meilė taip, jungiasi, kad nega
Praktikuoti savo tikėjimą, vynei yra lojalumas savo gyve
padėti Artimui ir vykdyti lima mylėti Dievo nemylint t.y., eiti išpažinties. Sekma namajam Kraštui. Skautas Clevelando skautininkių draugovės 45 metų veiklos sukaktuvinės sueigos dalyvių tarpe buvo ir šins Nppriklan.
somoje Lietuvoje skautauti pradėjusios sesės. Iš k.: I eil. - s. Sofija Knistautienė, vs. Izabelė Jonaitienė, vs. Jad
skautų įstatus”. Iškilmingai artimo ir atvirkščiai, nesuge dienį dalyvauti šv. Mišiose, turi išlikti lietuviu visur ir vi
vygą Budrienė, vs. O. Kavaliūnienė. II eil. - vs.dr. N. Juškėnienė, vs. M. Švarcienė, vs. Aurelija Balašaitienė irs.
bėsi
mylėti
artimo,
jei
ne

tardami įžodį, mes prisiekia
kasdien melstis, laikytis visų sada. Jis tais pat privalo per ;A. Bakūnienė.
*
~
Nuotr. V. Bacevičiaus
me laikytis jo visą gyvenimą. mylėsi Dievo.
religinių papročių. Kristus pa duoti ateities kartoms tau
Kaip Visatoje yra begalinė liko mums Bažnyčią, kuri pa tiškumo dvaįią, išlaikytą pro
Įžodis turi būti ne tik forma
giausiūs ano laikotarpio prisi- tybės įkūrėjo lordo Baden Po- žią gėlę. Paskui buvo pasi
lios apeigos, kiek išgyvenimas darna, taip skautas, atlikda deda mums gyventi ir veda į tėvių, kad amžinai gyventu- ♦, Alinimus.
well, kartu su 600 Anglijos vaišinta kavute ir pyragai
Pagal amžių iš eilės kalbėjo skautininkų,-ių,apsilankymas. čiais.
jaunam žmogui. Skautiškas mas savo pareigą įsilieja į be išganymą, taip pat mes tu me. Tarnauti Tėvynei galima į
įžodis jam turi tapti viso gyve galinę pasaulio harmoniją, rime ir savo brangią žemę, ku ir puoselėjant lietuvišką kul- j sesė I. Jonaitienė. Jai reikš Sesės iš eilės pasakojo savo
Sueiga buvo baigta malda.
kurdamas gėrį savo sieloje bei ri mus augina, saugo ir priima turą. Mano nuomone, pats
nimo šūkiu.
mingiausias įvykis buvo 1933 džiaugsmingus ir liūdnus per
Vladas Bacevičius
aukščiausias pareigos išreiški
Kai pasižiūriu į šiandienos pasaulyje. Kaip šakelė negali mūsų kūnus.
m. Palangoje vykusioje LSS gyvenimus. Draugininke sesė
EDMUNDAS VIZINAS, M.D.,S.C.
Lietuvą,
širdyje
pasidaro duoti vaisių atsiskyrusi nuo
Tautinėje stovykloje Skau- Amanda visoms įteikė po graMūsų Tėvynė yra Lietuva. mas tarnavimas Tėvynei yra
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
graudu. Žmonės pamiršę pa kamieno, taip ir skautas nega Čia mūsų tėvų ir prosenelių kova už josjlaisvę. Partizanų
Kalbame lietuviškai
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
prasčiausią žmogiškumą, jau li kurti gėrio ir grožio, be gėrio gimtinė, gyvenamoji vieta, čia pavyzdys mūsų tautos istori
50 METŲ SKAUTAVIMO
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)
Specialybė- vidaus ir kraujo ligos
ir
grožio
šaltinio
Dievo.
„Kas
ŽENKLELIS
nekalbant apie Didįjį Meilės
nuo amžių jie gyveno: dirbo, joje — pats unikaliausias. Jie
Tel. 773-585-7755
5540 S. Pulaski Rd.
i
įstatymą. Šiandien mūsų tau ištikimas mažuose dalykuose, vargo,
Valandos pagal susitarimą
kūrė, gynė ją nuo prie dažnai būdami dar labai jau
Tel. 773-585-2802
nuoliai, atidavė gyvybes už
ta yra tartum suskilusi (tai tam galima pavesti ir dide šų.
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.
Prieš 10 metų Lietuvių
DR. PETRAS V. KISIELIUS
Lietuvių tauta turi garbin brangiausią,' ką jie turėjo —
puikiai atspindi ir Lietuvos lius” — sako Jėzus. Skaučių ir
Antr., Treč. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p.
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
Skautų sąjungos Pirmija įstei
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt.
skautybės padėtis). Iškart ky skautų įstatai tai — asme gą, seną istoriją, kuria mes Tėvynę.
gydymas bei chirurgija
gė 50-ties metų SKAUTAVI
dienomis reikalingas susitarimas.
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
Tėvynė —.'tai žemė, kurioje MO ženklą ir pažymėjimą. Šį
la klausimas, kodėl taip atsiti nybės ugdymo gairės, kurios, galime didžiuotis ir gėrėtis.
Priimame ..Medicare Assignment”
630-941-2609
Skautas negali būti abejin Kūrėjas mūs pasodino ir ku apdovanojimą galima gauti
ko. O atsakymas čia pat, nes pamažu įgyvendinamos, duo
Sumokama po vizito.
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120
gas savo tėvynei. Jis turi ži rioje mes turime atlikti Jo šia tvarka:
žmonių dvasia sunaikinta. Bet da gerus vaisius.
Kaip gėlei augti reikia šilu noti jos praeitį, istoriją, ža skirtą misiją, jeigu gėlė žydi,
DR. ALGIS PAULIUS
nereikia nuliūsti, o tik turime
1. LSS narys/ė, aktyviai
ARAS ZUOBA, M.D.
ORTOPEDINĖS LIGOS
su dar didesniu uolumu auko mos, šviesos, vandens, tam vėtis ir sekti jos vadų pa puošia Dievo sukurtą pasaulį reiškiasi Sąjungoje 50 metų,
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
CHIRURGIJA
tis vedant žmogų dvasinio pri tikrų sąlygų, taip ir žmogui, vyzdžiais. Aktyviai reikštis garbina Jį savo grožiu, taip ir kreipiasi į savo tiesioginį vaAKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120
per tautines šventes, skaityti žmogus, atlikdamas savo pa dovą/ę, ar tiesiai į LSS Pirmi1020 E.Ogden Avė., Suite 310
sikėlimo keliu. Reikia pradėti norint atlikti gerai visas savo
Naperville, IL 60563
Tel.
(708)742-0255
spaudą, kuri žadino meilę ir reigas kuria gėrį ir grožį pa jos pirmininkę, pristatydami
ugdyti jaunus žmones nuo pareigas, reikia maldos — ry
Tel. (630)527-0090
Valandos pagal susitarimą
auką Lietuvai. Skautas turi saulyje, kuris keičia nunio čia išvardinamas žinias:
mažumės skautiška dvasia. šio su Dievu, Dievo ir Baž
3825 Highland Avė.,
Tovver 1,Suite 3C
mylėti savo tėvynę ne vien kotą žemės veidą.
Aš, dar pernai rudenį buvusi nyčios įsakymų, Sakramentų,
a.
laipsnį,
vardą,
pavardę
ir
Dovvners Grove, IL 60515
Cardiac
Diagnosis,
LTD.
žodžiais, bet ir darbais. Jei
Tik atlikdami pareigą Die adresą;
abiturientė, o dabar jau stu kurie suteikia jėgų ir Dievo
Tel. (630)435-0120
6132 S. Kedzie Avė.
Tėvynė šaukia ir reikalauja, vui ir Tėvynei ir taip įpras
dentė, galvoju, kad tik jauni malonės. Skautas, nuolat bu
b. kur pradėjo skautauti ir
Chicago, IL 60629
dėdamas,
Dievo
pagalba
tobu

skautas neturi atsisakyti pa mindami savo buvimą Žemėje, kada;
žmonės,
uždegti skautiška
DR. L. PETREIKIS
Tel. 773-436-7700
DANTŲ GYDYTOJA
dvasia, pažadins mūsų bran lėja ir siekia šventumo. Kaip
aukoti savo gyvybę ant Tėvy mes tapome tikrais Dievo vai
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
c.
kuriam
vienetui
dabar
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
kais. Skautybė mums padeda priklauso ir kas yra jo ar jos
gią Tėvynę dvasiniam augi sakė Šv. Augustinas: „Vieš nės aukuro.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
patie, nerami mano širdis, kol
Širdies ir kraujagyslių ligos
mui.
Kaip sako įstatai, skautas susiorientuoti ir veda mus — tiesioginis vadovas/ė.
Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą
Dievas, sukurdamas žmogų neatsiilsės Tavyje”.
turi būti ištikimas Dievui ir mūsų tautos jaunimą, pras
2. Tiesioginis vadovas/ė gali
Valandos pagal susitarimą
Pats
skautų
įkūrėjas
lordas
pagal savo paveikslą ir pana
Tėvynei. Aš manau, kad kiek mingu keliu į Meilę Dievui ir asmenį pristatyti be jo/jos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
šumą, paliko jam gavus, kaip Baden Powell gerai suvokė ir vieno žmogaus pareiga Tėvy• Tėvynei.
žinios, tačiau turi pristatyti ir
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
DR. JOVITA KERELIS
šį Kūrėjo paveikslą išsaugoti išaiškino tarnybą Dievui. Pa nei yra doras ir sąžiningas
Skautė ar skautas savo gy visus tikslius reikalaujamus
7722 S. Kezie Avė.
DANTŲ GYDYTOJA
nesuteptą, moko — Dešimt tys pagrindai, anot jo, yra ti darbas. Skautas, bet kuriuo venimu ir gražiu pavyzdžiu duomenis.
Chicago, IL 60652
9525 S.79th Avė., Hlckory Hllls, IL
Dievo įsakymų. Padovanojo ir kėti į Dievą ir vykdyti savo pasitaikiusiu momentu, turi parodo, ar jis tiki Dievu. Jie
Kab. tel. (773) 471-3300
Ženklelį ir pažymėjimą Pir
Tel. (708) 598-8101
galią kurti, mąstyti, mylėti, tikėjimo praktiką. Vadovai tu lavinti ir stiprinti savo kūną ir garbina Dievą, nuoširdžiai mija
nusiųs
pristatytojui.
ri
gaivinti
jaunose
širdyse
to

sielą. Kaip sakė sesuo vie vykdo savo religines pareigas, Ženklelis ir pažymėjimas as
tarnauti Dievui ir žmonėms.
Valandos pagal susitarimą
DR. A.B. GLEVECKAS
Žmogui belieka šias galias pa kio Dievybės pasiilgimo,kuris nuolė L. Rimkevičiūtė: „Duok iš religijos semiasi pastiprini
meniui gali būti įteikti iškil
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atsispirtų
visoms
materialisti

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
darbo rankoms, protui ir jaus mo savo gyvenimu ir dėkoja mingoje sueigoje ar kita ypa
naudoti pagal paskirtį. Kū
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL ,
rėjas turi tam tikrą uždavinį nių pasaulėžiūrų pagundoms mams”. Skautas privalo ugdy Dievui už visas iš Jo gautas tinga proga.
3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
i
mums. Jo skirtą valią, kurią ir taptų nesugriaunama krikš ti tvirtą valią. Tautinės tarny- dovanas.
Be to, skautai yra
Valandos pagal susitarimą
LSS
Pirmijos
pirmininkė
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
įvykdęs žmogus tampa laimin čioniškosios etikos dėsnių at bos dalis yra pareigos savo įpareigoti ir savo Tėvynei. yra v.s. Birutė Banaitienė.
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
už prieinamą kainą. Pacientai
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
gas. Rašytojas J. Tumas-Vaiž ramai. Tai yra pirmasis tobu lietuvių bendruomenei gyve Kiekvienas skautas giliau su Jos adresas: 84 Margaret
priimami absoliučiai punktualiai.
penktad. ir šeštad. 9 v.r. ■ 12 v.p.p.
las
jaunuolio
asmenybės
ugdy

namojoje vietoje. Tarnavimas sipažįsta su lietuviškais pa Road, Abingtont, MA 02351,
gantas, visą savo gyvenimą
Susitarimui (kalbėti angliškai)
bei pareiga Tėvynei gali būti pročiais, didžiuojasi gražiąja USA. Tel.: 617-871-1517. Fax:
NIJOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D.I
paskyrė tautos žadinimo dar mo pagrindas.
Tel.708-422-8260
Daug nusipelnęs Lietuvos prisidėjimas ir parama Lietu lietuvių kalba ir nebijo prisi
bui, rašė: „nešdamas kitiems
Board Certified, Internal Medicine
617-963-2071.
DR. V.J. VASARIENĖ
Bažnyčiai kun. Vaclovas Aliu vos atstatymo darbams, pa pažinti, kad priklauso lietuvių
Valandos jūsų patogumui
laimę, pats ją atradau!”.
DANTŲ GYDYTOJA
Holy Cross Professional Pavilion
kitus, iš to pažins, kad esate
Žodį
„pareiga”
suprantu lis yra gerai išstudijavęs siaukojimas Tėvynės labui. Iš tautai, senai ir garbingai.
3fl. South
4817
W. 83 St., Burbank, IL
skautų
ideologiją
ir
pasakęs:
mano
mokiniai
”
.
Baigdama
noriu
pasakyti,
kiekvieno
skauto
laukiama,
kaip tarnavimą Dievui ir Tau
Lithuanian Plaza Ct at Califomia Avė.
Tel. 708-423-6114
Jolanta Asijavičiūtė
tai. Pats žodis „tarnauti” reiš „Skautas yra tikintis. Netikin kad jis būtų ištikimas savo kad pareiga yra ir atsako
Chicago, IL 60629
Valandos susitarus
Vilniaus universiteto
Tel. 773-471-7879
kia sąžiningai atlikti visas pa tis negali būti skautu. Skautu kraštui ir tarnautų jam kiek mybė, prieš Visatos Kūrėją;
gali
būti
ir
kitos
konfesijos
studentė.
sugebėdamas. Skautybės tiks- Jėzus sakė: Jei mylėsite vieni
reigas. Jėzus mums primena:
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būti budriems ir veikti
ANNE V. SMITH
Apie autorę: lietuvių kil pvz., pavaizduoja Baltijos val
mės amerikietė, Amerikos stybes kaip dyglį jų demokra
Baltų Laisvės Lygos (vėliau tijos šone. Todėl, anot jų, jei
ABLL) atstovė Vašingtone, JAV per stipriai paremtų Bal
aukštuosius politinius moks tijos valstybių įjungimą į
lus baigusi JAV ir Pran NATO, stiprintų Rusijos ko
cūzijoje, turinti didelę patirtį munistus ir kitas antidemok
JAV užsienio politikoje, kal ratines jėgas. Šitas argumen
banti anglų, prancūzų, lietu tas, sujungtas su aitriu pasi
vių ir rusų kalbomis, 1997 m. priešinimu Baltijos valstybių
balandžio 5 d. padarė pra priėmimu į NATO, paveikia
nešimą ABLL politiniame se JAV Kongresą. Rusai įvairiais
minare Los Angeles mieste. pretekstais nutęsia sienų su
Čia pateikiama jos pranešimo tarties pasirašymą su Estija ir
santrauka.
Latvija ir nuolat kelia tauti
Juozas Kojelis nių mažumų teisių klausimą.
Clinton’o administracija ne tik
neatsako savo strategine vizi
Prieš Amerikos baltų akis ja, bet savo biudžete beveik
atsirado aštrių problemų, apie padvigubino Rusijai ekonomi
kurias prieš kelerius metus nę pagalbą ir rūpinasi pa
negalvojome. Daug kam nesu ruošti NATO: Rusijos sutartį,
prantama, kodėl nelinkstama kuri atsilieps į Baltijos srities
Baltijos valstybių Madrido saugumą, nepaisant kaip ji
konferencijoje kartu su Lenki būtų parašyta.
ja, Čekija ir Vengrija kviesti į
NATO, nors prieš penkerius
Karaliaučiaus rezoliucija
metus visos buvo laimėtojos.
Pagrindinės priežastys kelios.
104-jame JAV Kongrese (iki
Vašingtone po „Šaltojo karo” šių metų pradžios) ABLL pasi
pergalės atsirado naujai iš sekė pasiekti konkrečių lai
rinktų politikų, kurie nieko mėjimų. Svarbiausias — Ka
nežino nė apie „Baltijos vals raliaučiaus klausimu H. Con.
tybių"'. aneksijos nepripaži Res. 51 rezoliucijos priėmi
nimo politiką”, nei apie Jaltą. mas. Dirbdama su Kongreso
Yra ir tokių, kuriems rūpi tik atstovu
Christopher Cox,
mažinti išlaidas užsienio poli ABLL pajudino Europos sau
tikai ir-gynybai, nes „Šaltasis gumo dyglį — Karaliaučiaus
karas’^laimėtas. Pagaliau tu problemą. Cox, kaip įtakingas
rime ir tokių, kurie Baltijos žmogus Respublikonų parti
valstybių nerėmė ir „Šaltojo joje, Atstovų Rūmų Respubli
karo” metu.
konų partijos politinio komite
to pirmininkas, yra svarbus
Mūšy priešininkai
mūsų bendradarbis ir talki
- aktyvūs
ninkas. Jis pateikė Kongresui
Karaliaučiaus demilitarizaviKurie stebime Baltijos vals mo įstatymo projektą, ir, ne
tybių reikalus, suprantame, paisant vyriausybės nepalan
kad jų sprendimas sudėtingų kumo, Atstovų rūmai ir
pasaulio problemų kontekste Senato užsienio reikalų komi
parodys Europos saugumo at tetas jį priėmė. Ši rezoliucija
eitį ir Amerikos politinės va- išryškino svarbą sumažinti
dovybės apdairumą. Ką Ame rusų karinius -transportus ir
rika darys -Europos valstybių susilpninti labiausiai Euro
klausimu, yra jos politinės va poje militarizuotą sritį. Rezo
dovybės lyg egzaminas. Mano liucija reikšminga ir šiandien,
nuomone, šiuo metu Amerikos kai NATO derina su buvusio
sprendimai (ar sprendimų ne mis Varšuvos sąjungos val
buvimas) gera n žada, jei ne stybėmis karinių jėgų Euro
atsiras naujos akcijos iki Ma poje („Conventional Forces in
drido konferencijos liepos mė Europe”) sutartį.
nesį ir po to.
ABLL talkina Senato už
Nelaimei, mūsų priešinin sienio reikalų komitetui pa
kams pasisekė Baltijos val ruošti apklausinėjimus šios
stybėms paramos klausimą iš sutarties paruošimo klausi
kreipti, žinoma, ir mūsų pu mais, įtikinėdama to komiteto
sėje darant klaidingas prielai narius, kad reikia užtikrinti
das. Priešininkų argumentus šios srities saugumą ir už
aš patiriu Kongrese, kai susi kirsti kelią Rusijai spekuliuoti
duriu su įvairiais ekspertais ir tariamu nestabilumu, kad de
žurnalistais.. Nenoriu sakyti, rybose laimėtų vakariečių
kad vien rusai dėl to atsakin nuolaidas.
gi, bet jų stiprėjanti įtaka
Vašingtone, Briuselyje ir žur
Būti budriems ir veikti
nalistų sluoksniuose padaro
savo. Jų akcija ir pareiškimai
1996 m. Amerikoje lankan
stumia mus į apsigynimo pozi tis visiems trims Baltijos val
cijas. Esame verčiami atitai- stybių prezidentams, ABLL
sinėti padarytą žalą. Rusai, dirbo kartu su Kongreso eks-
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Bet man net to nebereikėjo.
Kai . tik pamačiau, tuoj užsikišau kalendorių už
marškinių. Net ir mama nematė, kur padėjau. Manė,
kad į stalčių įmečiau. Pribėgusi atidarė, bet stalčius
buvo tuščias. Motina nespėjo net stalčiaus uždaryti,
kai įėjo žandaras. Ir jis tuoj nosį į stalčių.
— Ar jau išalkai? — paklausė mama.
— Kur knygčs? — rusiškai paklausė.
Tiek jau ir aš rusiškai supratau.
— Kokios knygos? — atklausė motina ir dar pri
dėjo: — Skaityti neišmokau, tai jokių knygų nežinau.
O aš stovėjau čia pat ir spoksojau žandarui tiesiai į
akis. Iš pradžių jų labai bijodavau, pamačiusi bėg
davau slėptis, bet tada jau nebebijojau. Kad kalendo
rius neiškristų, nuo vagio nusitraukiau tėvo juostą,
sūsijuosiau ir kartų su tėvu ėmiau sekioti paskui
žandarus. Jie visur ėjo, visur dairėsi, klėtyje aruo
duose grūdus pamaišė, tvarte ėdžiose pagraibė. Pas
kum rusiškai šnekėjo su tėvu. Tėvas atsakinėdamas
kartais nusišypsodavo, ir nuo to man darėsi dar
drąsiau. Buvo net smagu, kad stoviu kartu su tėvu,
kad knyga čia pat jiems po nosim, o jie nieko nežino.
Kai viską apžiūrėjo, visur iššniukštinėjo, tėvas pasi
kvietė į vidų, prakimšo butelį baltakės, mama, nors

pertais, ruošiant įstatyminį
Žiūrint i ateitį
ŠATRIJOS RAGANAI
dokumentą Baltijos valstybių
Kelis ateinančius mėnesius
-120
dalyvavimui NATO struktū ABLL artimai bendradarbiaus
Kovo 17 dieną Kaune, Mai-,
roje palengvinti („NATO Par- su Senato ir Atstovų rūmų ko ronio lietuvių literatūros mu
ticipation Facilitation Act”). mitetais JAV - Baltijos čar- ziejuje, paminėtos rašytojos,
Tas dokumentas jau pradėtas terio ir dvišalių susitarimų pedagogės, katalikiškų drau
ruošti anksčiau, bet kol ne ekonominės talkos Baltijos gijų steigėjos, lietuvių psicho
įsiterpė ABLL, Baltijos vals valstybėms klausimais. Prieš loginės prozos pradininkės
tybės buvo visai neminimos. buvusius Amerikos prezidento Marijos Pečkauskaitės-ŠatriKad pasiruoštų NATO narys rinkimus Clinton administra jos Raganos 120-osios gimimo
tei, paskubinta karinė parama cija buvo paskelbusi Baltų ak metinės. Šia proga atidaryta
buvo numatyta tik Lenkijai, cijos planą („Baltic Action ir paroda. Minėjime ir parodos
Čekijai ir Vengrijai, o kiek Plan”), bet apie tai dabar ne atidaryme dalyvavo prof. V.
bekalba. ABLL tą planą vėl Zaborskaitė, prof. V. Daujo
vėliau ir Slovėnijai. Iš tikro,
pajudins ir žiūrės, kokios rea tytė, doktorantė B. Speičytė,
tas dokumentas turėjo reikšti
daugiau negu vien karinė pa lios naudos Baltijos valsty Kauno dramos teatro aktorės
rama — jis turėjo kai kurioms bėms iš to plano galėtų būti. D. Kazragytė ir B. Marcinke
valstybėms palaiminti kelią į Jau kalbama su keliais sena vičiūtė, pianistas R. Kruopis.
NATO. Akivaizdus Baltijos toriais dėl Solomorio rezoliuci Prof. V. Zaborskaitė pristatė
valstybių išjungimas iš tos jos pateikimo ir Senatui. Taip savo naują knygą „Šatrijos Ra
programos prikišamai parodo, pat organizuojama JAV - Bal ganos pasaulyje” ir pasidalijo
kad Amerikos baltų akcija tų parlamentarų grupė („US - mintimis apie rašytojos ryšius
buvo nepakankama ir kad Baltic Parliamentary Group”), su Kaunu, pavadino kun. J.
mums tenka veikti nepalan kurion telkiami artimi Balti Tumą Vaižgantą Šatrijos Ra
kioje atmosferoje. To projekto jos valstybių draugai ir planu ganos kūrybos gerbėju, skai
iniciatoriai aiškinosi bijoję, ojamos kongresinės delegaci čiusiu paskaitas apie tai tuo
kad Baltijosi valstybių įjun- jos į Baltijos valstybes ypač metiniame universitete. Dok
girnas galėjęs pražudyti visą prieš Madrido konferenciją ir torantės B. Speičytės teigimu,
Marijos Pečkauskaitės asme
konferencijos metu.
projektą.
Į Madrido konferenciją rei nybės kilnumas atsispindi vi
ABLL per Atstovų rūmų
suose jos raštuose. Rašytoja,
tarptautinių reikalų komitetą kia žiūrėti ne kaip, į pabaigą,
kaip ir Vaižgantas, gyvenime
pravedė įstatyminę nuostatą, bet kaip į pradžią. Tačiau tu
ieškojo deimančiukų, tikrųjų
kad Baltijos valstybių buvusi rime stipriai pajudėti ir pa
prievartinė inkorporacija į So siekti anksčiau minėtų užsi vertybių. Prelegentė akcenta
vietų Sąjungą negali būti brėžtų tikslų. Tiems tikslams vo Šartijos Raganos raštų bei
kliūtimi tapti NATO narėmis; pasiekti Amerikos .baltai turi vertimų auklėjamąją reikšmę
Labai intensyviai veikiama, sustiprinti akciją: lankyti savo jaunimui.M. Pėčkauskaitė buvo viena
kad 1997 metų finansiniame, valstijų senatorius ir distriktų
iš pirmųjų profesionalių peda
.
kongreso
narius,rąšyti
laiš

biudžete karinė parama būtų
numatyta ir Baltijos valšty? kus, vietinėje spaudoje kelti gogų Lietuvoje. Studijų metais
jai didelę įtaką padarė garsu
bėms. Yra gerų vilčių, kad;• baltiškąsias problemas. Pra. šant paramos H. Čon. Res. 10 sis švfeicarų pedagogas F. W.
taip įvyks.
< rezoliucijai, naudotis ABLL Foerstęir. M. Pečkaūškaitė
ABLL
ABiiL. taip'
taip pat
pat pradėjo
pradėjo ;ąk-> SUOrganizuota greito susisieki- buvo‘ ‘„įspūdingai kultūringa
ciją, kad iš
fi Regioninės-^.
Regioninėsįjoiu mo
m<71i^a7£oTĮ^^
linija (whot
asmenybė, sugebėjusi sukurti
erdvės iniciatyvos („Regionai. 651_1418. Užtenką tik pa- kultūrinį centrą Užventyje, o
Airspace Initiative ) projektui
*
skambinti, ir telegrama skam- vėliau' Židikuose”, — sakė B.
skirtų sumų Baltijos valstybių, bintojo vardu apylinkės Kon- Speičytė. ‘ Pr. Dovydėnas M.
*°
0J
erdvės sau&UITlu*
greso atstovui biąs. išsiųsta, Pečkališkaitę vadino, literate
tinti, priemonėms ir apmokįįj Tekstai paruošti’ Mes patys ir gyvenimo menininkė. Jos
mui, butų skirta 10,4 mln. Jo- turįme parodyti ’Jkėlią, jog biografija .taip pat domėjosi K.
lenų. Sis projektas yra ypatig<> Kongresas ir vyrįąusybė su Čibiras ir J. Tarvydas. Visųjų
gai svarbus, nes moderni ir su; prastų, kad kai kurie pakeiti atsiminimuose pabrėžiama iš
kitomis NATO valstybėmis su mai užsienio politikoje turi kili rašytojos asmenybė. .
derinta oro gynybos sistema būti padarytį.
Bž., 1997, nr. 6
yra būtina sąlyga į NATO sto
jančiomis valstybėmis.
Su ABLL talka buvo pa
ruošta Kongreso atstovo Gerai
Solomon rezoliucija, H. Con.
Res. 10, raginanti JAV vyriau
sybę remti Baltijos valstybių
įstojimą į NATO. ABLL buvo
už stipresnį rezoliucijos turinį,
bet vėliau sutiko su silpnesniu,
variantu, kad lengviau pra
eitų Kongrese. (Ta proga rei
kia pasidžiaugti faktu, kad
ABLL darbą pirmą kartą re,mia Amerikos Lietuvių Tary?
ba. Tai naujojo Tarybos pir
mininko dr. Jono Račkausko
nuopelnas — J. Kojelis).
Nors prez. Clinton adminis
tracija vengia aiškesnių įsipa
reigojimų, bet pasimato ir vil
tingų ženklų. Pvz., JAV Gyny
bos departamento karinio ap
mokymo ir karinių manevrų
Estijoje pradžia sutampa su
sąjungos (Lietuvos konservatorių) rėmėjų St. Petersburg, FL,
Madrido konferencijos pra Tėvynės
seniūnijos valdyba. Iš kairės: Aldona Baukienė, Kostas Dima, Janina
džia, ir tai reikia laikyti Gerdvilienė (pirm.), Vytautas Budrioms ir Vidą Sabienė.
žingsniu teisinga kryptimi.
Nuotr. Br. Bu ūkio

paniurnėdama, pajaustė dešros, kumpio, padėjo svies
to. Užtepė ir man. Sėdėjau ant šalikrosnies, valgiau
storai sviestu užteptą duoną iš vienos rankos,
užsikandu rūkyta dešra iš kitos ir baisiai noriu su
prasti, ką jie ten šneka. Kartais labai garsiai ir net su
siraukę, lyg labai bartųsi, o kartais nei iš šio, nei iš to
pratrūksta juokais. Tada labai panorau išmokti
rusiškai. Ne tiek, kad mokėčiau kalbėti, bet kad
galėčiau suprasti ką kiti kalba. Ir dar, kad galėčiau
suprasti, kas rusiškose tėvo knygose parašyta.
Kai tėvas išlydėjo, motina žiūrėjo pro langą, kol jie
susėdo ir išvažiavo, paskum atsisuko į mane, pro kitą
langą žiūrinčią, ir paklausė:
— Kur spėjai paslėpti kalendorių? Kai čia visur
nosis kaišiojo, maniau, kad ir širdis iškris. Džiau
giausi, kad nespėjau atimti ir į stalčių įmesti. Tikrai
būtų radę. O kai ėmė nosis kaišioti už paveikslų, bu
vau gatava šaukti, kad savo purvinais pirštais
šventųjų neniekintų. Kur taip paslėpei, kad jiems nė į
galvą neatėjo pažiūrėti.
Tuo tarpu atėjo į trobą ir tėvas, laimingas, kad nie
ko net įtartino nerado. Jis irgi tuoj paklausė.
— O kur kalendorių spėjot užkišti?
Tada aš iš karto pasijutau didelė. Atsistojau vidu
ry trobos ir šūktelėjau:
— Žiūrėkit!
Nusijuosiau juostą, kalendorius pupt ir iškrito.
— Tai tu sakyk! — aiktelėjo motina, o tėvas paga

Danutė Bindokienė

Ried’. ried9 ratukai...
Automobilis daugeliui yra
ne vien patogi susisiekimo
priemonė, bet neatskiriama
gyvenimo dalis. Vyresnio am
žiaus žmonių vienas didžiųjų
rūpesčių yra: kas bus, kai jau
nebegalės vairuoti automobi
lio, ypač jeigu gyvena toliau
nuo parduotuvių, kultūrinių
centrų, bažnyčios. O tai atsi
tinka vis didesniam skaičiui
vyresniųjų, kai žmonės, ne
pasitikėdami miestų saugu
mu, išsikelia gyventi į prie
miesčius.
Nemažesni rūpestį — tik
jau kitoms žmonių grupėms
— sukelia, kai tie vyresnieji,
nenorėdami prarasti savaran
kiškumo, neatsisako vairavi
mo teisių. Amžiaus naštos su
siaurintu matomumu ir klau
sa, sulėtėjusia orientacija ir
judrumu, jie vis tiek leidžiasi
gatvėmis, keliais ir greitke
liais, neretai tapdami eismo
avarijos aukomis arba kitus
keleivius išstatydami pavo
jum
Amerikietis Henry Ford,
prieš kiek daugiau kaip 100
metų pastatęs pirmąjį „veži
mą be arklių”, vargiai būtų
galėjęs ir sapnuoti, kad po
šimtmečio pasaulyje jau bus
630 milijonų vienokių ar kito
kių susisiekimo priemonių,
riedančių jo sukurto variklio
pagalba. Antra vertus, . į tas
susisiekimo priemones sulipa
tik nelabai didelė mūsų plane
tos gyventojų dalis, atsime
nant, kad joje jau gyvena apie
5.7 milijardo žmonių.
Pernai amerikiečiai nusipir
ko 14,325,000 naujų automobi
lių ir nedidelių sunkvežimių.
Į tą skaičių neįjungiami var
totų automobilių pardavimai:
tuomet jis dar gerokai padi
dėtų. Jeigu bent vieną vakarą
pasėdėtume prie televizijos,
pastebėtume, kad automobilių
reklamos užima labai stambią
programų dalį. Automobiliai
reklamuojami taip patrauk
liai, kad daugeliui sunku at
sispirti. Galima įsivaizduoti,
kaip tas paveikia jaunimą, kai
sukuriamas įvaizdis, kad nau
jame automobilyje jis gali būti
laisvas, patrauklus, besivar
tantis prabangoje, dideliu
greičiu skriejantis keliais ir
net visai be kelių — kur nie
kas kitas negalėtų įvažiuoti...
Gal dėl to įvyksta tiek daug
automobilių vagysčių, kai ne
turtingieji, suvilioti to žavin
čio vaizdo, nori bet kokiomis
priemonėmis į jį įsijungti.
Žinoma, ne vien jaunimas
seilę varvina, žiūrėdamas į
blizgančius automobilių šonus
ir riedančius ratus, automobi
lis daugeliui jau yra tapęs as
meniško prestižo simboliu, ta
rytum žmogaus asmenybės

vo į rankas ir apsuko aplink. Bijojau, kad galvos į
balkį nepraskeltų.
Kai pastatė ant aslos, tada pasiėmiau kalendorių,
o tėvui pasakiau, kad noriu išmokti rusiškai.
Tėvas net nepaklausė^ kodėl norėčiau, bet nuėjo į
seklyčią, atsinešė „Azbuką”, tokį rusišką elementorių
ir pradėjom mokytis. Raides ir taip jau pažinau, lietu
viškai skaityti gerai mokėjau, tai nesunku buvo
pradėti ir rusiškai. Gal praėjo pusmetis, o gal net ir
ne, kai jau skaičiau rusiškas pasakėles tėvo mąžai
bepasiklausdama, net ir susištavaruoti su juo
pradėjau rusiškai. Paskum ir visiškai gerai išmokau.
Vėliau, kai atsistojo Lietuva, rusiškai nebereikėjo, bet
visiškai neužmiršau. Su rusais ir dabar dar susi
šnekėjau.
Tada tėvas, apsidžiaugęs man apsukrumu, papa
sakojo,ką su žandarais šnekėjo. Paprastai, ką su jais
šnekėdavo, visiems, nesakydavo. Gal tik tėvukui,
močiutei ir motinai, bet visada tik taip, kad niekas ki
tas negirdėtų, bet tą sykį prašneko ir prie manęs. Vie
nas žandaras net pasakęs, kad dėl jų galėtų ir skaityti
ir šnekėti, kas tik į galvą ateina, bet kai ateina
įsakymai iš viršaus, tai ir jiems negerai. Jiems įsakyta
gaudyti knygas, gaudyti tuos, kurie jas vežioja ir kurie
skaito. Sako, jeigu ką pagaunam — gerai, o jeigu nie
ko nepagaunam kartais irgi neblogai. Jeigu guberna
torius iš kitur ko nesužino, tai visiškai gerai, vadinasi,
nieko negero ir nėra, bet kai gubernatorius jau net

pratęsimas į daiktą, kurį jis
gali ne tik vartoti, bet ir juo
didžiuotis.
Tačiau automobilio kaina
yra kur kas didesnė, negu ta,
kurią pirkėjas sumoka, prieš
gaudamas raktus parduotu
vėje. Kadangi varikliai sunau
doja milžiniškus kiekius kuro
ir išmeta nemažesnius debesis
dujų,' gamtosaugos įstaigos
nuolat primena, kad toji oro
tarša nieko gero neduoda nei
žmogui, nei kitai gyvajai ar
negyvajai gamtai. Apskai
čiuojama, kad sugaištas lai
kas, eismo susikimšimuose
kasmet amerikiečiams kai
nuoja apie 168 milijardų dol.x
jau nekalbant apie kelių iri
mą: Amerikoje kasdien išleL
džiama apie 200 mln. dolerių
taisant ir tiesiant kelius. O
kas gali apskaičiuoti kainą
dešimčių tūkstančių gyvybių,’
kasmet prarandamų susisieki
mo priemonių avarijose?
Amerikoje „ratuotas” susi
siekimo priemones gamina 11
skirtingų įmonių, nors dauge
liui dalys importuojamos iš'
užsienio. Vienok tas neatbai
do pirkėjų, nepaisant ragini
mų pirkti amerikietiškos ga
mybos automobilius. Antra
vertus, šiandien sunku spręs
ti, kas ir kur pagaminta.
Galbūt daugeliui būtų staig
mena, išgirdus, kad Amerikos
automobilių pramonę stipriai
vejasi Brazilija. Manoma, kad
iki šio šimtmečio pabaigos joje
veiks 14 skirtingų mašinų ga-J
myklų. Reikia prisiminti, kad
Brazilija teturi 158 mln. gy
ventojų, o jau šiais metais nu
matoma pagaminti apie 2
mln. mašinų, pastumiant Bra
ziliją į devintą pasaulinio
masto automobilių pramonės',
vystytojų vietą.
Brazilams automobilių pra
monė yra ir palaima, ir pra
keikimas. Tame krašte jau da
bar kasmet automobilių avari
jose žūsta apie 50,000 žmonių
— tai maždaug tiek, kiek
amerikiečių žuvo Vietnamo
kare. Be to, prasti keliai ir
palyginti mažas kitokio susi
siekimo tinklas nuolat sudaro
tokius eismo susigrūdimus,
kaip niekur kitur. Vien tik
Sao Paulo didmiestyje yra
apie 5 mln. mašinų ir bent'
300.000 sunkvežimių, kurie
neretai susikemša į 90 mylių
ilgio nejudančias virtines,
vairuotojai praranda gausybę
sugaištų valandų, o degdamas
skystasis kuras išmeta į orą
5,000 tonas nuodingos taršos.
Statistiniai duomenys visuo
met kiek nustebina ar.net bau
gina, tačiau vargiąi jie atbai
dys žmones nuo glaudaus ry
šio su automobiliais.

tavo vardą žino, tai nėra ko gero laukti nei mums , nei
tau. Ir dar sakė, kam toks protingas žmogus galvoji,
kad gali nuversti tokią galybę kaip carą.
Tada tėvas pasakęs:
— Kad aš nieko neverčiau, neverčiu ir nesirengiu
versti. Aš tik sėju, pjaunu, auginu, kad aš pats.
turėčiau ko valgyti ir kad kitiems, kurie nei sėja, nei
pjauna, užtektų. Kai pavargstu, atsigulu sode po me
džiu ir kokią knygą paskaitau.
— Žinom, žinom, — pasakė vienas žandarų, tas iš
Grinkiškio. — Tokią, iš kurios mokais kaip carą nu
versti, — dar pridėjo ir išvažiavo.
— Jeigu tos knygos jau taip, rusams akis graužia,
kad net gubernatorių pasiekė, gal mesk. Tegu sau.
Niekada nežinai, kada gali prisikabinti, — įsiterpė
motina.
Tėvas pakrapštė pakaušį, nusišypsojo:
— Būtų ramiau, bet kažin ar reikia. Ką va ji pasa
kytų? — prisitraukė mane prie savęs. — Reta senė
būtų taip padariusi, kaip ji šiandien. Koks caras ar gu
bernatorius gali mums pasakyti ką skaityti ar ko ne
skaityti? Tegu sako tiems, kurie pasigėrę vienas kitam .
galvas skaldo. O antra vertus, manai, kad jie čia ne tų.
knygų atsibeldžia ieškoti. Žino, kad gauna išgerti, tai
prasimetę ir užsuka. Ne koks, gubernatorius čia juos ir
varo, bet išdžiūvusios gerklės.

(Bus daugiau)
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VISATAI

KONCERTAS

ANTANAS DUNDZILA
Tęsinys
— Liucija, Liucė, puiku! Tai
ir mano mamos vardas! — tuo
momentu ji žvilgtelėjo į Joną
ir iš jo veido išskaitė daug
daugiau. Ji susigriebė ir jau
daug tyliau, jausmingai suš
nabždėjo: — 0..., aš suprantu,
jąu dabar suprantu viską. O,
Dieve, kokie jūs ištikimi...
— Iškart aš to vardo baidžiausi, bet Aldona mane per
kalbėjo, — nusukau žvilgsnį į
žmoną, kuri dabar guldė mūsų
mažąją į lopšį.
•Per dešimtmečius nenu
trūko mūsų su Kerėnais
ryšiai. Mums būdavo miela
susitikinėti. O Jono pavardę
dąr matydavau profesinėj e
sra ūdoje.
labar lėktuve galvojau, kad
anuo metu ta pirmoji Liucija
klydo,, mudu juokais vadinda
ma kvailiais ar bent negu
driais. Juk, va, šiais metais
Jonas gavo Nobelį! Man at
rodė, kad tam tikra prasme
Jono premijos dalelytė dabar
priklausė visiems jo draugams
ir, aišku, bendradarbiamš.
Savo bendradarbius spaudos
konferencijose jis jau buvo pa
minėjęs. Taip, jei jo premijos
dalelytę draugiškumo vardan
aš sau leidau savintis, jei pre
mija ta pačia prasme pri
klausė Lietuvai, tai į ją turėjo
teisę ir mudviejų studijų
dienų Liucija.
.Gruodžio pradžioje Stok
holme buvo šaltoka, o nuo Bal
tijos jūros dar dvelkė drėgmė.
To nepaisant, mums su Aldo
na buvo malonu pasibastyti po
miesto žymesnes vietas. Vie
name muziejuje suradome,
daug sykių istorijos vado
vėliuose matytą, Didžiojo
šiaurės karo metu švedų iš
Biržų ^pilies paimtą, ornamen
tais išdailintą patranką.
Pačias premijų įteikimo iš
kilmes su būreliu lietuvių mes
stebėjome per televizorių Lie
tuvos ambasadoje.
Nustatytu laiku Stokholmo
rotušės didžiojoje salėje fra
kais ir puošniomis sukniomis
apsirengę, ordinais ir brang
akmeniais pasipuošę, svečiai
nutilo ir atsistojo. Atsidarė la
bai aukštos salės durys ir
puošniai apsirengęs parei
gūnas išdidžiu balsu, švediš
kai paskelbė:
—; Jo didenybė Carl XVI
Gustav, Sveriges Konug ir Silvią Renate Sommerlath, Sve
riges Drottning!
Prie pat durų švystelėjo
prožektorius, ir į marmuro
grindyse nušviestą ovalą įžen
gė karalius su karaliene. Nors
ir būdami apie 50 metų
amžiaus, jie abu atrodė žva
liai. Karaliaus frakas buvo pa
puoštas tankiai sukabintų,
miniatiūrinių ordinų eilute, o
karalienės šukuosenoje bliz
gėjo mažytė tiara. Abu san
tūriai, bei maloniai, šypsojosi.
Karalius nuo kairės iki pat
dešinės apžvelgė salėje sto
vinčius svečius ir nežymiu gal
vos mostu visus pasveikino.
Orkestras užgrojo Švedijos
himną, po kurio prie kara
liškosios poros priėjo Mokslo
Akademijos prezidentas ir, pa
garbiai nusilenkęs, pakvietė
juos prie kitoje salės pusėje
sustatytų ištaigingų kėdžių.
Salės viduriu einančius sekė
uniformuota palyda. Čia kara
liui su karaliene buvo prista
tyti visi Nobelio laureatai ir
Mokslo Akademijos prezidiu
mo nariai.
Susėdus prasidėjo meninė
iškilmių dalis. Grojant kom
pozitoriaus Alfvers „Švediš
kąją rapsodiją”, Karališkojo
baleto solistai grakščiai atliko
pas de deux numerį. Įdomu,
kad visi laureatai turėjo ga

CLASSIFIED GUIDE

„DRAUGO" METINIS

limybę koncerto programai
pasiūlyti po vieną kūrinį ar
kūrinio ištrauką.
Kerėnas
buvo pasirinkęs Čiurlionio
„Jūros” sonatą. Taip progra
moje ir buvo įrašyta: M. K.
Čiurlionis, lietuvių dailinin
kas ir kompozitorius, 18751911. Grojo ir kitų laureatų
pasiūlytus kūrinius, bet tie
kiti mums Lietuvos ambasa
doje.neberūpėjo.
Prieš įteikiant premijas,
Akademijos sekretorius per
skaitė apdovanojimų oficialius
tekstus. Iškvietus laureatą,
Akademijos prezidentas kara
liui paduodavo atidengtą auk
sinio medalio dėžutę ir inkrus
tuotos odos aplanke įsegtą
diplomą. Juos karalius įteik
davo ir rankos paspaudimu
kiekvieną laureatą pasveikin
davo. Kai jau visi laureatai
rankose laikė medalius ir dip
lomus, karališkoji pora atsisu
ko į svečius ir, ištiesę rankas,
pakvietė juos pagerbti. Visi
svečiai sustojo, pasigirdo ploji
mas, kurį nustelbė iškilmingo
maršo akordai. Maršo metu
visi svečiai pradėjo sutartinai
ploti pagal muzikos taktą.
Trumpu žodžiu laureatus pas
veikino ministras pirmininkas
Carl Bildt.
Mes - su Kerėnais pasi
matėme rytojaus dieną vieš
butyje. Po visų iškilmių ryto
jaus dieną iki vakaro švedai
jiems buvo palikę laiko
pailsėti. Valgėme priešpiečius
mūsų užsakytame, atskirame
viešbučio valgomajame. Kerėnai buvo patenkinti, beveik
visą savaitę trukusios progra
mos jau išvarginti. Jonas atisivežė parodyti gautą diplomą
ir aukso medalį su Nobelio
galva.
— O kur ir kaip gausi pre
mijos pinigus? — paklausiau.
— Premiją dalinamės pu
siau su Robertsonu. Nobelio
fundacija pinigus įnešė į spe
cialiai mums atidarytas banko
sąskaitas.
— Ar teisybė, kad Nobelio
premija neskiriama daugiau
kaip trims laureatams? —
domėjosi Aldona.
— Teisybė, — atsakė Jonas.
— Iš nustatytos mokslo srities
Nobelį gali gauti vienas, du,
arba, daugiausia, trys moksli
ninkai. Čia yra ir laimės rei
kalas, beveik loterija... Yra
daug žymių pasiekimų ir gar
sių mokslininkų, kurie Nobe
liu nebuvo pažymėti. Taigi,
kaip sakiau, čia ir laimės rei
kalas... Tiesa, pačią pirmąją
mokslinę premiją 1901 metais
gavo Roentgenas už dabar jo
vardu vadinamų spindulių at
radimą 1895 metais.
— O kiek Švedų Mokslo aka
demijoj yra narių? — už
klausiau.
— Palyginti labai mažai, tik
septyniolika.
— Grįžus į Ameriką, Jono
universiteto prezidentas ruo
šia iškilmingą priėmimą, —
įsiterpė Karilė. — Būsite ir
jūs kviečiami. Būtinai lauk
sime, turėsite atvykti!
♦ ♦♦

Tą pavakarę iki iškilmių
Rutgers universitete dar buvo
likę kelios valandos laiko. Tik
prieš pusvalandį atvykę, mes
sėdėjome jaukiame Kerėnų
svečių kambaryje. Židinyje
spragsėjo ugnis, ragavome
vyną ir dalinomės įspūdžiais.
— Jonai, dabar, kai gavai
Nobelį, labai sunku tau do
vaną išrinkti, — prašnekau.
— Ką judu čia su dovano
mis... Jokių dovanų nereikia!
— mes jau žinojome, kad Jo
nas taip kalbės.
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BUDRAIČIUI

EINAME TEISINGA LINKME
Kovo mėn. pradžioje Či
kagoje lankėsi dvi stomatolo
gijos mokslininkės iš Kauno:
doc. Nijolė Kelbauskienė, Te
rapinės stomatologijos klini
kos vadovė, ir doc. Simona
Milčiuvienė, Kauno Medici
nos akademijos stomatologijos
fakulteto profilaktinės ir vai
kų stomatologijos klinikos va
dovė. Abi viešnios aplankė ir
„Draugo” redakciją, o vėliau
atsirado proga plačiau suži
noti apie kelionės į JAV
tikslą, kai jos sutiko atsakyti į
keletą klausimų.
—Kokiu tikslu lankotės
JAV?
—S. Milčiuvienė (S.M.):
Lankomėsi DAFL organizaci
jos kvietimu. Mūsų tiksiąs
buvo dalyvauti Čikagos Dantų
gydytojų sąjungos suvažia
vime. Buvo sudarytos progos
aplankyti parodas, išklausyti
daug pranešimų, vėliau lan
kėme Illinois universitetą,
kur susipažinome su studentų
mokymo programomis, darbu.
—N. Kelbauskienė (N.K.):
Tai buvo akademinė viešnagė,
nes dalyvavimas „Dental Society” suvažiavime mums bu
vo labai naudingas. Ypač su
domino vaizdinė pranešimų
medžiaga. Buvo galima iš
klausyti vertingų mokslinių
bei praktinių pranešimų ir
pamatyti labai turtingą paro
dą, parodžiusią stomatologijos
mokslo pažangą. Ypač norė• •••••••••
— O vis tik tokį draugišką
dalykėlį tau atvežėme. Tu tik
nesipriešink! Juk čia neeilinė
proga, didelis malonumas!
— Atvežėme sentimentą iš
studijų laikų, —-įsiterpė Aldo
na. — Atidaryk, neatsikal
binėk!
— Na, tai kas čia gali būti?
— Jonas paėmė į rankas
dėžutę ir išvyniojo.
Joje buvo iš bronzos skonin
gai nulieta, mudviejų univer
sitete stovinčio paminklo mi
niatiūra. Tas miniatiūras re
klamuodavo universitetas. Į
jos pjedestalą mes dar įgraviravome mudviejų su Jonu uni
versiteto baigimo ir jo Nobelio
premijos metus.
— Čia ta judviejų Liucijos
statula! — šūktelėjo Karilė. —
Koks gražus draugystės ir stu
dijų prisiminimas!
— Dar kartą: už Jono No
belį! — pakėlė taurę Aldona.
Aš priėjau prie stovinčio
Jono ir bakstelėjau į ranką:
— Ir už anuos Liucijos
žodžius, kai ji mudu pavadino
kvailiais! Nie ji, nei aš nesap
navome, kad tu gausi Nobelį!
— Palaukit, palaukite! —
nutildė Jonas: Liucija taip pat
tada sakė, kad mes gražūs ar
net gražiausi, ar ne? — čia jis
šyptelėjo greta stovinčioms
žmonoms.
Tebelaikydamas
rankoje
statulėlę, jis atsisuko į mus
tris ir pakėlė savo taurę:
— Ačiū už tokią dovaną,
ačiū! — kiek patylėjęs, dar
pridūrė: — Ačiū jums visiems
už visa tai...

(Pabaiga)

jome pabuvoti Illinois univer
sitete. Kadangi mes mokome
studentus, o . Šiuo metu pas
mus vyksta ;mokymo peror
ganizavimas, priimant naujas
programas, modeminant kli
nikas, tai norėjome pasižiū
rėti, ar mes einame teisinga
linkme.
—Ar metodika, kurią čia
pamatėte, yra pritaikoma
Lietuvoje. Ar DAFL orga
nizacija galėtų padėti tai
atlikti?
—N.K.: Kai pradėjome ben
drauti su DAFL prieš šešerius
metus ir kai atvyko pirmieji
DAFL atstovai į Lietuvą, jie
pamatė, kokia neturtinga bu
vo mūsų mokymo bazė. Jiems
buvo labai sunku dirbti, nes
mes neturėjome jokios ge
resnės įrangas, kad galėtų
sėkmingai pademonstruoti sa
vo žinias. Šiuo metu mums
buvo didelis malonumas, kai
pamatėme . Illinois universi
tete, kad vietą, 'kur studentai
mokosi, yravisiškai tokia
pati, kaip mūs'ų. Todėl galime
pasidžiaugti, kad tikrai nu
ėjome teisinga - linkme. Pa
matėme ir kai kurių dalykų,
kuriuos pritaikysime grįžę,
pvz., gydymo plano sudary
mą...
—Jūsų vizitas į JAV
turbūt nėra pirmoji išvyka
į užsienį. Kiek žinau, arti
mai bendraujate su skandi
navų kraštais..
—S.M.: Aš prieš mažiau
kaip pusmetį buvau Danijoje,
profilaktikos srities kursuose,
kurie buvo labai naudingi.
Turiu pasakyti, kad danai yra
toliau pažengę už Amerikos
dantų gydytojus ir-buvo labai
įdomu palyginti. Geros socia
linės ir valstybinės progra
mos, vaikams viskas nemoka
mai... Danijoje 90 procentų
vaikų yra su sveikais danti
mis.
—N.K.: Teko lankytis Ven
grijoje ir Anglijoje, pasinaudo
jant Pasaulines sveikatos or
ganizacijos kvietimu. Kaip
matote, jau buvome kiek susi
pažinę su užsienio stomato
logų darbais. Kai į Lietuvą at
vyko DAFL organizacijos na
riai, visi kartu sulipdėm nau
jas mokymo programas, bet
svarbiausias patarimas buvo,
kad reikia patiems kažką da
ryti, nelaukti, rankas sudėjus,

kol kas labdaros iš užsienio
atveš. Jie mus pakėlė, pasuko
tinkama linkme, įžiebė entu
ziazmo.
—S.M.: Mums buvo labai
įdomu, kai lankėmės laivyno
bazėje Čikagoje, kur dirba dr.
Janina Tallat-Kelpša. Ten pa
matėm, kaip organizuojama
karių dantų priežiūra. Mums
kilo mintis, kad, grįžus namo,
reikia pažiūrėti, kaip yra su
mūsų kareiviais, kurie gyvena
Kaune visai netoli klinikų,
kaip jų dantų priežiūra, gal
mes galime padėti.
—N.K.: Dar noriu grįžti
prįe DAFL, kuri, rėmė mus ir
knygomis, ir įranga, o juk
visą tai kainavo. Amerikos lie
tuviai buvo mums labai dos
nūs. Labai vertiname ir kad
atvažiavusi Judita Mąrtin dir
bo.6,-mėnesius ir paruošė pir
muosius dėstytojus.. —higie
nistus.'
—Jūsų vizitas baigiasi.
Jei? paklaustų Jus Lietu
voje, kas labiausiai paliks
atmintyje iš šios kelionės,
ką atsakytumėte?
^S.M.: Pirmiausia < tai tur
būt čia esantys žmonės! Mes
nesugebėjome jų suprasti ir
pakankamai įvertinti, kai jie
buvo' atvykę pas'mus į Lie
tuvą. Kokie užsienio lietuviai
išsilavinę, šilti ir mieli! Tai
paliko mums patį didžiausią
įspūdį — užsienio lietuviai,
mūsų kolegos, kurie pasakojo,
ąįškįno, rodė. Esaiųąypač la
bai dėkingos dr. Leonidui Raguį?.\
- p—Ar tai padės Jums ge
riau suprasti užsienio kole
gas ateityje, kai jie vėl
apvažiuos į Lietuvą?
—N.K.: Mes, atvykę: iš Lie
tuvos ir pabuvę su Amerikos
lietuviais, pasilikome tikrai
lygiateisiai kolegos; vieni ki
tus suprantantys. Mūsų san
tykiai perėjo į žymiai, aukš
tesni lygį.
—S.M.: Taip artimai ben
dradarbiaudami savo srityje,
galime'turėti nepaprastą nau
dą Lietuvai; Jeigu taip visose
srityse būtų galima pasiekti
tokį supratimą, tai' mūsų
kraštui padėtų daug greičiau
eiti progreso keliu. Kurie ne
bendradarbiauja, daro žalą ir
sau, ir Lietuvai.
—Ačiū už pokalbį. Lin
kime sėkmės, grįžus į savo
mokslo įstaigas Lietuvoje.
Kalbėjosi Leonas Narbutis

Pager 773-308-0307
Fax. 773-585-3997
_____________________________________

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

VVashington, D.C. lietuvis, landscaping'
bendrovės savininkas, ieško darbininko,
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo
priežiūrą, valymą ir mažus remonto ■
darbus +$5 į vai. už “landscaping" darbą:
žolės pjovimą, kiemo valymą, aplinkos
tvarkymą. Kreiptis: tai. 202-244-2373

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

HOUSE FOR SALE

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
32081/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654

Byowner.HomerTwp.near
Lemont. 1 aere, 3 bdrms, 3 baths,
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm.,
game rm., hardwood fl. $234,900
Tel. 708-301-3259
Dependable landscaping &
lawn maintenance help wanted
in Oak Lawn area. Earn up to
$300 per week.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaūs ir kt. Turiu darbo
draudimą.. R. Jankauskas,

Tel. 773-284-0491

tel. 630-969-2658
Moteris nuosavu automobiliu suteikia
įvairias paslaugas:
veža pas daktarus, į bankus, į parduo
tuves, arba pati superka produktus.
Skambinti tel. 773-436-4943

Southvvest area banąuet
facility has openings for part
time vveekends: housekeeping,
waitress, dishwasher.
Tel. 708-388-1703

BR1CKLAYERS
Pay upto $20 per hr.;
to start immediately,
Check every week;
health insurance.

Tel. 847-437-9941
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Only LOT take you to so many
destinations in Eastern Europe
so easily. On LOT, you can fly
nonstop from New York or Chicago
to the new international terminai
at
Warsaw
Okecie
Airport.
From there, eonneetions-are easy to
Riga, Tallinn, Moscow, St.Petersburg,
Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius.
So take advantage of LOT’s low tarės,
and fly to Eastern Europe in the
luxury of a new fleet of Boeing
767s and ATRs.

AIRLINE THE POLISH AIRLINE
Call your travel agent or
1-800-223-0593 or visit
http: / /www.lot.com

MOLD MAKING

Leading manufacturer of precision injection moldš is seeking.
the following ųualified, experienced individuals:
** E.D.M. OPERATOR
** E.D.M. TRAINEE
** MANUAL & NC LATRE OPERATOR
** MACHINIST
** LEAD MOLD MAKER
Our toolrooms are bright, clean, smoke-free, well ventilated and A/C
with modern, up to date eąuipment. We offer competitive wages,
exellent benefit pkg., (10 pd. holidays, vacation, profit sharing, 401K plan.
sec 125 med. & dep. care exp. plan, health ins.. etc..) and overtime.
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact

NORTHVVESTERN TOOL & DIE
3445 W. Howard St.
Skokie, Tel. 847-677-9280
or
375 Renner Drive
Elgin, Tel. 847-697-2030
E.O.E. PRINCIPALS ONLY
Klinika Druskininkuose.

Nuotr. Pranės Slutienės

Iš partizanų istorijų (35)

SUBAČIAUS VALSČIAUS
KOVOTOJAI
HENRIKAS KUDREIKIS
Subačiaus valsčiaus (Pa daliniams. Būrys dažnai su
nevėžio apsk.) kovotojai su rengdavo pasalas okupan
kaupu atidavė savo pareigą tams, ir gana sėkmingas. Na
tėvynei. Pagal surinktą var poleonas už savo tėvo nu
dinį sąrašą, žuvo 123 partiza žudymą atkeršįjo, nušauda
nai. Pagal A. Šimėną („Trem mas partorgą Ipatovą prie pat
tinys”, 1996, nr. 47-8), toks stribų būstinės.
didelis žuvusiųjų skaičius
Vėlyvą 1944 metų rudenį
buvo dėl trijų priežasčių: 1. bolševikų daliniai „šukavo”
Subačiaus valsčiuje per 1922- Navikų mišką. Nuo Navikų
1924 metų žemės reformą kaimo pusės pasaloje tūnojo
buvo (įkurdinta nemažai Ne Subačiaus stribai. Napoleono
priklausomybės savanorių; 2. būrys, vengdamas įsivelti į
didelės įtakos turėjo kun. Bar- kovą su NKVD daliniais,
dišausko, Subačiaus vikaro, traukėsi per Navikų kaimą į
patriotinis auklėjimas, Suba kitą mišką. Stribai bijojo susi
čiaus parapijoje veikė stiprios durti su dideliu Napoleono
pavasarininkų,
ateitininkų, būriu ir juos iš apsupimo pa
skautų ir angelaičių organiza leido. Atidengė ugnį, kai parti
cijos; 3. Subačiaus valsčiuje zanai buvo už gero pusės kilo
buvo daug pažangių ūkininkų, metro. Į atsivejančius enka
kurie aktyviai įsijungė į 1941 vedistus partizanai atidengė
metų sukilėlių gretas ir ap ugnį ir du jų nušovė.
skritai labai aktyviai kovojo Subačiaus NKGB įgaliotinis ir
už Lietuvos nepriklausomybę. saugumo viršininkas sužeisti.
Pirmas raudonųjų smūgis Po šio įvykio atsiųstas papil
teko žvirblioniečių bųriui. domas enkavedistų dalinys,
1945 m. sausio mėn. Šar- kuris Subačiaus, Troškūnų ir
kiškių miške slėptuvėje žuvo Viešintų valsčiuose surengė
partizanai: Saulius Stonikas, žiaurią keršto operaciją.
Tolimesnių kovų veiksmuo
Povilas Tolušis, Bronius Zuo
za (parašiutininkas), Vladas se partizanai surengė eilę pa
Urbonas (parašiutininkas) ir salų Viešintų ir Subačiaus
Pęvilas Lasevičius. Lengvai stribams. Būrys sunaikino 17
sužeistam Domui Pietai pasi Subačiaus ir Viešintų stribų.
sekė pabėgti. Žeminę išdavė, Bigailių durpyne nukovė 9
taip pat parašiutu nuleistas, Subačiaus stribus. Petras MaAlfonsas Stankevičius. Jis at silionis Napoleonas žuvo 1946
vedė prie slėptuvių okupan balandžio mėn., sudegė že
tus,, vėliau tapo žiauriu Su minėje. Jo būrio likučiai įsi
jungė į kitus dalinius.
bačiaus stribu.
1944 m. rudenį JuostininkųPirmam stipriam partizanų
junginiui vadovavo, iš vo Petkūnų miške įsikūrė Povilo
kiečių kariuomenės pabėgęs, Labakojo-Žaibučio būrys, per
Petras MasilionisNapoleonas. 30 žmonių. Stovyklą įrengė
Jo būryje buvo 35 vyrai. Būrys Juostininkų miške, prie Sur
savo veiksmais daug baimės degio durpyno. Spėjama, kad
įvarė Subačiaus ir Viešintų miško darbininkas N. stovyklą
'valsčių stribams bei NKVD išdavė. Bet pasieniečių kariuo-

ARTĖJA ROMO KALANTOS
AUKOS REIKŠMINGA
SUKAKTIS

menė neužklupo partizanų ne
tikėtai. Partizanai organizuo
tai pasitraukė be nuostolių į
Taruškų miškus, nukovė pa
sieniečių mąjorą ir du eilinius.
Įsiutę pasieniečiai sudegino
Vazdailių ir Perkūnų kelias
sodybas ir nušovė 9 nekaltus
asmenis, jų tarpe vieną mo
terį. Būrys patyrė pirmus nuo
stolius prie Surdegio pie
ninės. Enkavedistų pasaloje
žuvo pasitraukimą dengęs kul
kosvaidininkas Vladas Sankauskas-Užusienis, ir dar vienas partizanas. Partizanai
nukovė 4 enkavedistus.
Antano Šulskio-Šulo (para
šiutininko) būrys — 30 vyrų
apsupo beplėšikaujančius Ra
guvos stribus. Iš devynių tik
vienas pabėgo, kiti nukauti.
Vėliau Žalgirio miško siau-.
time šis būrys smarkiai nu
kentėjo. Žuvo ir būrio vadas.
Bigailių miške veikė Antano
Juškos vadovaujamas Vilko
būrys, šis būrys stambesnes
kovines operacijas atlikdavo
su Šilo būriu kartu. 1948 m.
kovo pabaigoje 15 Subačiaus
stribų, vadovaujami Juozo Ra
mono (Subačiaus valsčiaus bu
delio) atvyko į Aukštuolių
kaimą. Partizanai nukovė 14
stribų, pabėgo tik jų vadas Ra
monas. Vilko būrys sunaikin
tas 1949 spalio 11 d., išdavus
vidaus agentui Juozui Kanapeckui-Dvaskai.
Apylinkėje dar veikė Juozo
Valonio būrys, kuris priklausė
Gražinos kuopai. Kuopa prik
lausė Šarūno rinktinei, kuri
vienu laiku buvo užėmusi
Troškūnų miestelį.
1947 balandžio 2 d. įkurta
Algimanto apygarda. Visi subatiečiai jai buvo priskirti.
Subačiaus valsčiuje žuvo 123
partizanai. A. Šimėnas laik
raštyje pateikia jų visų pa
vardes, žuvimo datas ir kilimo
vietas.
Subačiaus valsčius labai
nukentėjo nuo komunistinio
genocido. Iš valsčiaus ištremta
apie 1,800, suimta 350,
sušaudyta beginklių 72, sude
gintas 31 pastatas.

Prieš dvidešimt penkerius nusivylę, įskaudinti, net at
RAŠOMOS LIETUVOS
metus Kauno miesto sodelyje stumti.
MIESTŲ ISTORIJOS
Su rūpesčiu ir skausmu
devyniolikmetis Romas Kalan
ta žuvo liepsnose, šaukdamas: širdyje išvydome, kokią begali
Šiauliai, ko gero, bus antra
„Laisvės Lietuvai!” Raudonojo nę žalą užtraukė raudonasis
okupanto pažeminta lietuvių okupantas. Sovietų sistemos sis Lietuvos miestas, turintis
tauta, savo gyvybę palaikiusi nusiaubta ne tik Lietuvos didelę rašytinę istoriją. Vietos
tik širdyje ir pogrindyje, žemė ir gamta, bet taip istorikai bei kraštotyrininkai,
skausme pribrendusi, išsiver ryškiai pažeista lietuvio dva apskrities archyvo ir „Aušros”
žia 1972 metais. Neeiliniai sia, tautiškumo samprata, pa muziejaus darbuotojai surinko
tampa tie metai. Per šv. Juo saulėjauta, sudarkyta gražioji medžiagą antrajam miesto is
torijos tomui.
zapą, kovo 19-tą pasirodo kalba.
Nepaisant, kaip esame verti Šio tomo vyriausias redak
slaptas leidinys „Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios
*
Kronika”, nami kitų, prisimindami Ro torius yra Lietuvos istorijos
kurios lapuose drąsiai nusako mo Kalantos auką, negalime instituto mokslinis bendradar
ma komunistinės valdžios kas pasitraukti iš savo seniai pasi bis Juozas Matusevičius. Jis
dieniniai nusižengimai prieš rinkto kelio — skirti savo tikisi, kad per 2 metus knyga
žmogų, prieš jo sąžinę, prieš jėgas ir meilę Lietuvai. Su bus parašyta ir išleista.
visą Lietuvą. Tas skriaudas užuojauta, kantrybe, geru pa Didžiausia iki šiol išleista
ir
krikščioniškos yra Vilniaus miesto istorija.
sekęs, jautęs, sieloje nešiojęs, vyzdžiu
jaunuolis Romas Kalanta meilės vedami, turime talki Pirmasis jos tomas išėjo 1968
m., antrasis — 1972 m. Tai
gegužės 14 dienos sekmadienį, ninkauti, dalyvauti Lietuvos
buvo
akademinis veikalas, jį
gydyme
nuo
baisiosios
sovie

garsiai prabyla į visą Lietuvą
parengė Mokslų akademijos
nepaprastu žygiu — nušvinta tiškos ligos.
Romo Kalantos aukai pa Istorijos instituto kolektyvas.
žibintu. Tas įvykis sukrečia ne
tik lietuvius tėvynėje, bet nu gerbti Philadelphįjoje rengia Leidinys, suprantama, buvo
aidi per visą pasaulį. Žmonių mas minėjimas gegužės 4 d., labai ideologizuotas.
Sovietmečiu leistos knygos
tarpe atgyja drąsa, pasi sekmadienį, Šv. Andriejaus
apie miestų ir miestelių isto
priešinimas smurtui, pasirodo bažnyčioje ir parapijos salėje
tautos prisikėlimo ženklai, ku (19th & Wallace Streets). riją, nors ir buvo didelio bei
pasiaukojamo kraštotyrininkų
rie
išsisiūbuoja
iki
su Bažnyčioje, 10:30 vai. ryte bus
sibūrimo Vingio parke, iki aukotos iškilmingos Mišios, darbo rezultatas, į išsames
kurių metu giedos Ona nius veikalus nepretendavo.
Kovo 11-sios apsisprendimo.
Pliuškonienė. Parapijos salėj Jie pradėjo rodytis atkūrus
Šiemet Lietuva jau šventė 12 vai. vyks akademija ir nepriklausomybę.
„Šiaulių
septintąją nepriklausomybės vaišės. Kalbės rašytojas Vy miesto. istorijos” pirmasis to
atstatymo sukaktį. Vėl mūsų tautas Volertas. Meninėje da mas prieš kelerius metus buvo
širdyse aidi senosios Maironio lyje M.K Čiurlionio kūrinius pirmoji kregždė.
Užpernai
eilės: „Už ką, už ką, Dievu skambins Ieva Jokubavičiūtė išėjo Algimanto Miškinio „Ma
liau, ta malonė, jog leidai ir Andrius Žlabys, du jauni rijampolės miesto iki 1940
mums sulaukti tos dienos, o pianistai iš Lietuvos, dabar metų istorija ir architektūra”,
kiek kitų į Amžiną kelionę studijuojantys Philadelphijos pernai — Jurbarko miesto is
nuėjo
skurdūs,
laukdami Curtis muzikos institute.
torija, kurios atsakingasis re
anos”. Nesulaukė Romai Ka
Rengėjos — Lietuvių moterų daktorius yra žinomas kalbi
lantos, nesulaukė ir daug klubų federacijos Philadelphi ninkas, didelis savo gimtinės
mūsų mylimųjų, kurie tiek jos klubo valdyba, maloniai patriotas Arnoldas Piročkinas.
sielojosi, dirbo, tikėdami vėl kviečia visuomenę minėjime Istorijos instituto direktorius
pamatyti Lietuvos laisvės gausiai dalyvauti. Moterys ir Antanas
Tyla
vadovauja
aušrą. O mes, gavę Visagalio jaunimas prašomi pasipuošti Anykščių miesto istorijos ren
dovaną būti liudininkais per tautiniais drabužiais ir įsi gimui. Artimiausiu metu ke
galės prieš blogio imperiją, po jungti į procesiją bažnyčioje.
tinama išleisti Šilutės miesto
džiaugsmo valandų jaučiamės
Snieguolė Jurskytė istoriją.
(Elta)
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A.tA.
URSULA DUNBAR
DAMBRAUSKAS
B •

■
Ii

Gyveno Bridgeview, IL.
Mirė 1997 m. balandžio 27 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Kuršėnuose. Amerikoje išgyveno 65 m.
Nuliūdę liko: dukterys Gene Hess, žentas Herb, Joanne
Pape; sūnūs: Eligius Dunbar, marti Christine, Raymond
Dunbar, marti Glenn; daug anūkų ir proanūkų.
Velionė buvo motina a.a. Juliaus Dunbar.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai ir daugeliui kitų lie

tuviškų organizacijų.
Velionė pašarvota balandžio 30 d., trečiadienį nuo 2 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks gegužės 1 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo
namų 9:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukterys, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Lietuvos šauliai.

Nuotr. Baniutės Kronienės

Tauriam Tėvynės Sūnui, uoliam bendruomenininkui
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. ba
landžio 2 dieną iš šio pasaulio pasitraukė mūsų brangus Bro
lis

A.tA.
ALGIRDAS SKOPAS
Velionis giliame liūdesyje paliko šeimą: žmoną Vandą,
sūnus Algirdą ir Romą, dukrą'Birutę su šeimomiš, penkis
*
anūkus-ii
vieną proanūką.
Aa. ‘Algirdo kūną priglaudė Anykščių kapinės, kurios
yra visiškoje kaimynystėje ir. net matomos iš jo gyvento
namo. ,jc
Velionis gimė 1928 m. sausio 3 d. Salantuose. Vėliau gy
veno Pumpėnuose ir Viešintose.
Po. karo apsigyveno Anykščiuose. Čia sukūrė šeimą,
užaugino vaikus ir 1988 m. išėjo į pensiją. Tais pačiais me
tais buvo atvykęs į Ameriką ir aplankė čia gyvenančius bro
lius ir seseris.
Aa. Algirdas priklausė Anykščių Dariaus ir Girėno
šaulių kuopai, todėl šauliai nešė Garbės sargybą priėjo kars
to, o būriai žmonių prisiminė velionį aplankydami jį
pašarvotą namuose ir palydėdami į Amžino Poilsio vietą.
Ilsėkis Viešpaties ramybėje, mylimas broli Algirdai!
Nuliūdę: Apolinaras Skopas, Edvardas Skopas, Ge
novaitė Skopas, Magiliona Nakrašienė, Aldona Gri
nienė,. Sofija Palionienė.

A.tA.
ALDONAI MORKIENEI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos
seseriai, IRENAI BLIŪDŽIUVIENEI su sūnum PE
TRU, broliui ir kitiems giminėms bei artimiesiems.

Nida ir Raimundas Jeleniauskai
Raminta ir Linas Masčiai
Arūnas Pemkus

Mūsų raštijos galiūnui, Lietuvių Žurnalistų sąjungos
garbės nariui, laureatui

A^tA.
BRONIUI RAILAI
mirus, jo žmonai DANETAI, dukterims NERINGAI
ir UNDINEI bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.
Lietuvių Žurnalistų sąjungos centro valdyba

AJA.
Inžinieriui STEPUI SMALINSKUI
baigus savo žemišką kelionę, skausme likusią
šeimą, žmoną dail. STASĘ, dukras AIDĄ, VILIJĄ ir
jų šeimas, sūnų KĘSTUTĮ bei visus gimines,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

S. V. Aušrotai
E. V. Barisai
J. C. Kūrai
J. M. Kiziai
D. S. Naikauskai

E. Pakauskienė
O. L. Rimkai
E. P. Žuliai
D. Zulonienė
B. Znotinienė

AfA.
BRONIUI SNARSKIUI
staiga ir netikėtai užbaigus ilgą tremties kelionę ir
išėjus į Amžiną Tėvynę, skausme ir giliame liūdesyje
likusius: Jo mylimą žmoną REGINĄ, Lietuvių Ben
druomenės Daytona Beach apylinkės valdybos narę,
ir kitus šeimos narius bei artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir drauge liūdime.
O Tau, brangus Broniau, Amžinybėje tešviečia
amžinos laimės ir ramybės šviesa.
Lietuvių Bendruomenės Daytona Beach
Apylinkės valdyba ir nariai

Florida

Mylimam Vyrui, Tėveliui, Seneliui, Broliui, tauriam
Tėvynės Sūnui

A.fA.
INŽ. BRONIUI SNARSKIUI
staiga ir netikėtai ilgą tremties žemiškąją kelionę
užbaigus, skausme ir liūdesyje likusius jo mylimuo
sius: žmoną REGINĄ, sūnų, dukrą su šeima, sesutę
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir drauge liūdime.
O Tau, Brangus Broniau, karštai mylėjusiam
šeimą, motiną Tėvynę Lietuvą ir žmones tebūnie
lengva svečios šalies žemelė.
Tavo šviesų atminimą ilgai, ilgai minėsime.

Stella ir Vytautas Abraičiai
Juoze ir Jonas Daugėlai
Birutė ir Vacys Dzenkauskai
Rima ir Antanas Grybauskai
Veronika ir Jurgis JanuŠaičiai
Sofija ir Antanas Kalvaičiai
Viktorija Karaitienė
Olga ir Narcizas Kreivėnai
Irena Kapčienė.
Dana Kurauskienė
Vladė ir Gediminas Lapenai
Petronėlė ir Balys Lukai
Aniceta ir Jurgis Mažeikos
Dalila Mackialienė
Danutė ir Mindaugas Petrikai
Jadvyga ir Juozas Paliuliai
Birutė Preikštienė
Janina ir Mečys Rumbaičiai
Sigita Ramanauskienė
Izabelė Ramanauskienė
Valė ir Antanas Skriduliai
Eduardas Senkus
Antanas Sprindys
Lionė ir Donatas Stūkai
Valerija Šileikienė
Eglė ir Jonas Vilučiai
Ona ir Kostas Žolynai
Daytona Beach, Florida
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GOJĘ HĮ APYLINKĖSE
„Draugas” labai vertina
visus savo bendradarbius,
ypač tuos, kurie dažnai rašo,
siunčia nuotraukas, žinutes,
tad parinkti šešis, kuriems
paskirtos specialios padėkos—
premijos iš prel. Juozo Prunskio tam tikslui sukurto fondo
palūkanų, buvo nepaprastai
sunku. Vienok jie jau parinkti,
o premijos jiems bus įteiktos
„Draugo” koncerte šį šešta
dienį, gegužės 3 d., 6 vai. vak.,
Jaunimo centre. Kas tie pa
rinktieji? Atvykite į koncertą,
sužinosite ir nustebsite (o gal
ir pradėsite murmėti: „Kodėl
ne man, ne tam ar tai...”).
Pal. Jurgio Matulaičio
misija rengia visų mamų, uoš
vių, anytų, močiučių pagerbi
mo pietus gegužės 11 d. —
Motinos dienos proga Pasaulio
lietuvių centre. Vietas rezer
vuokite tel. 630-257-8346 arba
630-243-0549.
Čikagos lituanistinės mo
kyklos jau beveik pusę šimto
metų veikia šiame mieste, va
dinamame užsienio lietuvių
sostine. Jaunimo centre buvu
sios direktorių Rūgytės, Plačo, Masilionio vadovaujamos
mokyklos dabar susinėjusios į
Jūratės Dovilienės vedamą
ČLM. Čia gimusių ir neseniai
atvykusių iš Lietuvos mokinių
tėvų pastangomis ruošiamas
linksmavakaris — pietūs su
šokiais ir programa. Į pobūvį
kviečiami Čikagos savival
dybės pareigūnai, kad susi
pažintų su lietuvių kultūros
ir švietimo įnašu šiame
mieste. Rengimo komitetas su
pirmininke Gitą Žiurinskiene
kviečia.visus pasidžiaugti ne
nuilstama lietuviška veikla.
Renginys bus gegužės 10 d.,
šeštadienį, 5:30 .vai. vak., di
džiojoje JC salėje. Bilietus
galima įsigyti ir vietas užsi
sakyti pas Dainą Dumbrienę,
tel. 773-476-3586.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
šį šeštadienį, gegužės 3 d.,
9:30 vai. r., vienuolyno moti
niškojo namo koplyčioje, Marąuette Parke. Mišias aukos
Nekalto M. Marijos Prasidė
jimo klebonas kun. Anthony
Puchenski, o Mišių metu bus
specialiai meldžiamasi, kad
Šv. Kazimiero vienuolijos
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja.
Metinis JAV LB Vidurio
vakarų apygardos suvažia
vimas rengiamas gegužės 17
,d. šeštadienį, nuo 10 vai. r.
iki 6 vai. vak., su pietumis die
nos metu, Pasaulio lietuvių
centro Bočių menėje. Bus apy
gardos valdybos narių, kon
trolės komisijų, Pasauliečių
komiteto pirm. A. Regio
pranešimai. Vyks plačios dis
kusijos ir bus išrinkta LB Vid
urio vakarų apygardos valdy
ba bei kontrolės komisija. Visi
lietuviai kviečiami.

Sėkmingai Čikagoje jau
daug metų veikianti „Gran
dies” tautinių šokių grupė ren
gia koncertą sekmadienį,
gegužės 4 d., 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. Kartu su grandiečiais popietėje dalyvaus ir
svečiai — latvių tautinių
šokių grupė „The Merry
Couple”. Visi maloniai kvie
čiami atvykti.
Užsikrėskite džiaugsmu,
spindinčiu vienuolikmetės Ne
ringos dainelėse, įsiūbuojan
čiu tiek vaikus, tiek suaugu
sius. Niūniuosite išėję: „Stovi
namelis ant vištos kojos...” Ne
ringos koncertas, „Šypsenė
lės” bus gegužės 18 d., 3 vai.
p.p., Jaunimo centre, o „Sau
lutės” remiami vaikai Lietu
voje bus visiems dėkingi, nes
pelnas jiems skiriamas.

SKELBIMAI
x Juozas Bacevičius pade
da įsigyti vairavimo teises.
Tel. 708-403-7334.
(sk)
x Brighton Parko Lietu
vių namų savininkų gegužinė-pasilinksminimas šį sek
madienį, gegužės 4 d. 12
vai. Šaulių namuose, 2417 W.
43 St. Bus lietuviško maisto,
gera muzika, laimės šulinys.
Visus nuoširdžiai kviečiame.
Narius prašome atnešti fantų.
(sk)
x Radijo stočiai reikalin
gas programų direktorius, kal
bantis lietuviškai ir angliškai.
Taip pat būtina ne mažiau,
kaip trįjų metų patirtis šioje
srityje. Susidomėję prašomi
siųsti informaciją šiuo adresu:
P.O. Box 388672, Chicago,
IL 60638-8672.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski RdChicago, IL 60629
(1/2 bl. i šiaurę nuo Balzcko muziejaus)

Tel.: 773-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629

Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
* ' Sesta d. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")

Tel.: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

x TRANSPAK įstaiga LEMONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte: 630-257-0497.
(sk)
x Washington, D.C. Skau
tų Kaziuko mugės metu,
Teresės Landsbergienės rū
pesčiu buvo surinkta $90
aukų Lietuvos našlaičiams.
Aukotojai: $25: Gražina ir
Jurgis Blekaičiai, Aldona
ir Stepas Kinduriai; $20:
Regina ir Bronius Galinaičiai; $10: Dalia Bulgarytė ir Jeniffer Bell ir Powell Kiesel. Dėkojame auko
tojams ir Teresei Landsber
gienei, kuri yra komiteto na
rė, už rūpestį! „Lietuvos
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago,
IL 60629.
(sk)
x TRANSPAK praneša:
„Dabar Ūkio bankas — tai jau
trečias Lietuvos bankas, kurio
daugiau nei 50 proc. kapitalo
valdo užsieniečiai. Trečdalį
naujosios emisijos banko ak
cijų nupirko ’Nomūra Intemacional’ ir ’Swedfund’. Banko
akcinis kapitalas padidėjo iki
42 mln. lt.” Pinigai, siunti
niai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)

x Ieškoma Grožvyda Serapinaitė. Prašau atsiliepti
Šiuo adresu: S. Jonaitis, 48
Denison Ct., Granville, OH
43023.
(sk)

Ar teko matyti, kaip se
nais laikais buvo ieškoma
aukso tekančiuose vandenyse?
Pasemtas iš dugno smėlis bu
vo plaunamas — maži smėlio
grūdeliai nuplaukdavo atgal į
vandenį, o lėkštės dugne su
žibėdavo aukso kruopelės...
Panašiai yra ir su visais lietu
viais, kuriuos taip nuoširdžiai
jau kelinta savaitė kviečiame į
„Draugo” koncertą. Išvardi
nome miesto apylinkes ir prie
miesčius, visus prašėme at
vykti gegužės 3 d., 6 vai. vak.,
į Jaunimo centrą, kur puiku
sis „Exultate” choras atliks
programą, bet štai girdime
priekaištus: o mūsų nepakvietėte, mūsų priemiesčio ne
paminėjote. Taigi: visus tuos,
kurių dar nepakvietėme, lai
kome „aukso grūdeliais” ir
prašome dalyvauti koncerte!

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 JE 65th Place, Chicago, IL 60629

iŠ ARTI IR TOLI
JAV LB PIETRYČIŲ
RINKIMINĖ APYGARDA
JAV LB Pietryčių rinkimnė
apygarda padalinta į du rajo
nus. Pirmasis apima apylin
kes ir lietuvius gyvenančius
Delaware, Maryland, New
Jersey, Pennsylvania (išsky
rus Pittsburgh apylinkes), Virginia, West Virginia ir Washington, DC. Šiame rajone yra
vienuolika kandidatų, iš kurių
balsuojama už 6. Kandidatuo
ja: Julija Dantienė (pensi
ninkė), Gailius Draugelis (project manager Pasauliniame
banke), Antanas Dundzila
(technikas), Teresė Gečienė
(pedagogė konsulatantė), Ra
mūnas Kondrotas (muziejaus
kuratorius), Vytas Maciūnas
(inžinierius), Audronė Pakš
tienė (Baltijos kraštų vystymo
programų
administratorė),
Donatas Skučas, Rimantas A.
Stirbys, Kristina RociūnaitėVolertienė (med. sesuo), Aušra
Zerr (pensininkė).
Antras rajonas — Elizabeth
ir Newark, NJ, apylinkės
išstatė keturis kandidatus, iš
kurių balsuojama už du. Kan
didatuoja: Vladas Audėnas
(pensininkas), Rimantas Bitėnas (mokyklos direktorius),
Rasa Juškienė (mokytoja), Ju
lius Vėblaitis (mokytojas).
Aniliora Mašalaitįenė
JAV LB Pietryčių apygardos
rinkimų komisijos pirmininkė

CITUOJAMAS
MARTYNAS YČAS

Praėjusiais metais H. F.
Judson parašė knygą, pava
dintą „The Eigth Day of Creation” apie mokslininkus, kurie
išnarpliojo biologinio pavel
dėjimo stuktūras, pvz. dvi
gubą heliksą, kas 1962 metais
privedė prie Nobelio premijos
Crick, Watson, Wilkins. Vė
liau buvo skiriamos ir kitos
Nobelio premijos už panašių
temų studijas. Prie tų atra
dimų daug prisidėjo Martynas
Yčas, kuomet profesoriavęs
New Yorko valstybiniame uni
versitete Syracuse mieste. Jis
su kitais surado molekulių
raktus. Jis priklausė neoficia
liam tų mokslininkų klubui ir
buvo tame klube labai veik
lus. Pastebėtina, kad Marty
nas Yčas visur rašėsi savo lie
tuviška pavarde, o č visuomet
buvo su „paukščiuku”. Taip
jis yra cituojamas ir šioje kny
goje.
Saulius Simoliunas
SUDARYTA KONKURSO
KOMISIJA
Religinio konkurso komisiją
šiais metais sudaro: kun. R.
Krasauskas, dr. Mirga Gimiuvienė, sės. O. Mikailaitė, E.
Sužiedėlis ir sės. B. Matukaitė. Konkurso medžiagą rei
kia prisiųsti iki š.m. rugsėjo 1
d. Adresas: Religinis konkur
sas, c/o Sisters of the Immaculate Conception Convent, Putnam, CT 06260.

Piešė Kamilė Bizinkauskaitė
Bostono lit. m-los,
4 skyriaus mokinė

VELYKOS
Man labai patiko Velykos.
Su sesute marginau kiauši
nius. Per Velykas atėjo sve
čių, atėjo ir zuikutis su dova
nomis, bet aš jo nemačiau. Jis
viską paliko ir išėjo, turbūt la
bai skubėjo. Už dovanas rei
kėjo deklamuoti eilėraštį.
Kiekvienais metais Velykos
būna labai įdomios. Dažome
kiaušinius ir laukiame Velykų
bobutės su zuikučiu.
Paulius Trimakas,
.3 sk. mokinys

ŽIEMA PABĖGO
Pavasariui lapai nepatiko
žiema, jis žinojo kaip apgauti
žiemą. Pavasaris nuėjo pas
žiemą ir sako: „Žiema, žiema,
kodėl tu čia sėdi? Yra gražus
pokylis pas vasarą”. Žiema
jam atsakė: „Ašt'negaliu nueiti
pas ją, nes ji per toli gyvena”.
— „Tik pabandyk eiti!” — „Qerai”, — pasakė žiema ir iške
liavo. Taip pasidarė trys
mėnesiai pavakario. Žiemai
liko trys, ne šeši, kaip —
pradžioje.
Živilė Badaraitė,
,, 3 sk. mokinė
Abu Čikagos lit. m-los
.
mokiniai

„VAIKŲ VILTIS”
Jeigu man, mano sesutei
arba mano tėvams reikėtų
operacijos, meš galėtumėm
gauti gerą gydytoją geroje li
goninėje. Jis mums tokią ope
raciją padarytųj ir mes daž
niausiai pasveiktumėm po to.
Lietuvoje yrą vaikų, ku
riems ten nėra pagalbos. Jų
stuburai nuo gimimo yra su
linkę ir jie vaikščioja susilen
kę.
Čikagoje prieš keletą metų
Shriners organizacija užmo
kėjo gydytojams už operacįjas
tokiems vaikams jų ligoninėje.
„Vaikų viltis”, kurios būstinė
yra „Seklyčia”, Marųuette
Parke, prižiūri šiuos vaikus
prieš ir po operacįp. čia jiems
padeda žmonės nemokamai.
Mano teta, Dana Gierštikienė,
yra viena iš jų. Ne tik vai
kams, bet ir jų mamytėms ji
suranda drabužių. Kartais ji
parsiveža juos į savo namus ir
pavaišina.
Yra linksma diena, kai svei
ki vaikai su savo laimingomis
mamytėmis sugrįžta į Lie
tuvą.
Darius Radvila
Lemonto Maironio lit.
m-los mokinys
(„’95 Mes dar gyvi”)

KITI APIE MUS
Philipp Fortunatov
(1848-1914)

Rusų
mokslininkas-kalbinįnkas. Gimė Rusijoje ir ten

Sujungę taškus, sužinosite,
mokslus išėjo. Baigus univer
GALVOSŪKIO NR. 121
kas čia yra pasislėpęs. Para
sitetą Maskvoje, jis dvejiems
ATSAKYMAS
šykite pavadinimą.
metams išsiųstas į užsienį to
Lone Star Statė — Texas.
(5 taškai)
bulintis žymiausiuose ano me
Empire Statė — New York.
to Europos lingvistikos cent
Prairie Statė — Illinois. Hooruose. Jis aplanko Leipcigą,
GALVOSŪKIS NR. 142
sier Statė — Indiana. WolveBerlyną, Tiubingeną, Kara
Brūkšnelių vietoje įrašykite
liaučių, Paryžių, Londoną. Čia rine Statė — Michigan. Grand
raides, iš kurių susidarys nu
jis klauso žymiausių kalbi Canyon Statė — Arizona. Golrodytos reikšmės žodžiai: 1
ninkų paskaitas, skaito lite den Statė — Califomia.
--------------------------- Lietuvos
ratūrą ir gilina žinias archy
miestas, kuris yra lenkų oku
GALVOSŪKIO NR. 123
vuose. Čia susipažįsta su
puotas. 2.----------------------ATSAKYMAS
sanskrito ir vedų kalbos rank
Neseniai atnaujinta buvusi
raščiais, kurie turi ryšio ir su
lietuvių kalba. Vėliau jis pa
Energetika — pramonės ša Kęstučio ir Vytauto pilis. 3. —
*
skiriamas Maskvos u-to do ka, kuri išgauna ir panaudoja --------------------- Vardas karei
centu ir profesoriumi. Jis įvairių rūšių kurą ir kitus vio, kuris pirmutinis žuvo už
dėstė slavų kalbas, sanskritą energetinius išteklius tam, Lietuvos laisvę 1918 m. 4. —
ir lietuvių kalbą. Vėliau per kad
aprūpintų energiją ------------------ Ką lietuviai la
sikėlė į Peterburgą. Mirė vie žmonių reikalams. Daug tų biau brangina už gyvybę? 5. —
name rusų kaimelyje ir palai išteklių yra gamtoje, kuriuos ----------------------------------- H
dotas kaimo kapinėse tarp ei žmonės esamomis technikos kurio Lietuvos miesto yra ki
linių žmonių.
priemonėmis praktiškai gali lusi jaunoji dainininkė Nerin
Labai turiningos ir origina panaudoti materialinių gėry ga Nekrošiūtė? 6..------------lios jo paskaitos traukė klau bių gamybai. Tai įvairių rūšių — Pagal padavimą, ką Pro
sytojus ne tik iš įvairių Rusi kuras: akmens anglis, nafta, metėjas padovanojo žmonijai?
jos vietų, bet ir iš užsienio dujos, degieji skalūnai, dur 7.--------------------- Kaip vadi
kraštų. Už mokslo nuopelnus pės, malkos, krintančio upių namas lietuvių dainose ark
buvo gražiai įvertintas, jam vandens jėga, jūrų potvyniai, lys? 8.------------------------- Už
buvo suteiktas lyginamosios vėjo energija, atominė energi kokius nusikaltimus vilkas
kalbotyros daktaro laipsnis. ja ir kt. Jų dėka galima pasi pyksta ant vieno gyvuliuko,
Ketvirtadieniais į jo butą susi gaminti elektros, kuri labai kaip jis vadinasi? Pirmąsias
rinkdavo studentai ir prade plačiai vartojama. Dabar mok raides sudėję, skaitydami že
dantieji mokslininkai. Čia bu slininkai sugalvoja — išranda myn, gausite seniausio Lietu
vo nagrinėjami sudėtingieji daug nauju energijos šaltinių. vos ąžuolo pavadinimą.
kalbos mokslo klausimai. Šie
(5 taškai)
ketvirtadieniai buvo vadinami
„savotiškomis kalbotyros aka
GALVOSŪKIO NR. 125
GALVOSŪKIS NR. 143
demijomis”. Vienas kalbinin
ATSAKYMAS
(Žiūrėkite brėžinėlį)
kas akademikas L. Ščerba
taip rašo: „Filipas Fiodorovičius visą gyvenimą ir daugiau
1. Karaliaus Jogailos kūnas
sia tyrinėjo baltų kalbas ir yra palaidotas Krokuvos kate
buvo, matyt, labai puikus litu droje, bet jo širdis — Grudeko
anistas. Tai matyti iš to, jog, miestelio bažnyčioje (Sruo
nepaisant negausios jo spaus gienės „Lietuvos istorija”, 289
dintos medžiagos, niekas ir psl., Čikaga, 1956). 2. Žmo
dabar negali tapti lituanistu, gaus galva turi maždaug
neišstudijavęs viso to, ką šiuo 100,000 plaukų. Blondinai
klausimu parašė Fortunato- turi arti 140,000, raudonplau
vas’ ir žmonės, buvę jo įta kiai — arti 90,000, o brunetai
koje”. Daugiau apie jo nuopel maždaug 115,000 plaukų
nus lietuvių kalbai, kitą savai („Readefs Digest”, p. 128,
Užpildykite tuščius lange
tę.
March 1996). 3. Pirmoji lietu
(Bus daugiau)
vaitė, nusileidusi su parašiutu lius skaitmenimis taip, kad
buvo pulkininko leitenanto sudėjus visus skaitmenis sker
Liorento sesuo Antanina Lio- sai ir išilgai gautųsi suma 23.
(5 taškai)
ŠTRAUSO VALSAI
rentaitė. Tai įvyko 1936 m.
birželio
mėn.
(„Respublika
”
,
Mokytoja, nuvedusi klasės
GALVOSŪKIS NR. 144
mergaites į gamtos muziejų, Nr. 18, Vilnius, 1996.1.23 ir
uždeda ranką ant eksponato L.E. 19-285, Boston, 1959). 4.
Iš 24 vienodo ilgumo paga
1928 m. sausio mėn. kapito liukų sudėkite 3 kvadratus.
parašo ir klausia mergaitės:
nas Vladas Morkus buvo pir
(5 taškai)
— Koks čia paukštis?
Daugumą eksponatų mer masis lietuvis, nusileidęs Lie
tuvoje
su
parašiutu.
5.
Esgaitės atspėja, tik vieno
paukščio pavadinimo niekaip perantų kalba Mišios Lietu
GALVOSŪKIS NR 145
voje buvo pirmą kartą aukoja
(Žiūrėkite lentelę)
negali atspėti.
mos 1995 m. liepos 9 d., Kau
Tada mokytoja sako:
ne,
karmelitų
Šv.
Kryžiaus
— Nagi čia pats didžiausias
bažnyčioje, šiose pamaldose
paukštis — Štrausas.
Tai išgirdusi viena mergaitė dalyvo atstovai iš 15 valsty
bių: Latvijos, Estijos, Gudijos,
sušuko:
— O, kaip lengva jo sukur Vokietįjos, Anglįjos, Pran
cūzuos, Danijos, Braziluos, Ki
tus valsus šokti!
nijos ir kt. („Respublika”, Nr.
159, Vilnius, 1995.VH.10).
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SENOVINĖ LEMPA

Gražiai spingsėjau pagiry
Viduržiemį šarmotą.
Šviesos rate vargų vaikai
Senolių rašto mokės.

GALVOSŪKIS NR. 141
(Žiūrėkite piešinėlį)

Raides —juodąsias aveles,
Baltoj lankelėj ganė.
Tauri žibėjo išmintis
Iš pasakų knygelės...
O metai lėkė ošdami
Virš vieškelių ir upių.
Sidabro vario lopšyje
Dukraitę man išsupo.
Dukružės vardas — Elektra,
Darbštuolė, skaistaveidė.
Tai užvadėlį aš turiu.
Žvaigždėm jos akys veizdi.

Aldona Puišytė

Žodžiai turi būti vartojami
šnekamojoje ir rašomojoje lie
tuvių kalboje.
(5 taškai)
Atsiuntė
kun. dr. E. Gerulis

