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Baltijos prezidentai ragina
NATO įsipareigoti dėl plėtros
tęstinumo
O t e p ė , Estija, gegužės 27 vylėsi, kad NATO sudarys ir
d. (BNS) — Baltijos valstybių Šiaurės Atlanto bendradarbia
prezidentai pirmadieni paragi vimo tarybą, išplės bendradar
no NATO valstybes paremti biavimo programą.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Prezidentai
pabrėžė, jog
įstojimą į Šiaurės Atlanto są svarbu laikytis Europos sau
jungą.
gumo ir bendradarbiavimo or
B e n d r a m e kreipimesi į NA ganizacijos principų, kurie su
kiekvienai
TO valstybių ir vyriausybių teikia galimybę
vadovus prezidentai Lennart valstybei pačiai pasirinkti,
Meri, Guntis Ulmanis ir Algir kaip ji užtikrins savo sau
das Brazauskas paragino NA gumą, taip pat patvirtino Esti
TO valstybes įsipareigoti pak jos, Latvijos ir Lietuvos ketini
viesti naujas valstybes narys mus prisijungti prie NATO.
tei prieš pirmąją plėtimosi
bangą arba priimant pirmą
sias naujas nares ir nuolat
Baltijos v a l s t y b i ų
apžvelgti plėtimosi procesą.
p r e z i d e n t a i n o r i plėtoti
Estijos prezidentas Lennart
s a v o v a l s t y b i ų bendrą
Meri po susitikimo spaudos
e k o n o m i n e erdvę
konferencijoje sakė, kad Balti
jos valstybės tikisi d a r iki Estijos, Latvijos ir Lietuvos
viršūnių susitikimo Madride prezidentai pirmadienį per su
išaiškinti, a r NATO plėsis ir sitikimą pietų Estijos Otepės
k u r i a linkme.
mieste patvirtino, kad būtina
L. Meri pabrėžė, kad Estija, intensyviai plėtoti bendrą tri
Latvija ir Lietuva turi bendrų jų Baltijos valstybių ekonomi
vertybių ir principų. „Mūsų nę erdvę.
principais grindžiami mūsų
Bendrame pareiškime Balti
sprendimai", sakė L. Meri. Jie jos valstybių prezidentai vie
suformuluoti, atsižvelgiant į ningai nusprendė remti trijų
m ū s ų geografinę padėtį, ku valstybių bendradarbiavimą.
rios pakeisti neįmanoma".
Integruodamosi į Europos Są
Algirdas Brazauskas pažy jungos struktūras, Baltijos
mėjo, kad Madride NATO val valstybės toliau kurs Baltijos
stybės turi priimti sprendimą, muitų sąjungą.
priimtiną ir protingą visų
Bendrame pareiškime taip
Rytų Europos valstybių požiū pat pabrėžė, kad būtina toliau
riu.
įgyvendinti bendrus karinius
Bendrame pareiškime prezi projektus — komplektuoti
dentai L. Meri, G. Ulmanis ir taikos palaikymo batalioną
A. Brazauskas pažymėjo NA (BALTBAT) ir bendrą trijų
TO valstybių vadovų susitiki Baltijos valstybių minų es
mo Madride svarbą ir pa kadrą (BALTRON), stiprinti
reiškė įsitikinimą, k a d jis savo išorines sienas.
padės stiprinti stabilumą ir
Prezidentai taip pat buvo
s a u g u m ą visoje Europoje, taip patenkinti Baltijos jūros val
pat ir Baltijos jūros regione.
stybių tarybos darbu, pa
Baltijos valstybių vadovai reiškė, kad remia bendradar
sveikino plečiamą NATO ir biavimą užmezgant privačius
Rusijos bendradarbiavimą ir ryšius, ekonominio integravi
jų sudarytą sutartį, taip p a t mosi ir aplinkosaugos srityse.

Pasirašytas Rusijos ir NATO
tarpusavio santykių pagrindų
aktas

Gegužes 15 d. San Francisco mieste, One Maritime Plaza buvo iškilmingai atidarytas Lietuvos Respublikos
Garbes konsulatas. LR ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas gausiam būriui svečių pristatė naująjį garbes
konsulą Richard Bingham. Svečių tarpe buvo San Francisco diplomatinio korpuso atstovai, verslininkai, savi
valdybės atstovai.
Nuotr.: :Iš kairės) Lietuvos generalinis konsulas New Yorke dr. Petras Anusas, naujasis Garbės konsulas San
Francisko W. Richard Bingham, Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos Garbės konsule
Clevelande Ingrida Bublienė ir Lietuvos Garbes konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas.

Baltijos valstybių, Lenkijos ir
Ukrainos prezidentai pritaria
NATO ir Rusijos susitarimui

toti santykius su Lenkija ir
Ukraina.
Pasak
susitikimo pareiš
kimo, prezidentai sutiko, jog
visų valstybių interesams pas
itarnaus tai, jei bus stiprina
mas Europos Šiaurės ir Pietų
bendradarbiavimas, taip p a t
patobulintas regioninių orga
nizacijų
bendradarbiavimas,
kuris pagreitintų regioninio
ūkio bendradarbiavimo plėtrą.
Prezidentai mano. kad efekty
vesnis dabartinės infrastruk
tūros panaudojimas ir netruk
domi tranzito pervežimai pa
dės visiškai pasinaudoti pre
kybos ir investicijų potencialu.

T a l i n a s , gegužės 27 d. giškus ir konstruktyvius san
(BNSi — Baltijos valstybių. tykius su kaimynais, taip pat
Lenkijos ir Ukrainos preziden ir su kitomis valstybėmis, tuo
tai, antradienį susitikę Taline, prisidedami prie regiono ir vi
pareiškė pasitenkinimą tą pa sos Europos st^oilumo, kles
čią dieną Paryžiuje pasirašytu tėjimo ir demokratinės rai
Rusijos ir NATO tarpusavio dos".
Tai buvo pirma.-is tokio
santykių pagrindų aktu.
Jų vertinimu. Santykių pa pobūdžio Lietuvos, Latvijos,
grindų aktas „skatina tarpu Estijos, Lenkijos ir Ukrainos
savio pasitikėjimą, saugumą prezidentų su.-;tikimas. Tarp
Lietuva
ir stabilumą Euroatlanto re Baltijos valstybių
rodo didžiausią iniciatyvą plė
gione".
Kartu
penki
prezidentai
pabrėžė būtinybę, kad per
NATO viršūnių susitikimą
Madride būtų
pasirašytas
NATO ir Ukrainos bendradar
Manoma, kad su pirmąja
P a r y ž i u s , gegužės 27 d.
biavimo susitarimas. Prezi (DPA-BNS) — Baltijos valsty plėtros banga 1999 m. į NATO
dentų vertinimu, šis susitari bes nebuvo įtrauktos į oficialią bus priimtos Lenkija, Vengrija
mas „bus vienas svarbiausių Paryžiaus viršūnių pasitarimo ir Čekija, tačiau Lietuva, Lat
dalykų, užtikrinant Europos dienotvarkę, tačiau susirūpi vija ir Estija neturi galimybių
saugumą".
nimas jų saugumu buvo aki būti priimtos kartu su pirmo
vaizdus
per susitikimą, kurio siomis narėmis.
Pasak
paskelbto
bendro
pa
bės atstatyme ir paragino
metu
Rusijos
prezidentas Boreiškimo,
prezidentai
patvirti
Nepaisant to, N. Burns pa
ateiti į pagalbą j j pakeisian
ris
Jelcin
ir
NATO
vadovai pa brėžė, kad Vašingtonas nieka
no
bendrus
jų
valstybių
sie
čiam ambasadoriui, nes Lietu
sirašė bendrac: irbiavimo su da neneigė galimybes Baltijos
vos atstovams
nepaprastai kius įsijungti į Vakarų struk
tartį.
tūras
ir
siekius
plėtoti
politi
valstybėms tapti NATO narė
svarbi yra JAV lietuvių parakos ir ūkio ryšius su Europos
,,Noriu pai-ėžti, — mes mis.
ma.
Sąjunga, siekiant ateityje jos neišskiriame Baltijos valsty
Tuo tarpu NATO atstovas
narystės.
bių", spaudos konferencijoje
Vašingtone
J a m i e Shea
pareiškė, kad
Penkių valstybių vadovai sakė JAV Valdybės departa
paminėta
Baltijos valstybės ir toliau bus
atsto-. as
Nicholas
pareiškė norį plėtoti ..drau- mento
laikomomis tinkamomis kan
Atminties diena
Burns.
didatėmis įstoti į NATO.
Pagal P a r y ž i u s sutartį Ru
V a š i n g t o n a s , gegužės 27 d. voje. Jis pasidžiaugė atgims
..Vien todėl, kad valstybė buvo
sija
atsisakė p- ešintis NATO
tančia
prasminga
tradicija
(BNS) — Lietuvos ambasada
kažkurios valstybes dalimi ne
Vašingtone, pažymint Atmin aplankyti kovotojo už Lietuvos plėtimui į Rytus, tačiau reika reiškia, kad jos turi patirti su
ties dieną. JAV gyvenančius laisvę poilsio vietą abiem vals lauja, kad sąj nga neapimtų verenumo a r veiksmų laisvės
tautiečius pakvietė į Arlington tybėms įsimintinomis dieno buvusių Soviet J Sąjungos te apribojimus", sakė J. Shea.
ritorijų.
kapines pagerbti ten palaidoto mis.
Pirmadieni V. Sarapinas su
JAV kariuomenės leitenanto
Samuel J. H a r n s atminimo.
žmona Vyte dalyvavo įvairiose
Leitenantas S. Harris, JAV valdžios institucijų bei
1919-1920 metais būdamas kariškių organizuotose rengi
besikuriančios
Amerikiečių niuose, skirtuose Atminimo
brigados, i kurią telkėsi Lietu dienai pažymėti. Juos vainika
vos tarnybon stoję JAV kari vo iškilminga ceremonija Ar
Vilnius.
gūžės 26 d. demokratai išrinkti merais ir
ninkai, narys, aktyviai kovojo lington kapinėse. JAV prezi f BNS ( — Lieti, os krikščionys vicemerais, tačiau turint ome
už Lietuvos nepriklausomybe. dentas Bil Clinton padėjo gė demokratai dic iausią dėmesį nyje, kad per pastaruosius
1920 metų vasario 23 d., lių vainiką prie Nežinomo ka žada skirti sa\ -aldybių reika metus smarkiai krenta LKDP
jie pasiryžę
slopinant ginkluotą maištą reivio kapo, po to pasakė kal lams ir tam Iii -ę sutelkti visą populiarumas.
aktyviau dirbti ir atsinaujinti.
Kauno įguloje, jis buvo sun bą iškilmingame mitinge Ar savo valdžią.
kiai sužeistas ir kitą dieną lington amfiteatre.
Naujai išn: -tas LKDP val ..Tik taip galėsim ateityje at
mirė. Jo palaikai buvo išvežti į
Ceremonijoje dalyvavo JAV dybos pirmir. kas Vytautas laikyti didelę konkurenciją"
JAV ir palaidoti Arlington ka Gynybos sekretorius VYilliam Janonis pirm lienį spaudos sake V. Janonis.
pinėse.
Gegužes viduryje LKDP ta
Cohen , Jungtinio ginkluotųjų konferencijoje - »kė, kad dabar
Prie leitenanto kapo sekma pajėgų štabo viršininkas gene didžiausias d< įesys bus ski- ryba pertvarkė partijos val
dienį vykusioje ceremonijoje rolas John Shalikashvilli at namas tvark i ryšius tarp dyba Pasak V. Janonio, krikš
Lietuvos gynybos atašė JAV skirų kariuomenes grandžių krikščionių de okratų frakci- čionys demokratai pasiryžę to
linu vykdyti savo programą,
majoras Valdemaras Sarapi- vadovai. JAV karo veteranai, jos Seime ir sa valdybiu
Pasak jo. ečdalyje vais įsipareigojimus savo rinkė
nas papasakojo apie šio ameri Vašingtone dirbantys užsienio
kiečio tarnybą ir kovas Lietu- valstybių gynybos atašė.
tvbes savivalei'. ių kriksčionvs jams bei koalicijos bendradar-

Baltijos valstybės neprarado
galimybių įstoti į NATO

Amerikos lietuviai
atsisveikino su ambasadoriumi
Alfonsu Eidintu
V i l n i u s , gegužės 25 d.
(BNS) — Praėjusią savaitę
JAV lietuviai surengė atsis
veikinimo vakarą su diploma
tinę kadenciją JAV baigiančiu
Lietuvos Nepaprastuoju ir
įgaliotuoju ambasadoriumi dr.
Alfonsu Eidintu, pranešė Lie
tuvos Respublikos ambasada
Vašingtone.
Atsisveikinti su ambasado
riumi gegužės 21 d. į M. Čiur
lionio galeriją J a u n i m o centre.
Čikagoje, gausiai susirinko
apylinkių lietuvių organizaci
jų vadovai ir atstovai.
Susirinkusieji
pažymėjo
didelį ambasadoriaus indėlį į
Lietuvos ir užsienio lietuvių
organizacijų ryšių išplėtojimą
ir suartinimą, norą greitai iš
spręsti kilusias jo kadencijos
Vašingtone metu problemas
užsienio lietuvių santykiuose
su Lietuva.
Vakaro metu prisiminta,
jog už sėkmingą Lietuvos
įvaizdžio JAV stiprinimą, Lie
tuvos valstybės atstovavimą
1995 m. S. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus Taryba iš
rinko ambasadorių A. Eidintą
„Metų žmogumi".
Atsakomajame žodyje am
basadorius A. Eidintas padė
kojo JAV lietuviams už jų po
litinę, kultūrinę ir moralinę
paramą Lietuvai, jos laisvės
bylai ir talkai nepriklausomy

-N r. 101

Krikščionys demokratai
susirūpino savivaldybių
valdymu

P a r y ž i u s , gegužes 27 d.
(Reuter-BNS; — Rusijos prezi
dentas ir NATO valstybių va
dovai
antradienį Paryžiaus
Eliziejaus rūmuose pasirašė
tarpusavio santykių pagrindų
aktą, kuriuo
apibrėžiamas
naujas valstybių bendradar
biavimas saugumui Europoje
užtikrinti.
Pagrindų aktas suteikia ga
limybę Rusijai dalyvauti ku
riant naują saugumo Europoje
tvarką ir palengvina NATO
plėtimąsi į rytus, priimant kai
kurias buvusias komunistines
valstybes.
Pagal pasirašytą dokumentą
bus įkurta NATO ir Rusijos
Jungtine taryba, kurioje bus
konsultuojamasi Europos sau
gumo klausimais. Taip pat
bus išsaugotas artimas Mask
vos ir Šiaurės Atlanto są

jungos bendradarbiavimas ka
rinėje bei politinėje srityse.
Rusijai bus suteikta balso,
bet ne veto teise NATO spren
dimuose.
Rusijos prezidentas Boris
Jelcin ir NATO generalinis
sekretorius Javier Solana pir
mieji
pasirašė
dokumentą
puošnioje pokylių salėje Eli
ziejaus rūmuose.
Jiems plojo JAV prezidentas
Bill Clinton ir Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac.
Kai dokumentas atsidūrė
prieš B. Jelcin, jis demonstra
tyviai atsiduso, po to plačiai
nusišypsojo ir pasirašė doku
mentą. Kai aktą pasirašė visi
16-os NATO valstybių vado
vai. B. Jelcin ir J . Solana ap
sikeitė dokumentais ir, aidint
plojimams, apsikabino.

Lietuva sveikina NATO —
Rusijos steigiamąjį aktą
V i l n i u s , gegužės 27 d.
(BNS) — Lietuva palankiai
įvertino NATO ir Rusijos Stei
giamojo akto pasirašymą, ti
kėdamasi, jog jis prisidės prie
savitarpio supratimo, saugu
mo ir stabilumo stiprinimo
Europoje.
„Svarbu, jog NATO ir Rusija
savo santykiuose remsis ESBO principu dėl neatsiejamos
kiekvienos valstybės teisės
pasirinkti priemones savo sau
gumui užtikrinti", sakoma an
tradienį paskelbtame Lietuvos
URM pareiškime.
Dokumente primenama, kad
Lietuvos pasirinkimas yra aiš
kus — narystė Šiaurės Atlan
to sąjungoje.
Lietuva gerbia visų suvere
nių valstybių apsisprendimą
ir tikisi, jog kitos valstybės.

V. Landsbergis:
J. Primakov neturi
istorinės atminties
V i l n i u s , gegužės 26 d
'BNS) — Vadindamas Baltijos
valstybes buvusiomis sovie
tinėmis respublikomis Rusijos
užsienio reikalų
ministras
Jevgenij Primakov neturi is
torines atminties, teigia Lietu
vos Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis.
Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis priminė, kad Bal
tijos valstybes buvo prievarta
inkorporuotos į Sovietų Są
jungą po Molotovo-Ribbentropo pakto.
V. Landsbergis ironizavo,
kad J.Primakov, matyt, turi
teisę nubraukti valstybės va
dovo Boris Jelcin parašą, nes
Lietuva su Rusija yra pasira
šiusi sutartį, kuria pripažįsta
viena kitos teisę į suverenu
mą.
Lietuvos Seimo pirminin
kas sakė, kad jį sudomino ir J .
Primakov pareiškimas, kad
Rusija neketina Baltijoje da
bar pasielgti kaip 1968-aisiais
Čekoslovakijoje. .,įdomu, kad
dabartinė Rusijos vyriausybe
susitapatina su sovietine val
džia — tai liudija tam tikrą
mentalitetą" sake V. Lands
bergis.
biams. Vienu iš svarbiausių
tikslų LKDP valdyba laiko de
ramą
pasiruošimą
partijos
konferencijai, vyksiančiai šių
metų rugsėjo mėnesį.

tarp jų ir Rusija, gerbs Lietu
vos pasirinkimą tapti NATO
nare, sakoma pareiškime.
J a m e taip pat atkreipiamas
dėmesys, kad NATO-Rusijos
konsultacijų mechanizmas ne
turės įtakos NATO ir jos val
stybių — narių sprendimams.
Tik NATO spręs dėl sąjungos
struktūrų bei naujų narių
priėmimo, ir niekas k i t a s
neįgys veto teisės.
Lietuvos URM tikisi, k a d
NATO valstybių vadovų pasi
tarime Madride Lietuvai ir
kitoms valstybėms, siekian
čioms narystės sąjungoje, bus
pripažinta aiški NATO n a 
rystės perspektyva.

A. Brazauskas
įžvelgia naudą
Lietuvai
V i l n i u s , gegužes 27 d.
'BNS; — Svarbiausia — Rusi
ja oficialiai įsipareigojo daly
vauti stabilumo Europoje didi
nime, pareiškė Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas,
komentuodamas
antradienį
Paryžiuje pasirašytą NATO ir
Rusijos Santykių pagrindų su
tartį.
Grįžęs iš susitikimo su Bal
tijos ir Lenkijos bei Ukrainos
prezidentais Estijoje, Lietuvos
vadovas pabrėžė, kad šis do
kumentas turi praktinės reik
šmes visoms narystės NATO
siekiančioms valstybėms.
A. Brazauskas dar kartą
pabrėžė, kad Lietuva neatsisa
ko savo principines nuostatos
siekti narystes NATO. ..Ta
čiau puikiausiai s u p r a n t a m e ,
kad tai lems ne tik mums as
meniškai keliami reikalavi
mai, bet ir politine padėtis Eu
ropoje?", sakė Lietuvos prezi
dentas.
Anoto jo, naryste NATO nė
ra vien tik Lietuvos tikslas, o
greičiau priemone užtikrinti
stabilumą, ir tai turi tokią pat
reikšme pačiai Rusijai.

KALENDORIUS
Gegužes 28 d.: Justas. Jogirdas. Rima 1995 m Hove. Angli
joje, mirė poetas Vladas Šlaitas.
Gejfužės 29 d.: Teodozija.
Magdalena. Erdvile. 1877 m. gi
mė poetas, filosofas. Lietuvos
diplomatas Oskaras V Mila
šius.
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KVIESLYS LSS TAUTINĖS STOVYKLOS
DAINAI IR ŽENKLUI SUKURTI
Kviečiame dalyvauti Lietu tinkamas
pagaminimui
iš
vių Skautų sąjungos VIII Tau metalo ar išsiuvinėjimui.
tines stovyklos dainos ir
Kviečiame dalyvauti visus
ženklo sukūrime. Ši stovykla brolius ir seses
Lietuvių
vyks 1998 m. rugpjūčio men. Skautų sąjungos narius. Pa
Atlanto rajone, paminėti 80- siūlytus projektus
įvertins
ties metų lietuvių skautų įkū LSS Tarybos Pirmija ir pas
rimo jubiliejų.
kelbs spaudoje, bei LSS kores
Kviečiame sukurti VIII Tau pondencijose.
tines stovyklos dainos žodžius,
Projektus siųsti iki 1997 m.
o Pirmija pakvies kompozito lapkričio 15 d., LSS Tarybos
rių sukurti muziką. Taip pat pirmininkei: v.s. Birute Ba
galite pasiūlyti T. S. dainos naitienė, 84 Margaret Rd.
žodžius su autoriaus.-ės pri Abington, MA 02315.
taikyta melodija.
Budėkime!
Nupiešti VIII Tautinės sto
v.s.
B
i
r
u
t
ė
B
anaitienė
vyklos ženklą, pritaikytą 80
LSS
Tarybos
pirmininkė
m. jubiliejui. Ženklas turi būti

SUSIMĄSTYMO SAVAITGALIO
DIENORAŠTIS
Š e š t a d i e n i s , sausio 18 d.
Pravedusios
sueigas Lemonte ir Čikagoje. -Aušros
Vartų7..Kernaves" tunto ^Žolpienės" būrelio vyr. skautes
kandidatės rinkomės sesės
Marytes namuose, čia atliku
sios paskutinius pasiruošimus
mūsų susimąstymo savaitga
lio išvykai, susėdome į du au
tomobilius ir kartu su savo glo
bėjomis — sese Onute ir sese
Maryte išvažiavome į Michiana Shores. Michigano valsti
joje. Vykome į šią nuošalią
vietovę, kad ramioje aplinkoje,
netrukdomos kasdienio gyve
nimo eigos, galėtume geriau
pažinti save ir kitas būrelio
nares, suprasti Dievo meilę
savyje ir išmokti jąja dalintis,
0 taip pat įsigilinti į skautavimo pasaulėžiūrą, pamąstyti
apie savo siekius gyvenime,
aptarti lietuvybės išlaikymo
svarbą ir naudą mūsų šeimose
ir organizacijoje.
Pusiaukelėje sustojome pa
vakarieniauti ir Michianą pa
siekėme jau visiškai sutemus.
Skautiškos patirties pamoky
tos, džiagiames atsivežusios
kastuvus, nes privažiavimas
prie namo. kuriame praleisi
me savaitgalį, buvo apdengtas
storu sniego sluoksniu. Visos
kibome darban. Prakasusios
platų taką. įvežem automobi
lius ir suneseme visą atsivežtą
mantą.
Susitvarkiusios, sekėme se
sę Onutę į tamsoje skendintį
kambarį, paruoštą mūsų pir
mam susimąstymui. Tyloje su
sėdome aplink didelį apvalų
stalą. Prieš kiekvieną stovėjo
įvairiai papuošta neuždegta
žvake. Sese Maryte kalbėjo
apie augimo ir brendimo po
reikius: apie įvairią žmonių
įtaką mušu gyvenime ir apie
kiekvieno asmens įtaką 'švie
są), kuria paliečiame kitus,
l'ždegtų septynių žvakučių
šviesoje jautėsi seseriška mei
lė, o maldos žodžiuose reiškėsi
jaunatviško pasiryžimo dva
sia. Paskui aptarėme kiekvie
nos nares teises ir svarbiau
siu.- poreikius sukurti sveiką
aplinką, kurioje visos galinčios
saugiai augti ir bendradar
biauti.
Kiekviena surašėme ir visos
lx:ndrai pasidalinome ateities
ir šio savaitgalio asmeniškais
siekiais. Norėdamos vaizdžiai
išreikšti per šį savaitgalį savo
meilę ir draugystę, išsirin
kome skirtingos spalvos su
karpytų storų siūlų maišelį ir

didelį segtuką. Per šį savait
galį, viena kitą paskatindamos. padėkodamos ar tik
reikšdamos savo draugystę,
prie tos sesės segtuko turė
sime pririšti savo siūlą. Tokiu
būdu, grįždamos namo, visos
būsime pasipuošusios drau
gystės vaivorykšte.
Išsijudinti ir pagyvinti va
karą, sustojusios žaidėme „Ve
jas gluosniuose". Sustojusios
ratu glaudžiai apsupome vie
ną sesę. kuri, vaizduodama,
kad vėjas ją siūbuoja, pasvir
davo į kurią sesę. Jos ją at
remdamos, švelniai nuo savęs
pastumdavo. Pabaigusios žai
dimą, išklausėme sesės Ma
rytės apibūdinimo dienoraščio
rašymo tikslus ir pasiskirs
tėme pareigomis kitai dienai.
Vakarą užbaigėm žiūrėda
mos labai įdomią, nors liūdną
vaizdajuostę — „Rocket Gibralto . Šioje
vaizdajuostėje
matėme vienos šeimos tris
kartas, susirinkusias švęsti
senelio gimtadienį. Kiekvie
nas šeimos narys — individas,
turintis geru ir blogų ypaty
bių. Senelis, jausdamas ar
tėjančią mirtį, vaizdžiai pasa
koja vaikaičiams, kad po mir
ties norėtų būti palaidotas
taip, kaip jo protėviai vikingai
— uždegtame laive, jūroje. Se
ka pasaka, kaip vaikaičiai įgy
vendina senelio pageidavimą.
Po trumpų diskusijų, sugiedo
jusios .Ateina naktis", išsi
skirstėme užsitarnautam poil
siui.
S e k m a d i e n i s , s a u s i o 19 d.
Atsikėlusios radome seses —
Alyte. Birutę Ankutę ir Birutę
•Jurjonaitę beruošiančias bly
nus su braškių uogiene. Pa
dengusios stalą pasimeldėme
ir skubiai valgėme gardžius
pusryčius. Pavalgiusios išva
žiavome klausyti Mišių įdo
mioje N'otre Uame bažnyčioje,
kurios vidus panašus į teatrą.
Altorių pusračiu supa suolai, o
grindys leidžiasi žemyn link
altoriaus, todėl viskas gerai
matosi. Pamoksle kunigas pa
sakojo, kad kiekvienas esame
Dievo meiles ženklas ir kad tą
meilę turim reikšti tarnavimu
vieni kitiems.
Buvo graži saulėta diena.
Grįžusios apsirengėme šiltais
drabužiais ir gera nuotaika
pasileidome į paežerę pasi
džiaugti rūtai matyta užša
lusio ežero pakrante. Paplūdi
mys atrodė kaip Alaska ar Antarktika. Viskas balta, o suša

1997-99 m. ASS vadįja. Iš k.: ASS vadijos pirmini ,.-'".'. K:::i;is r . n ; k c i i s . IV. A A ,<:.i l'..,;;kut. v- T : i i \ d a Chia
petta, fil. Vilija Kerelyte, fil. Rita Likanderytė, fii ; o n a s Variakojis, fil. V y t e n i s Kirvelaitib. fil. Vida Damijonaitytė, fil. Ričardas C h i a p e t t a ir ASS vadijos pirm. ; avaduotoja fil. G i n a M a č i u l i e n ė .

lusios ežero bangos panašėjo į
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
kalnelius. Reikėjo labai atsar
VADUOS POSĖDIS
giai eiti, kad neįkristume į
properšas lede. Greitai pavar
Penktacienį, balandžio 4 d., derytė, Korp! Vytis CV-bos
gome brisdamos per gilų snie
Vydūno
fondo patalpose, Le- pirm. fil. Vytenis Kirvelaitis,
gą. Be rogučių čiuožėme snie
monte,
vyko
trečiasis A.S.S. Korp! Vytis CV-bos pirm. pav.
guotomis kopomis. Nutarėm
vadijos
poodis.
Dalyvavo va fil. J o n a s Variakojis. ASD CVpabandyti
sukrauti
laužą.
dijos
pirmininkas
fil. Rimas bos pirm. fil. Vida DamijonaiSkautiška tvarka pasiskirs
tyte, A.S.S. tarybos nariai fil.
Griškelis,
pirm.
pavaduotoja
tėme darbais. Uždegtas laužas
Ričardas C h i a p e t t a ir fil. Taiyfil.
Gina
Mačiulienė
F.S.S.
viliojo savo šiluma. Šildėmės
da
Chiapetta ir Vadijos sekre
prie laužo, kuris aplink save Centro vaidybos pirmininkė
torė
fil. Alvida B a u k u t ė . Vadifil.
Vilija
Kerelytė,
F.S.S.
CVtirpino sniegą. Gėrėjomės Die
j
a
i
dar
t r ū k s t a kelių narių. I
bos
pirm.
pav.
fil.
Rita
Likanvo žiemos kūryba.
iždininkės pareigas buvo pa
Grįžusios radome mus lau- siūlyta fil. R a m u n ė Gaižutyte
kiančią sesę Gailę. SusišilP a p a r t i e n ė . Fil. Alvida sutiko
džiusios karšta sriuba ir pa tišku įpročiu, palikti aplinką jos atsiklausti. Fil Rimas
valgiusios pietus pradėjome švaresnę, r.egu ją radome.
Šio ryto tema buvo: „Die s a k ė , kad dar neturėjo progos
nagrinėti šios popietės temą:
pakviesti Katalikų Evange
„Kas aš? Kas tu? . Pirmiausiai vas ir J o meilė mano gyve likų dvasios vadovų.
aprašėme savo geras ypaty nime; kur ir kaip aš Jį regiu".
Toliau buvo kalbėta apie
bes, nepasirašydamos vardų. Pasiskirsčiusios į du būrelius,
praėjusius
A.S.S. renginius.
seses
įdomiai
suvaidino
„Kaip
Vadovei perskaičius apibūdi
F.S.S.
Čikagos
skyriaus ruo
mes
suprantame
Dievą".
Apnimą, visos bandėme spėti,
šiamos
rekolekcijos
vyko kovo
tardamos
^avo
pasiekimus
šį
kuri sesė tai parašė. Paeiliui
14
ir
15
d.
Ateitininkų
na
savaitgalį,
įvertinome
susi
sesės iškėlė kiekvienos geras
muose.
J
a
s
pravedė
tėvas
Pa
mąstymo
eigą.
Atnaujindamos
ypatybes. Rimtai visos pasa
r
kojo ką norėtų pasiekti ir kaip savo įžodį i > pakartodamos liokas, S. J. Dalyvių nedaug,
norėtų gyventi už penkių ar skaučių įstatus, stengėmės bet jautėsi šiluma ir jauku
dešimties metų. Svarstė ko dar kartą geriau suprasti savo m a s . Atrodo, kad vieta vi
kios yra joms svarbios ver gyvenimo tikslą: „ G y v e n t i siems labai patiko. Reikia su
dėl
laiko
—
ar
tybės ir ko trokšta ateityje. r e i š k i a s t e n g t i s p a s i r i n k t i sitarti
rekolekcijas
daryti
Didžiąją
t
a
i
,
k
a
s
v
e
d
a
į
G
ė
r
i
"
.
Sesė Gailė padėjo išryškinti
Supamos gražios
žiemos savaitę, ar kitu laiku. Kaziuko
svarbiausias vertybes jaunos
gamtos,
prisisegusios
įvairių mugė, vykusi kovo 2 d., Jauni
moters gyvenime. Sustiprin
damos savo tarpe draugystės spalvų siūlais papuoštus seg mo centre buvo labai sėk
ryšį, parašėme kiekvienai se tukus, sustojome į draugystės minga.
Fil. Rimas vedė diskusijas
rankomis
sei laiškelį, prisimindamos ratą. Supintomis
kokį nors ypatingą įvykį ir dainos žodžiais prisiminėm tą dėl p a t a r i a m o komiteto sudė
tolimą, kai kurioms dar ne ties ir funkcijų — koks būtų
iškeldamos jų geras savybes.
regėtą tėvų ir senelių k r a š t ą jų atstovavimas? Liko nema
Pavalgiusios skanią itališką Lietuvą. Pagaliau,
globėju žai n e a t s a k y t ų klausimų, ku
vakarienę, nenoromis atsisvei skatinamos, nenoriai išsiruo riuos reikės aptarti kitame
posėdyje.
kinome su sese Gaile ir jos šėm kelionei į namus.
Spaudos reikalų labai liūdvyru Steve. Per laisvalaikį
Dalyvė
dalis sesių išėjo laukan žiemos
žvaigždynų stebėti ir pažaisti
NEPAMIRŠTAMOS VALANDOS
sniege, kitos dalinosi šios die
nos įvykiais bei ateities pla
nais. Naudojomės proga ge
„Tai buvo nepamirštamos
riau vienos kitas pažinti.
valandos su jumis, sesės ir
Vakare vedėme užrašus. broliai". — sako v.s. Ona Siliužiūrėdamos vaizdajuostę
J niene — .Mamunėle". nuošir
Heard The Owl Call My džiai dek -dama Čikagos s k a u 
Name". Ekrane matėme Ka tams, gausiai susirinkusiems į
nados tyrlaukiuose indėnų jos 90-tojo gimtadienio pobūvį.
kaimą į kuri. vyskupo siun kurį s;;: ;ngė ..Verpsčių" ir
čiamas, atvyksta jaunas, bet ..Emilijo- Platerytes'* būrelių
nesveikas anglikonų kunigas. skautinmkės. Joms sesė Ma
Norėdamas indėnams padėti, munėle širdingai dėkoja, taip
kunigas susidūrė su jam nepa pat sescias Vandai ir Nijolei
žįstama indėnų pasaulėžiūra. už pobuvo pravėdintą ir mie
Indėnai,
suprasdami
savo lus žod/.us: sesei Rūtai už
kultūros reikšmę ir svarbą, skanų saloftį, devyniomis žva
v.s. O n a S i l i ū n i e n ė - M a m u n ė l e
stengėsi perduoti jos vertybes kėmis ir gėlėmis vainikuotą:
savo jaunimui, kuris, kita sesėms Verpstėms" ir ..Emitaučiu skatinamas, palieka liutem.- specialia daina pas gėles s k a u t i n i n k a m s ir sesei
kaimelį, ieškodamas kaip „pa veikinus: ims ir nepamiršta Dovilei iš Australijos.
sigerinti". Kunigas pradeda gi mais žodžiais išrašytą adresą
Didelį
„ačiū"
Mamunėle
liau suvokti ir įvertinti indėnų įteikusioms.
siunčia ..Skautų aido" „Pelė
kultūros vertybes. Palyginome
Mamų: ėlė nuoširdžiai dė doms" už sudainuotą „operą",
išeivijos lietuvių ir indėnų kinga svi ikintojams: LS Sese kurią „režisavo" ir puikiais
sunkumus išlaikyti ir jau rijos Vyr Skautininkei v.s. Ri ketureiliais juokino „Sk. aido"
nesnėms kartoms perduoti tai Pene. lienei. Seserijos var ..apuokas" — v.s. Vladas Vįjeisavo kultūrą.
du, s. I) diai Trakienei. A u š  kis.
Pasiskirsčiusios pareigomis ros Vari ų"/„Kornaves" t u n t o
Tuo pačiu Mamunėle dėkoja
rytdienai, sudainavome „Toli, vardu: jos šelpiamų u k m e r  ir VVashingtono sesėms židitoli". Nenuvargusios sesės dar giškių '. rdu sveikinusiai v.s. nietėms. jai
surengusioms
ilgokai bendravo, o kitos ieš Sofijai Jelionienei; J a u n i m o gražų gimtadienį arčiau na
centro eirdu — v.s. Jonui Pa- mų.
kojo poilsio lovose.
roniui. t.iip pat Anelei Pocie
„Trūksta žodžių visiems pa
P i r m a d i e n i s , sausio 20 d. nei, Jaunimo centro Moterų dėkoti' — sako v.s. O. Siliū
klubo vardu; taip pat artimai nienė. — Manau, kad skauIšmiegojusios iki 9 valandos, draugei Liucijai Hofmanienei. tybė ir jūsų. brangios sesėsseses bendromis jėgomis ruošė fil. Danutei Penčylaitei. v.s. broliai. meilė bei draugyste
pusryčius. Pavalgiusios ėjome kun. Juozui Vaišniui, S J . bei padėjo man sulaukti šio ilgo
susidėti savo daiktus ir skau- raštu s\"ikinusioms Los An- amžiaus".
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na padėtis. Atrodo, kad ta pati
medžiaga dažnai naudojama
trijose atskirose vietose — „Ad
Meliorem", „Skautų aide" ir
„Mūsų Vytyje". Nėra kas rašo
ar apsiima redagavimo ar ad
ministravimo darbų. Kokybė
labai nusmukusi. Kilo daug
minčių ir įvairių pasiūlymų,
bet šis klausimas liko nebaig
tas, nes nebuvo vieningos nuo
monės.
Fil. Rimas pranešė, kad
L.S.S. Pirmija pritaria ir prisi
deda prie rezervavimo vietos
kompiuterių sistemoje. Inter
net. J a u veikia LSS Jiomepage" adresu www. skautai
com. Jeigu kas turi minčių ar
žinių šiam „puslapiui" pra
šoma kreiptis fil. Rimą Griškelį. Visus skautus ar aka
demikus
liečiančios
žinios
mielai bus priimtos.
Buvo diskutuojamos toli
mesnės veiklos gairės. Akty
vesni nariai nukreipia jėgas į
visuomeninį
darbą.
Labai
svarbu palaikyti glaudžius
ryšius tarp visų ir vystyti
komunikaciją. Reikia naudoti
ir spaudą, ir radijo, ir kom
piuterių
susisiekimo būdus
per Internet. Būtų naudinga
sueigas ruošti bendrai, kad
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaski Rd.
Tel. 773-585-2802
Pirrnd 9 v.r. - 7 v.v.
Antr.. Treč. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Priimama „MarJcara AaatgnmenT
Sumokama po vizito.

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 D u n d e e Ave.. Elgin, IL 6 0 1 2 0

Tel. (708)742-0255
V a l a n d o s pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, LTD.

jaunesni pažintų vyresniuo
sius ir atvirkščiai. Reikia
spręsti kaip pritraukti jau
nimą ir jį išlaikyti aktyviais
organizacijos nariais. Vel kyla
mintis, gal jau laikas pradėti
naudoti anglų kalbą. Gal
reikėtų suruošti bendras Stu
dijų dienas su studentais atei
tininkais ir Neolituanais ir
kartu pagvildenti šiuos ir ki
t u s panašius klausimus.
Taip ir baigėsi A.S.S. vadijos
posėdis. Rodos, darbų bus
nemažai, bet atrodo, kad ii
jėgų bus daug. J a u n a vadija
pasistengs kaip galima geriau
ir sąžiningiau viską padaryti
ir palaikyti glaudesnius ryšius
tarp skyrių ir šakų, bet jiems
reikės ir jūsų visų pagalbos
Padėkite aprašydami save
skyriaus ar miesto veiklą
siųskite nuotraukas ir apra
šymus laikraščiams ir kitiems
skautiškiems leidiniams.
fil. R i t a L i k a n d e r y t ė
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR PAUL KNEPPER
AKIU L I G O S - C H I R U R G I J A
168 E. Supertor, Š u t o 402
Valandos pagal susitanmą

Tel. 312-337-1285
EDMUNDAS VIŽINAS,
M.D..S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
K a l b a m e lietuviškai
6187 S. A r c h e r A v e . (prie Austin)

Te). 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei criirurgija
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708434-1120

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU L I G O S - C H I R U R G I J A
1020 E.Ogden Ave.. Surte 310
Napervilie. IL 60563

Tel. (830)527-0090
3825 Highland Ave..
Tovrer i .Surte 3C
Downers Grove. IL 60515

Tel. (830)435-0120
Chicago, IL 60629
DR. L PETREIKIS
Tel. 773^36-7700
DANTŲ GYDYTOJA
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
9055 S.Roberts R d . H i c k o r y Hills, IL
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
1 mylia į vakarus n u o Hartem Ave.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitanmą
6132 S. Kedzie A v e .

Valandos pagal susitarime

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. K e z i e A v e .
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2
K a b tel

(773)471-3300

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9S2S S 79th Ave., Hlckory Hills, IL
Tel. (708) 5 9 8 - 8 1 0 1

DR. A.B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3 9 0 0 VV.95 St. Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 0 1 0 1
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p,p
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p p.
penktad ir šeštad 9 v.r - 12 v p p.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos I Chirugija
9 8 3 0 S.Ridgeland A v e .

Valandos pagal susitarimą
EUGENE

C. DECKER

DDS.

PC.

4647 W. 103 SL, Oak Lawn. IL
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą k a i n ą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui {kalbėti angliškai)

Tel.708-422-8280

DR V J. VASAITIENE

4 1 4 9 W 63rd St.

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114

Tel. 773-735-7709

Valandos susitarus

C h i c a g o Ridge. IL 6 0 4 1 S

Tel. 708-836-6622

GUDIJA — GAL PAVOJINGAS
KAIMYNAS

D&nutė

Tartum žirnis prie

VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Lietuvos pietų rytuose yra
Gudijos (Baltarusijos) respub
lika, su kuria mus sieja ne tik
plačios valstybinės sienos, bet
taip pat ir istoriniai įvykiai.
Kaip žinome, Gudija laiko kai
kuriuos Lietuvos kunigaikš
čius savo žmonėmis, o savo
herbe ilgą laiką turėjo Vytį la
bai panašų į Lietuvos Vytį.
Tiesa, dabartinis Gudijos reži
mas Vytį iš savo herbo yra
išėmęs ir grąžinęs sovietinius
pjautuvą bei kūjį, bet įvairių
kitų ginčų tuo būdu dar nėra
atsisakyta. Kai kurie Gudijos
kaimai, ypač prie dabartinės
Lietuvos sienos, yra labai lie
tuviški: žmonės ir kalba, ir
skaito lietuviškai, ir del to
jiems tenka pajusti vyriau
sybės neapykantą. Yra ginčų
ir dėl kai kurių valstybinių
sienų tarpų. Kiekvienu atveju,
Gudija su savo veik 10 mln.
gyventojų yra didelis kaimy
nas, 'kuris buvo stipriai pris
paustas sovietų laikais. Atro
do, kad ir dabar tenai sovie
tizmo bruožai nėra išnykę.
Gudija yra vienintelė valstybė
Rusijos federacijoje, kuri tebe
turi aktyvią komunistų partiją
su visais senais simboliais.
Radijas „ t a š k a s "
Tiems iš mūsų, kuriems te
ko nuvykti į Lietuvą sovietiz
mo laikais, turbūt prisimena
įdomus išgyvenimas vadina
mojo radijo-taško (rus. radiotočka). Tokie radijo priimtuvai
buvo ir viešbučiuose, ir Mask
voj, ir Vilniuj, ir taip pat kiek
vieno kolūkiečio bute. Ten
buvo tik ruporas, kuris buvo
įjungtas į sieną ir kuris galėjo
reaguoti tik į vieną radijo
stotį. Programa būdavo duo
dama iš centro: visiems ta pati
ir be jokio pasirinkimo (Lietu
voj, kai kurie šią radijo stotį
vadindavo „gavarilka" — plepėtoja). Dabar tokio radijo taš
ko jau nebėra nei Rusijoje, nei
kitose būvi iiose jos teritori
jose. Bet r dijas-taškas tebe
gyvuoja Gudijoje. Čia, kaip ir
seniau sovietizme, radijastaškas-duoda ir žinias, ir nuo
mones paruoštas iš centro.
Dabar Gudijoje tas radijas
skelbia Aleksandro Rogoravičiaus
Lukašenko
„evan
geliją". Kiekvieną dieną nuo 7
vai. ryte ligi 1 vai. kito ryto
„taškas" duoda tą pačią prog
ramą visam kraštui, daugiau
sia pažymėdamas, kur buvo
Lukašenko, kaip jį visi entu
ziastiškai priėmė ir kaip da
bar visa Gudija juo džiaugiasi.
Lukašenko perėmė prezidento
pareigas, kalbėdamas apie de
mokratiją 1994 m., bet jo nos
talgija komunizmui greit iški
šo savo nosį.
Pradėjus j a m vadovauti, Gu
dija greit susigrąžino pjautuvo
ir kūjo simbolius į savo vėlia
vą, kuri naudoja tas pačias
sovietines spalvas: raudoną ir
žalią. Neseniai žurnale „The
New Republic" pasirodžiu
siame straipsnyje korespon
dentė iš Minsko Anna Husarska sakė, kad ta vėliava dabar
Gudijoje yra vadinama „rau

donoji saulė, skęstanti liūne".
Bet. tinoma, tokį išsireiškimą
galima naudoti tik čia Vaka
ruose. Gudijoje tai butų ne
įmanoma, nes ten tebėra
spaudos cenzūra, beveik tokia
pati, kokia buvo sovietų lai
kais. Pereitą rudenį Luka
šenko pravedė referendumą.
pagal kurį jis gavo neribotas
galias: jis paleido parlamentą,
atleido vidaus reikalų ir už
sienio reikalų ministrus ir po
to įvykdė tai, ko niekas ne
būtų tikėjęs, būtent- susitarė
su Jelcinu ir prijungė Gudiją
prie Rusijos federacijos. Pagal
Anna Husarska, Gudijoje vei
kia keletas mažų disidentinių
grupių, bet, kai jos mėgina de
monstruoti, būna daug areštų.
Kelis kartus buvo suimti net Žvilgsnis nuo Merkines piliakalnio į gražiąsias apylinkes.
žurnalistai iš Rusijos, kurie
buvo prodemokratiški ir rašė
L I E T U V O J E AKTYVIĄ
prezidentui Lukašenko dėl SoVEIKLA P R A D E D A
prieš komunizmą.
roso fondo Gudijoje pinigų
J
A
U
N I E J I ŽURNALISTAI
Konkrečiai kalbant, dabar konfiskavimo. Soroso fondo
Gudija yra Rusijos dalis. Tie sąskaita Gudijoje buvo vyriau
Lietuvoje pirmą kartą įkur
sa, ji turi tam tikrą autono sybės sustabdyta dėl „mokes
ta
jaunųjų žurnalistų organiz
miją, bet jos sienų apsaugą čių įstatymų pažeidimo", už
acija
(LJŽO) žada padėti j a u 
yra perėmusi Rusija. Privati kuriuos fondui uždėta pabau
niems
žurnalistams siekti kar
zacija Gudijoje yra beveik sus da, siekianti 2.9 mln. doleriu.
jeros
ir
ginti jų interesus.
tojusi: kolūkiai tebeveikia, Sorosas savo laiške sake, kad
„Lietuva
tampa įvairių orga
kaip seniau, ir valdiškos įmo teisinio pagrindo
bausmei
nizacijų
šalimi,
tad ir mes
nės yra komunistų rankose. skirti nebuvę ir kad viskas yra
nusprendėme
neatsilikti",
sa
Lenino statulos ir dabar yra padaryta politiniais sumeti
kė
LJŽO
pirmininkas,
pirma
puošiamos gėlėmis, o Lenino mais. Pasirodo, Soros fondas
gimtadienis, balandžio 22 d. Gudijoje rėmęs švietimą ir kursis Žurnalistikos instituto
buvo švenčiamas, kaip „su- kultūrą, bet šioms sritims studentas Kristupas Krivic
botninkas", t.y. diena, kurią priklauso kai kurios opozicijos kas.
Jis prisiminė, kad iš pradžių
kiekvienas darbininkas buvo organizacijos ir nepriklauso
priverstas „savanoriškai" at mos informacijos priemonės. buvo ketinama įsteigti „Lietu
likti įvairius visuomeninius Dėl to pereitą ketvirtadienį vos Filadelfiją agentūrą", ta
darbus, kaip tai buvo daroma Soros fondas Gudijoje nutarė čiau ši mintis vėliau išsiru
sovietizmo laikais. Radijas nutraukti savo veiklą. Vadina tuliojo iki rimtos organizacijos
„taškas" sako,kad daug žmo si, šiais metais tenai nebus (Filadelfijus yra populiarios
nių Gudijoje prašo Lukašenko įgyvendinama 21 medicinos, parodijinės televizijos lėlių lai
grąžinti diktatūrą ir „gerus ekologijos, meno ir ekonomi dos „Radijo šou" veikėjas,
Stalino laikus".
kos programos. Tai rodo, kad vaizduojantis jauną žurnalistą
diktatūra visuomet moka mo — BNS). J ą įsteigti padėjo VU
kestį už savo įžūlius veiks Žurnalistikos instituto direk
Grįžta a s m e n s k u l t a s
mus, bet, deja, tas mokestis torius Marius Lukošiūnas ir
Lietuvos žurnalistikos centro
Nors Lukašenko propagan eina ne valdžios, o tik gudų direktorius Laimonas Tapi
da su pagarba kalba apie Le tautos sąskaiton.
nas.
niną ir Staliną, jis jų kultą
Nauja organizacija j a u vieni
grąžinti, atrodo, nenorės. Iš
Pavojaus garsai
ja
15 narių, o į ją įstoti gali
tikrųjų jis nori įvesti savo
kiekvienas
16-35 metų am
kultą. Jo paveikslas yra mato
Gudija dabar išgyvena labai
žiaus
asmui.
studijuojantis
mas visur: laikraščiuose, tele sunkią ekonominę krizę: yra
žurnalistiką
sr
dirbantis vi
vizijoj, plakatuose ir taip pat daug vargstančių ir badau
suomenės
informavimo
sri
pašto ženkluose.
jančių, o ateitis gerų vilčių tyje.
Sakoma, kad disidentai Gu neduoda. Mums tenka su gai
Pasak K. Krivicko, LJŽO
dijoje yra sukūrę tokį anek- lesčiu stebėti tokį nelaimingą
plėtos žurnalistines idėjas ir
dotą:„Kodėl pašto ženklai ne- Lietuvos kaimyną. Bet, deja,
gerins žurnalistų
profesinį
siklijuoja prie vokų? — Turbūt šis „nelaimingas" kaimynas,
pasirengimą Lietuvoje. Šiam
dėl to, kad žmonės spjaudo grąžindamas komunizmą ir
tikslui bus rengiami įvairūs
ant priešakinės jų pusės".
žvangindamas ginklais, mu seminarai be: kursai, organi
Nors Lukašenko kalba apie myse turėtų sukelti ne tik
zacijos nariai bus siunčiami į
demokratiją, jo veiksmai ir pasigailėjimo, bet ir baimės
stažuotes už.-ienyje, jaunie
sprendimai rodo.kad jis de jausmą. Lietuva turi gan ilgą
siems žurnalistams bus pa
mokratijai daug simpatijų ne sieną su Gudija ir dabar gal
dedama spausdinti savo dar
turi. Opozicinės partijos yra net yra gerai, kad tą sieną
bus Lietuvoje.
spaudžiamos ir persekiojamos. saugo Rusijos tarnyba, nes ji
BNS)
Spauda yra po vyriausybės turėtų kreipti daugiau dėme
cenzūra. Valstybės cenzūra sio i tarp*autinp? taisykles, ko
tvarko ne tik radiją „taškas", gal nedarytų aviantiūristas V E R T I N G A A M E R I K I E Č I U
bet ir kitas radijo bei televizi Lukašenko. Bet kiek-vienu at
DOVANA
jos stotis. Vienintelis neprik veju, „raudonasis slibinas" sa
K a u n a s , gegužės 12 d.
lausomas
dienraštis
yra vo galvas judina, ir tai mums
(BNS)
— Iškii mingame posėspausdinamas Lietuvoje ir po pastovios taikos nežada. Vadi
to „įšmugeliuojamas" į Gudiją. nasi, mums reikia dar labiau dyje Kauno te« hnologijos universitete (KT 0) pirmadieni
sustiprinti pastangas padėti
Seimo pirmini «ko pavaduotoLietuvai tapti NATO nare.
jas, profesoriu- Feliksas PaluPjauna šaką, ant k u r i o s
binskas akade ninei bendruopats sėdi
• Didžiausia Lietuvoje už menei įteikė i BM kompiuterinę įrangą su : rogramomis.
Kaip pranešė geg. 16 d. J n - tvanka — 20 m aukščio, apie
Daugiau ne:
terfax-BNS", žinomas finansi- 1.5 km ilgio — yra K uno hid kainavusi mod 10,000 doleriu
ninkas-filantropas George So roelektrinės užtvanka. Pastaty liną informaci rni įranga įgai iš kompiuteros pareiškė protestą Gudijos ta 1959 m. Nemunui užtvenkti.

SEVERIUKAS
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JURGIS J A N K I S

Atsimenu sykį Severiukas padavė man visiškai
naują botagą, egliniu,dailiai išpjaustytu botkočių, o
pats botagas toks sukrus, kad pamirkytas galėjo per
porą sprindžių stačias stovėti, ir dar su didele pa
pliauška. Per kaimą varydama karves galėjau pliauš
kint, kaip iš gero pistoleto.
— Už ką? — pasakiau apžiūrėjusi.
— Už tai, kad tokia gudri.
Supratau. Už tai, kad mokėjau kalbas apie tą ne
laimingą dagilį, nuo jo kitur nusukti, nes daug kas
ėmė šnekėti, kad čia buvo ne žmogaus, bet kokios
laumės, o gal net paties velnio darbas.
— Atiduosiu tėtei. Bus gražus į bažnyčią važiuoti,
— pasakiau.

— Kodėl negeras karvėms pavarinėti?
— Kur nebus geras, bet kuris nors paėmęs su
laužys. Kazio Juozas ka geresnį pamatęs tuoj suplėšo
— pasiskundžiau.
— O tu jam pasakyk, kad nemėgintų. Sulaužys.
sužinosiu, pasigavęs dagilį į klyną įgrūsiu, įgrūdęs ke
lis sykius apie papjaunį apvysiu, tai žinos.
Aš žinoma, išginusi tuoj pasigyriau, kas tokį bo
tagą padarė ir pasakiau, ka So\ triukas darytų, jeisr
kas jį iš manęs atimtų ar sulaužytų. Girdėjo ir Juozas.
— O ir sulaužysiu. Kas, kad jau pusberniu dedasi.
bet kai tą patį jam pačiam sugrūsiu, galės kaukti.
Bet nelaužė. Vėliau net paprašė, kad duočiau pa
pliauškinti. Daviau. Pliauškino, bet nelaužė.
K i ' i papliauškos greitai nusidėvėdavę, o mar.<
buvo vis tokia ir tokia. Kai tik pradėdavo nusipešioti.
Severiukas vel įpindavo naują. Ir pindavo taip gudriai,
jog negalėjai pasakyti, kad ne ta pati.

Bindokiene

kelio

Nueinu rytų pusėn,
bet ten niekas manęs
nepasitinka;
nukeliauju į vakarus,
bet ten niekas manęs nepasigenda;
nukeliauju į šiaurę arba Į pietus,
bet ir ten aš esu lygiai niekam nereikalingas.
Vienišas aš esu šitame pasaulyje,
tartum žirnis prie kelio,
ir už tai aš žinau, ką tai reiškia būti užsieniečiu,
kai svetur nuolat spaudžia ir griaudžia mano širdelę.
Vladas Šlaitas, „Širdies paguodai". 1965, Londonas

Nuotr. Baniutės Kronienės

rio monitoriaus tiesiogiai de
monstruoti auditorijai dide
liame ekrane.
Ši įranga n u p i r k t a už JAV
Informacinės agentūros ir Illi
nois P u r d u e universiteto skir
tas lėšas.
Tokią pasaulinius reikalavi
mus atitinkančią kompiute
rinę įrangą taip pat naudoja
Vilniaus universitetas ir Karo
akademija.
Posėdyje kalbėjęs KTU pro
rektorius akademiniams rei
kalams Aleksandras Targamadze pabrėžė, kad ši vertin
ga dovana yra ne tik tarptau
tinio projekto Lietuvos vady
bininkams remti sudedamoji
dalis, bet ir galimybė patik
rinti įgytas žinias.
Penkis metus trukusį tarp
tautinį projektą
finansiškai
rėme JAV Informacinė agen
tūra bei Illinois Purdue univer
sitetas.
Pagal šią programą nuo
1992 m. Lietuvos vadybinin
kams buvo nemokamai skaito
mos paskaitos, rengiami kur
sai bei stažuotės JAV univer
sitetuose, išleista rinkos eko
nomikos ir vadybos mokomoji
medžiaga.
ATSTATYS BAŽNYČIĄ
Marijampolės rajono savi
valdybė iš šių metų biudžeto
lėšų religinėms organizaci
joms remti 70.000 litų skyrė
Sangrūdos parapijai. Jie bus
panaudoti prieš
dvidešimt
šešerius
metus
sudegusiai
Sangrūdos bažnyčiai atstaty
ti. (VL)

Vladas Šlaitas

Prieš lygiai dvejus metus,
1995 m. gegužės 28 d., Lon
done, Anglijoje, mirė poetas
Vladas Šlaitas (g. 1920).
Šiandien jis yra vienas galbūt
mažiausiai prisimenamų už
sienio lietuvių kūrėjų, pase
kusių ilgas gretas anksčiau į
Amžinybę ir į užmarštį iške
liavusių. Tik jų kūrybos vai
siai — jau gelstančiais pus
lapiais knygos, įspraustos len
tynų gilumoje, tebeliudija,
kad kažkada gyveno poetas,
mylėjo ir buvo mylimas, kūrė
ir troško, kad jo poezija kal
bėtų iš širdies į širdį.
Ne kiekviena širdies kalba
rado atgarsį kitoje širdyje.
Vladas Šlaitas buvo vienas tų,
daugelio nesuprastųjų, todėl
nestebina ir aukščiau cituoto
sios eilutės apie žmogų, kurio
niekas nesutinka, nelaukia,
nepasigenda. Vienišumas, vie
natvė, liūdesys — dažni Vlado
Šlaito eilių atskambiai. Ar kas
jį kada artimiau pažinojo? Pa
galiau, ar pats poetas pažino
save? Galbūt dėl to jo poezi
joje tiek daug savęs ieškojimo,
tiek daug atsigręžimo į save,
tarytum visi posmai skirti tik
šiam tikslui. Kadangi visą
gyvenimą jis buvo vienas
'nebūtinai vienišas), M a d ą
Šlaitą gaubė t a m tikra paslap
tis. Buvo kalbama, kad jis
pasiliko ištikimas vienintelei
jaunystės meilei, todėl pasi
rinko viengungio gyvenimą.
Buvo apie jį kalbama daug da
lykų, galbūt del to, kad niekas
tikrovės nežinojo, o Vladas
Šlaitas kalbėjo tik užuomi
nomis savo gausiuose eilė
raščiuose.
Ir tie jo eilėraščiai ne vi
siems prie širdies, nesusiį laukė populiarumo kaip kitų
užsienyje rašiusių poetų kū
ryba. Iš dalies, be abejo, ir dėl
to, kad Vladas Šlaitas gyveno
Anglijoje, toliau nuo didžiųjų
lietuviškų telkinių
Šiaurės
Amerikoje, t a d nebuvo taip
gerai pažįstamas, kaip tie, ku
rie nuolat buvę mūsų aplin
koje. Tiesa, 1969 metais jis
lankėsi Čikagoje ir dalyvavo
literatūros vakare, ruoštame
Čikagos Anglijos Lietuvių klu
bo. Jis skaitė savo eilėraščius,
ypač iš naujausio rinkinio
..Aguonų gaisras".
Publikos
tuomet buvo kupina Jaunimo
centro salė, o vakaro proga
klubas išleido specialų leidinį.
..Anglijos
rašytojų—literatų
viešnagė Čikagoje".
Vlado Šlaito senatve buvo
skaudi ir sunki, praleista se
nelių globos namuose. Jis pats
negalėjo vaikščioti, buvo be
veik aklas, beveik praradęs
atmintį, o galbūt pasirinkęs
nebeprisiminti, kas buvo.

Su tuo botagu atganiau visą savo piemenavimo
metą. Nenulaužiau, nepamečiau. Kai užaugau į pus
merges, ir mano vieton pasamdė kitą piemenį, to bota
go j a m neperdaviau. Jis pasidarė savo, o aš savąjį
nunešiau į klėtį ir pasidėjau ant užlų. Kad niekas ne
rastų, įspraudžiau už lentos į plyšį prie pat stogo. Ir
šiandien niekas nežino, kad jis ten tebeguli. J u k ir
pati buvau jį užmiršusi, mat kai dabar iš kalbos išėjo,
roikes kada užsikarti pažiūrėti. Turėtų tebebūti. Ne
girdėjau, kad kas būtų radęs ir paėmęs.
O ir mums ne viskas ėjo taip gerai, kaip iš viršaus
atrodė. Tėvai vis dažniau seklyčioje užsidarę ilgai
šnekėdavo. Matydavau motiną akis besišluostancią.
bet ne tas rūpėjo. Buvau gera piemene, aprengta, pavalgydinta Tuo metu turbūt dar negalvojau net apie
išėjimą į pusmerges. Retkarčiais užvažiuodavo Škaplierninkas. jam išvažiavus, netrukus atlėkdavo žan
d a r a i , išlandydavo visus pakraščius ir nusigėrę

Poezija V. Šlaitą paviliojo
ankstyvoje jaunystėje, dar
gimnazijos suole. Kai kurie jo
eilėraščiai buvo spausdinami
tuometinėje periodikoje, dau
giausia skirtoje jaunimui. Pir
masis eilių rinkinys išleistas
Vokietijoje, Detmolde, o gy
venant Anglijoje, poetui daug
įtakos turėjo anglų—ameri
kiečių literatūra.
Kadangi
šios eilutės skirtos ne Vlado
Šlaito biografijai ar poezija:
nagrinėti, tad neminėsime ir
jo gausios kūrybos rinkinių,
pažymint tik, kad paskutine
knyga, išleista šiemet Lietu
vos rašytojų sąjungos leidyk
los Vilniuje: Vladas Šlaitas
„Saulė ant šaligatvio". Poezi
ja, proza, vertimai, laiškai.
Sudarė Indre
Žekevičiūte.
Tai tarytum paminklas poetui
iš Žemaitkiemio, Ukmergės,
kurią jis vadino „savo Jeru
zale", apskrities. Šiandien at
siranda žmonių, kurie norėtų
tą vienišą tremtinį-poetą su
sigrąžinti į gimtinę, palaidoti
šalia motinos, Antaninos Šlaitienės, amžiną poilsį radusios
Žemaitkiemio kapinėse. Šalia
jos palikta ir vieta klajūnui
poetui sūnui, jeigu pavyktų
bent jo pelenams grįžti į savo
tėvynę. Iškilmingu perlaidoji
mu j a u yra pasižadėjusi pa
sirūpinti Ukmergės rajono
visuomenines organizacijos ir
Lietuvos Rašytojų draugija,
kaip vienai tautietei Čikagoje
š.m. balandžio pabaigoje rašė
LRD pirmininkas V. Sventickas.
Minėtoji tautietė, kilusi iš to
paties Žemaitkiemio ir vai
kystėje pažinojusi poeto šei
mą, prisimenanti jį patį. pra
dėjo rūpintis jo palaikų per
kėlimo galimybėmis. Vladu
Šlaitu susidomėjo kai kurie
laikraščiai, pvz., ..Ukmergės
diena", „Gimtoji žemė", iš
spausdinę apie jį straipsnius,
atsiminimų pluoštelius, pro
paguodami perlaidojimo idėją.
Žinoma, tai pareikalautų tam
tikrų išlaidų, susijusių tik su
pelenų pervežimu iš Anglijos,
o laidotuvėmis, kaip minėta,
jau pasirūpintų Lietuvoje.
Jdomu. kaip mūsų Lietuvių
rašytojų draugija'.' Kaip Vla
do Šlaito kraštiečiai, gyvenan
tys Amerikoje, Kanadoje 0 Ar
nebūtų tikslu suteikti bent jo
palaikams vietą, kur nesi
jaustų „kaip žirnis prie ke
lio", kur jo širdies nespaustu
svetima, nesvetinga žeme 0
Verta paremti minėtosios tau
tietės pastangas grąžinti Vla
dą Šlaitą ten, kur jis yra lau
kiamas, gerbiamas — į gimto
jo Žemaitkiemio kapinaites,
šalia mamos...

išvažiuodavo atgal. Pati juos retai tematydavau — ga
niau, tik grįžusi išgirsdavau, o Severiukas viską smul
kiausiai išpasakodavo. Jis žinojo, kur yra knygos.
Spėjo, jog gal žinojo ir žandarai, n t s lyg žinodami
praeidavo pro tas vielas, bet aš ir šiandien netikiu,
kad būtų žinoję. Ypač po to mudviejų pavaišinimų
širšėmis būtų įmanę gyvą suėsti, tik tėvas buvo gu
drus ir nerado kaip prisikabinti. Bet ir didžiausias gu
drumas turi savo galą. Kaip šiandien atsimenu, kai
Jono piemuo paklausė:
— Kada tavo tėvas išvažiuoja 0
— Kur? — nustebau.
Namie nieko apie jokį išvažiavimą nebuvau gir
dėjusi, ir pagalvojau, kad gal kur į turgų ar į atlaidus.
— J Ameriką. Visi žino. o tu ne?
Aš tik išpločiau akis. { Ameriką 0 ! Per vandenis?!
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gegužės mėn. 2b d
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REAL ESTATE

Vienas pagrindinių Šaulių
sąjungos uždavinių yra mo
ksleivių ir jaunimo patriotinis
auklėjimas, jų kovinės pareng
ties pagrindų apmokymas,
ruošimas atlikti pagrindinę pi
lietinę pareigą — ginti Tė
vynę. Visose šaulių rinktinėse
ir atskirose kuopose darbui su
moksleiviais ir jaunimu ski
riama bene daugiausiai dė
mesio ir laiko, juk šio darbo
vaisius — sąmoningas ir pil
nateisis Lietuvos pilietis.
1989 m. gegužes mėnesį, at
kuriant Šaulių sąjungą, buvo
siekiama į organizaciją pa
traukti kuo daugiau vidutinio
ir pagyvenusio amžiaus žmo
nių, nes sovietinis represinis
aparatas vis dar buvo galingas
ir traukti į labai pavojingą
darbą atvirajai veiklai prieš
sovietinę valstybę moksleivius
ir studentus tuometinė LŠS
Laikinoji taryba manė esant
netikslinga dėl galimų pasek
mių, nors LŠS atkūrimo
iniciatyvinės grupės darbe
dalyvavo ir keli moksleivių ir
studentų atstovai. Kiek vėliau
buvo nutarta imtis istorines
patirties — steigti sporto klu
bus ar saviveiklinius vienetus.
Greitu laiku tai pavyko įgy
vendinti. 1989 m. pabaigoje
bokso
entuziasto-visuomenininko A. Michailovo pastan
gomis buvo įsteigtas LŠS J.
Vinčos bokso klubas (vėliau
išaugęs į sporto klubą), ku
riame pats A. Michailovas ir
keli treneriai visuomeniniais
pagrindais nemokamai pra
dėjo treniruoti paauglius, ku
rie ir tapo pirmaisiais jaunai
siais šauliais. Jau tada buvo
sprendžiamas vaikų ir paaug
lių užimtumo klausimas, ati
traukiant juos nuo neigiamos
gatvės įtakos. Vėliau, keli
minėto šaulių klubo nariai
1» buvo apdovanoti Sausio 13osios atminimo medaliu už
pasižymėjimą, ginant Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę
1991 metų
sausio-rugsėjo
mėnesiais.

REAL ESTATE

las ir kiti. Moksleiviai noriai
stojo į Šaulių sąjunn4 ir ju
GREIT
SS*
gretos pastebimai augo Tarp
PARDUODA
rinktinių šioje veiklos srityje
R E A L M A R T I I . Inc.
visus pranoko Kauno. Že
6 6 0 2 S. P u l a s k i Rd.
maitijos, Vilkaviškio ir Utenos
Chic4go.IL 6 0 6 2 9
RE/MAX
rinktinės, kuriose būvu pra
REALTORS
dėti steigti jaunųjų šau).-.;
(773) 586-5959
BALYS BUDRAITIS
būriai, kuriems vadovavo pa
(708)425-7161
Broker Associate
tyrę šauliai. Steigiantis jau
P a t a r n a u t a įvairių n u o s a v y b i ų
p i r k i m e b e i p a r d a v i m e , m i e s t e ;i
nųjų šaulių būriams, LŠS
RIMAS L. STANKUS
priemiesčiuose Suinteresuoti
Centro valdyboje buvo pareng
skambinkite
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
tos „Jaunųjų šaulių būrių stei
B U D R A I Č I U I
• Nuosavybių Įkainavimas voltui
gimo taisyklės".
•i Bu* 7T-585-6100
• Perkame ir parduodame namus
P«9»r 773-308-0307
FM. 773-S»5-3997
Moksleivių ir jaunimo au
» Pensininkams nuolaida
klėjimo bei jų kovinio parengi
mo srityje buvo pradėta ben
MISCELLANEOUS
MISCELLANEOUS
dradarbiauti su Kauno Vytau
to Didžiojo atskiruoju jėgerių
STASYS
CONSTRUCTION
ELEKTROS
batalionu, SKAT atskirais Kauno jaunieji šauliai Div generolo Stanio Raitikio pu.-.-tarininkių mokyklos klases užsiėmimuose.
IVEDIMAI—-PATAISYMAI
Staliaus darbai: rusių, vonių ir
padaliniais, Div. Generolo S.
T u n u C h i c a g o s m i e s t o leidimą.
virtuvių įrengimas; prietaisai;
N::;>•:• -Jono Ivaškevičiaus
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
Raštikio puskarininkių mo
g a r a n t u o t a i ir s ą ž i n i n g a i .
keramikos plytelės; „sidings",
KALBĖJO
A
P
I
E
ALKOHOLIZMO
kykla, VRM vidaus tarnybos
kydamasis AA draugijos ano
773-779-3313
„soffits", „decks", „gutters",
KLAUDIJUS PUMPUTIS
I-uoju pulku. Pastarojo pulko
PROBLEMAS
nimiškumo principo, susiti
plokšti ir „shingle" stogai;
vadovybės kvietimu, 1993 m.
kimų dalyviams jis prisistaty
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
cementas, dažymas.
Balandžio 2 d. lektoriai iš los Kaune ir 1 Panevėžyje, davo tik vardu), kuris ats
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
vasarą, Žemaitijos rinktinės
Turiu
darbo draudimą.
Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. Auksė
jaunųjų šaulių būrys dalyvavo JAV, kunigas Bill ir pasaulie formuojasi vadovų grupė Ute kleidė AA programoje glūdintį
.
S.
Benetis
tel. 630-241-1912* ,
S. Kane kalba lietuviškai.
šio pulko iniciatyva organizuo tis pedagogas Jack Irwin, Lie noje. Stovyklose paprastai da paprastą dvasingumą. Kuni
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
U
S
toje
moksleivių sportinėje- tuvos vyskupijose pradėjo dvi lyvauja apie 10C paauglių ir 20 gas Bill pasakojo apie tai, kaip
3208 -M2 W t t * 9Sth S f r M t
T ei. (706) 424-8654
karinėje stovykloje, kur jau savaites trukusius susitiki suaugusiųjų. Pasiskirstę į gru penktajamae šio amžiaus de
(773)581-8654
TAISOME
nieji šauliai neblogai pasirodė mus apie alkoholizmo proble peles dalyviai aptaria paskai šimtmetyje JAV katalikų vi
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
ir pulko vadovybės apdovanoti * mas ir jo prevenciją. Svečiai tose išgirstas mintis, iliustruo suomenėje buvo pradėta atvi
Ieškoma subrendusi moteris
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS,
VRM vidaus tarnybos Garbės susitiko su visų Lietuvos vys ja jas žaidimais ir vaidi rai kalbėti apie alkoholizmo
padėti vyr. amžiaus
ŠILDYMO SISTEMAS,
raštu. J a u tais pačiais metais, kupijų kunigais, seminarijų nimais.
problemą tarp dvasininkų. Jis
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
moteriai namų ruošoje,
auklėtiniais,
Šeimos
centrų
tokio pobūdžio stovyklos, sa
Susitikimuose su Lietuvos minėjo didelį atgarsį sukė
gaminti valgį ir gyventi kartu.
H. Deckys
varankiškai buvo organizuo talkininkais, „Anoniminių al kunigais lektoriai iš JAV ap lusią kun. Ralph Pfau biogra
Kreiptis: Richard,
Tel. 773-585-6624
koholikų"
draugijos
nariais,
tos Kauno, Vilkaviškio ir
tarė JAV Medikų sąjungos finę knygą „Paklydėlis ganyto
tel. 708-479-1880 vakarais
Žemaitijos rinktinių. Jaunieji lankėsi parapijose.
priimtą alkohokzmo kaip ligos jas". Šio kunigo iniciatyva
Lietuvių kilmės Jack Irvvin apibrėžimą. Jie pabrėžė svar 1949 m. buvo įsteigta JAV na
šauliai su noru dalyvaudavo
NAUJOS KNYGOS • NAUJOS KNYGOS • NAUJOS KNYGOS
tokiose
stovyklose,
moky Lietuvoje lankosi jau aštuntąjį bą udgyti visuomenės požiūrį į cionalinė katalikų taryba al
muose, kursuose, šaudymo kartą. Jo iniciatyva 1994 me alkoholizmą ne kaip į silpnos koholizmo ir narkomanijos
varžybose ir kituose užsiėmi tais Kaune pradėta vykdyti valios apraišką, bet kaip į klausimais (NCCA). Ši taryba
muose, o ypač (jei rinktinių „Sniego gniūžtės" programa, ligą, anot minėtojo apibrė rengia kasmetinius simpoziu
vadai matydavo tikslinga) prevenciškai ugdanti paauglių žimo, chronišką, progresuo mus alkoholizmo ir narkoma
Trumpas AnaJų-Lietuvių
LŠS centro valdybos organi nuostatą prieš alkoholį ir nar jančią ir dažnai neišgydomą. nijos problemoms aptarti, jų
ir Uetuvių-Anglų
zuotuose mokymuose kariuo kotikus. Iki šiol jau sugretin Svečių teigimų, veiksmingiau pranešimais išleidžiami doku
kalbu ŽODYNAS
menės poligone Pabradėje ir tos 3 „Sniego gniūžtės" stovyk- sia priemonė,, norintiems iš mentų rinkiniai. 1956 m. JAV
Sudarytoja L Zabulienė
sporto sąskrydžiuose. Nors
gyti nuo alkpholizmo. yra pradėjo veikti speciali reabi
•••••••••••••••••
20,000 žodžių.
visą tai organizuoti tiek LŠS
Anoniminių Alkoholikų drau litacijos sanatorija „Guest
Kaina
- $8.00
Centro valdybai, tiek rinkti nuose renginiuose.
gija (AA). AA grupių yra 22 House" alkoholizmu sergan
Kaina su persiuntimu - $10.00
Jaunieji šauliai nemažą in Lietuvos miestuose. Lietuvos
nių vadovybėms visuomeniniu
tiems kunigams, vienuoliams
HSnois valstijos gyv. prideda S0.70 -Sales Tax"
dėlį
įnešė
įamžinant
Lietuvos
pagrindu, negaunant lėšų ir
AA tarnybos telefonu (22) bei seminaristams. Šioje įstai
paramos iš valstybės, buvo la partizanus, jų didvyrišką kovą 260017 galima sužinoti AA goje jau gydėsi apie 5,000 pa
bai sunku. LŠS ir rinktinių už Lietuvos laisvę. Drauge su grupių rinkimosi vietą bei cientų. Neseniai joje pradėta
vadovybė įžvelgė, kad norint vyresniaisiais, jaunieji šauliai laiką. Kaune veikia ir Al Anon atskira gydymo programa vie
LIETUVISKIšaulių gretose išlaikyti ir pri atkasinėjo partizanų palaikus, grupės, vienijančios alkoholiz nuolėms.
UETUVIŠKI-ANGUŠKI
traukti jaunuolius, būtina su dalyvavo nužudytų ir nukan mo paliestus 'alkoholikų šei
ANGLISKi
P. Jack Irvvin priklauso JAV
PASIKALBĖJIMAI
jais vykdyti sportinę, kul kintų partizanų palaikų iš mos narius bei'draugus.
PASIKALBĖJIMAI
valstybinei
katalikų
tarybai
B.
Svecevičius
niekinimo
ar
užkasimo
vietų
tūrinę ir kovinės parengties
Lektoriai pažymėjo, kad alkoholio klausimais. Tėvas
Kiek vėliau Vilniuje, jau veiklą, o ne dalyvauti politi paieškose, statė jiems kryžius
LITHUANI&N ENGUSM
» H I U $ E eoo«
Kaina - $ 8 . 0 0
tapę šauliais, rokeriai L. Dau- niuose disputuose ar stovi ir paminklus. Žemai*:joje ir JAV katalikų vyskupai labai Bill irgi buvo ilgametis minė
da ir J. Bekešius aplink save niuoti su vėliavom per šventes Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Su teigiamai vertina AA veiklą. tosios tarybos bei jos valdybos
Kaina su persiuntimu - $ 1 0 . 0 0
rtonois yaistiios gyv prideda $0.70 •Sales Tax*
subūrė bendraminčių grupę, ir iškilmes.
valkijoje triūsė jaunieji šau Parapijų namuose paprastai narys ir keletą kartų skaitė
kuri vėliau išaugo į Karaliaus
liai, kad Lietuvoje nebūtų skiriama vieta AA grupių su pranešimus apie alkoholizmą
Mindaugo rinktinės Geležinio
Bene didžiausią žingsnį šioje užmiršti bebaimiai kovotojai, sirinkimams, skelbiami arti Vatikano Popiežiškosios svei
; vilko motociklininkų kuopą. veiklos srityje žengė Kauno kurie sudėjo kruviną auką, miausių susitikimų tvarka katos apsaugos darbuotojų
Sovietinių okupantų siautė Vytauto Didžiojo
rinktinė. vardan nepriklausomos Lietu raščiai. Per susitikimus su sielovados tarybos surengtose
Lietuvos AA grupių nariais pasaulinėse konferencijose.
jimo metu šios kuopos šauliai Rinktinės vadas A. Kodelskas, vos.
atliko nemažą darbą. Okupan štabo viršininkas L. Trumpu
„Baznvčios žinios", 1997 m.,
Šiuo metu ruošiamas Šaulių svečiai ragino juos drąsiai
tai nepagalvojo, kad gatvėse lis ir Div. Generolo S. Raštikio sąjungos įstatymo projektas, kreiptis į parapijų klebonus, o Nr. 7
zujantys minėtos kuopos roke puskarininkių mokyklos vir kuris netrukus turėtų būti kalbėdamiesi su kunigais pra • • • • • • • • • • • • • • • • •
riai, kurių galvos prikimštos šininkas pulkininkas B. Viz priimtas Seime. Šiame įsta šė jų savo ruožtu padėti AA
tik minčių apie motociklus baras bei mokyklos štabo tyme būtų įteisintas jaunųjų nariams.
• Po Lietuvos nepriklauso
gali vykdyti stebėtojų darbą viršininkas majoras K. Kur šaulių statusas. Įstatymo pri AA programos veiksmin mybės atstatymo Lietuvos
arba pervežti
informaciją. selis paruošė Jaunojo kario ėmimas labai sustiprintų or gumą savo asmeniniu liudiji valstybinė valiuta — litas — vėl
Skaudi netektis palietė kuopą kovinės parengtie^ užsiėmimų ganizacijos pozicijas ir jos mu patvirtino tėvas Bill (lai- atkurta 1993 m. birželio 25 d.
1991 metų sausio 13-ąją, programą
ir praeitų metų indėlis valstybės gyvenimui
kuomet, gindami nuo oku- gruodžio mėnesį minėtos pus būtų daug reikšmingesnis ir
. pantų įsiveržimo Vilniaus Te karininkių mokyklos klasėse, svaresnis. Sąjungos ateities
levizijos bokštą, žuvo septy dėstant patyrusiems mokyklos planuose yra nemažai už
niolikmečiai D. Gerbutavičius dėstytojams, kelios dešimtys mačių moksleivių ir jaunimo Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
ir I. Šimulionis. Kuopos narių Kauno mokyklų moksleivių auklėjimo, jo kovinio parengi
bibliotekai
arba
privačiam
asmeniui
į Lietuvą,
veikla tomis dienomis buvo pradėjo užsiėmimus. Čia šau- mo srityje. Norėtųsi kiekvie
e.59
sv..
minimumas
$25.00.
įvertinta valstybiniais ir Šau liukai įgaus ne tik pradinį ko noje rinktinėje įsteigti Jaunojo
lių sąjungos apdovanojimais.
vinį parengimą, bet ir karinę kario mokyklos centrus, tech Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
Paskelbus Kovo 11-osios Ne specialybę. Rikiuotė, ryšiai, ninio sporto klubus, pradėti komercinės siuntos.
priklausomybės aktą ir įvei šaudyba, topografija, taktika globoti Kauno techninės kū
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
kus okupantus 1991 m. sausį ir kt. — visa tai yra mokymo rybos namus, išplėsti jaunųjų
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
šaulių kultūrinę — sportinę
ir rugpjūt), šios veiklos vykdy programoje.
įstatyminės MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
mui atsivėrė plačios gali
Aktyvūs jaunieji šauliai vei veiklą, tačiau
bazes
nebuvimas
ir
lėšų stoka klientu pakartotinai kasmet siunčia Transpak
mybės. Tuo metu organizacija kia Šaulių s-gos kultūriniame
Only LOT take you to so many
sau užsibrėžė naujas užduotis, gyvenime. Dalinių vadų ir neleidžia mūsų planams iš paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
destinations in Eastern Europa
kurioms vykdyti reikėjo naujų pačių jaunųjų šaulių pastan sipildyti. Manau, kad Respub
so easily. On LOT, you can fry
ir jaunų jėgų, todėl buvo imta gomis ir noru buvo įsteigta likos vyriausybė turėtų at $98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
nonttop from New York or Chicago
si žygių į mokyklas, institu daug įvairių moksleivių ir jau kreipti dėmesį į Šaulių sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
to the new international terminai
at
Warsaw
Okecie
Airport.
tus, universitetus, akademi nimo saviveiklos kolektyvų, iš sąjungos siekius. Steigiant malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
From there, connections are easy to
jas, konservatorijas, kviečiant kurių reikia paminėti Že jaunųjų šaulių būrius ir prie razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
Rigs, Tallinn, Moscow, St.Petersburg,
moksleivius ir studentus bur maitijos ir Šiaulių rinktinių jų Jaunojo kario mokyklas, aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius.
$39.šventinis
tirpi
kava.
malta
kava.
arbata,
kakava,
sportinius
klubus
ir
kul
tis po Saulių sąjungos vėliava. pučiamųjų instrumentų orkes
So take advantage of L O T * low faras,
CONTINENTS
Tuo metu darbe su mokslei trus, Utenos rinktinės jauni tūrinius ratelius, valstybė mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
and fty to Eastern Europe in the
viais ir studentais
ypač mo studiją, Vilkaviškio rink išspręstų moksleivių ir jauni aspirinas, vitaminai
luxury of a new fleet of Boeing
pasižymėjo
kauniečiai
L. tines skudutininkų ir folk mo užimtumo klausimą. Juk $45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
767t and ATRs.
Jakštas, L. Trumpulis ir A. lorinius ansamblius. Troš nuo to priklauso kokia pa javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
Repečka. kretingiškiai
S. kūnų būrio moksleivių dainų mainą išauklesime ir už sausainiai, saldainiai, vitaminai.
A I R L I N E \THE POLISH AIRLINE
Srebalius ir A. Andriuš ir šokių ansamblį ir kt., kurie auginsime, kokia bus kariuo
TRANSPAK,
4545
West
63rd
St.,
Chicago,
IL
60629
menė,
visuomenė,
Lietuva.
kevičius, vilkaviškiečiai R. Ei pelnė pripažinimą LŠS savi
Call your travel agent or
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
dukevičius ir J. Staugaitis, veiklos kolektyvų apžiūrose,
1-800-223-0593 or visit
neseniai miręs vidiškietis J. Respublikiniuose ar vieti
Atstovybė
Lietuvoje:
Vilnius,
26-24-27,
26-28-27
http: / / www.lot.com
LŠS vado pavaduotojas
Virbalas, plungietis S. Jundu- niuose konkursuose ir įvaiStasys Ignatavičius
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RIZIKUOJANT JO GYVYBE,
ĮKŪRĖME LAF ŠTABO
BŪSTINĘ SUKILIMUI

Du partizanai, susitikę Čikagoje (iš kaires): Lietuvos Partizanų globos
komiteto narys Povilas Vaičekauskas ir Lietuvos Laisves kovos sąjūdžio
pirmininkas Jonas Čeponis, partizanas „Vaidila".

ATVYKSTA LIETUVOS LAISVĖS
KOVOS SĄJŪDŽIO
PIRMININKAS JONAS
ČEPONIS
Š.m. birželio 5 d. { Čikagą,
Lietuvos Partizanų
Globos
fondo kvietimu, k a r t u pami
nėti Tragiškąjį birželį ir parti
zanų mėnesį, atvyksta iš Lie
tuvos partizanų vadas Jonas
Čeponis. Tai neeilinė asme
nybė ir politinė figūra. Jis yra
Lietuvos Laisves Kovos sąjū
džio pirmininkas — buvusių
Lietuvos partizanų iš dabarti
nių dar gyvųjų, likusių po vi
sų kovų ir kančių — gyvasis
liudininkas. Jis atstovauja tai
pačiai organizacijai — Lietu
vos Laisvės Kovos sąjūdžiui; į
kurią visos Lietuvos partiza
nus subūrė ir sujungė Jonas
Žemaitis, sąjūdžio prezidiumo
pirmininkas, partizanų gene
rolas 1949 m. vasario 16 d. ir
nuo to laiko Lietuvos partiza
nai vadinasi tuo vardu. Išli
kusių Lietuvos Laisvės Kovos
sąjūdžio teisėtų narių pastangomis, sąjūdis buvo atgaivin
tas 1992 m., išrinkta LLKS ta
ryba, kurios dabartinis pirmi
ninkas ir yra J o n a s Čeponis.
LLKS yra oficialiai įregist
ruotas Lietuvos Teisingumo
ministerijoje. Dabartinio nau
jojo Lietuvos Seimo pastango
mis, įstatymais pripažįstamas
LLKS s t a t u s a s , pripažįstami
buvusieji partizanų kariniai
laipsniai ir kt. privilegijos.
Jonas Čeponis dalyvaus ke
liuose birželiniuose
minėji
muose: birželio 8 d. J a u n i m o
centre Čikagoje, birželio 1 1 d .
„Seklyčioje" ir birželio 15 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Kam rūpi dabartiniai
Lietuvos reikalai, josios pro
blemos ir ateitis, maloniai
kviečiami į tuos minėjimus.
Truputis žinių apie Joną
Čeponį, kaip partizaną ir ka
linį. Partizaniniame Lietuvos
pasipriešinime ir toje kovoje
jis turėjo du slapyvardžius:
„Vaidilos" ir „Vaidevučio". Gi
męs 1925 m. gegužės 6 d. Lie
tuvoje, Pasvalio vlsč., Pagojaus kaime, studijavęs Kaune,
Vytauto Didžiojo universiteto
Filosofijos-teologijos fakultete.
Aktyviai buvo įsijungęs į Lie
tuvos partizaninį
pasiprie
šinimą nuo pat antrosios bol
ševikinės okupacijos prieš so
vietinius o k u p a n t u s . Kovojo
su ginklu rankose įvairiuose
Lietuvos partizanų būriuose
nuo okupacijos pirmųjų dienų.
Dalyvavo susišaudymuose su
priešu Pasvalio apylinkėse,
Gulbinėnų kaime visą 1945 m.
vasarą. Intensyvių kovų pra
džią tenka laikyti 1945 m.
rugsėjo mėnesį. Dalyvavo kau
tynėse su priešo daliniais
1947 metais prie Babtų ir Del
tuvoje, o taip pat Taujėnų
valsčiuje, Siesikuose. Prik
lausė „Tauro" apygardai. 1948
m. sausio 27 d. susišaudymo
metu Kaune buvo sužeistas ir
gyvas pateko i NKVD rankas.
Kalėjime žiauriai kankintas ir
kalintas, po visų tardymų bei
kalėjimo kančių buvo nuteis
tas 25 metams, išsiųstas į

vieną šiauriausių ir baisiausių
sovietinių lagerių grupių Norilske. Šiuose mirties lage
riuose jau 1941 m. kankinosi
ir gyvybė užgeso daugiau nei
400 Lietuvos kariuomenės
aukštųjų karininkų. Čia veikė
anglies, vario, nikelio ir kitų
metalų kasyklos — šachtos. Į
jas pateko ir Jonas Čeponis.
Ten bedirbant vergo darbą,
sprogimo metu buvo sužeistas
ir neteko regėjimo. Vieno ruso
kalinio gydytojo pastangomis,
po sėkmingos operacijos vė
liau buvo pagydytas ir regėji
mas atstatytas. Norilsko „miš
ko broliai" patys pirmieji pra
dėjo traukyti komunizmo ver
gijos pančius ir labai prisidėjo
prie Sovietų Sąjungos žlugi
mo.
Čia tenka pridurti, kad Norilskas tada išgarsėjo visoje
buvusioje Sovietų Sąjungoje
tarpe visų vergų stovyklų savo
kalinių sukilimais, kurie pra
sidėjo 1953 metais tuoj po Sta
lino mirties ir tęsėsi visą va
sarą. Žinoma, kalinių sukili
mas baigėsi tragiškai, sovieti
niai budeliai jį numalšino ir
paskandino kalinių kraujyje,
jų tarpe ir daugelio lietuvių.
Apie visa tai patyrė Jonas
Čeponis. Šių mirties lagerių
gyvenimas, sukilimas, hero
jiški lietuvių „miško brolių"
poelgiai, ypač lietuvių moterų
kartu ir vyrų, detaliai buvo
aprašyta knygoje „Norilsko
Vyčiai", išleistoje 1992 m.
„Vyturio" leidyklos Vilniuje.
Jai įvadą parašė neseniai mi
ręs įžymusis kunigas Česlovas
Kavaliauskas, kuris pats irgi
patyrė Norilsko kalinių trage
diją. Tarpe herojiškų Norilsko
Vyčių nuotraukų, legendarinių moterų ir vyrų asmenybių,
randamas ir Jonas Čeponis,
kuriam kalinio kančių duoną
papildomai dar teko valgyti
Krasnojarsko ir Kemerovo
koncentracijos stovyklose —
lageriuose. Palaidojęs visą sa
vo jaunystę Sibire, į Lietuvą
Jonas Čeponis tesugrįžo tik po
20 metų — 1968 m.
Tuo laiku Lietuvą kietai
valde Antanas Sniečkus —
Lietuvos Komunistų partijos
pirmasis sekretorius, didžiau
sias Lietuvos priešas, išda
vikas. Lietuvos žmonių genoci
do įkvėpėjas ir organizatorius,
su visa komunistų partija,
kurių sąžinę slegia daugelis
tikrųjų Lietuvos sūnų ir duk
terų nenuplaunamas kraujas.
Sniečkus pagarsėjo visoje bu
vusioje Tarybų Sąjungoje iš
visų tautinių respublikų, kaip
vienintelis, kuris po sunkios
Sibiro tremties ir ilgų ka
lėjimo metų neleido savo tau
tos žmonėms sugrįžti į gim
tąją šalį. Maskvai ir visoms
sąjunginėms respublikoms lei
džiant — Sniečkus pats asme
niškai vyko į Kremlių, skundė
savo tautiečius, kol pagaliau
savo pasiekė. Čia didelė gėda
Lietuvai prieš kitas tautas.

Naujas kryžius toli nuo Lie
tuvos po gegužės 8 d. atžymės
Gillespie Holy Crosj; kapi
naites Illinois valstybėje ir by
los amžiams, kad čia ilsisi ra
mybėje lietuvių tautos sūnus
atlikęs ypatingas pareigas su
kilime 1941 m. a t s t a t a n t ne
priklausomos Lietuvos valsty
bę, Hitlerio ir Stalino suta
rimu okupuotą.
Ltn. med. dr. Antanas Marčiukaitis buvo t a s asmuo, ku
rio pasiūlymu
pasinaudojo
Lietuvių
aktyvistų
štabas
(LAF), ruošdamasis sukilimui
1941 metais, pasirinkdamas
sukilimo štabui būstinę, Sene
lių prieglaudą, Kaune, Žalia
kalnyje, Aukštaičių g. 4. Tas
namas, Senelių prieglauda,
buvo jo žinioje ir jo vado
vybėje. Leisdamas LAF šta
bui, dar pogrindyje veikusiam,
įsikurti, prisiėmė jis didelę ri
ziką savo gyvybei, žinant, ko
kia budri tada buvo Maskvos
NKVD (vėliau KGB vadina
ma) žvalgyba, sutelkusi anuo
metu lietuvių tautos trėmimui
ir siautėjimui Lietuvoje pačias
pajėgiausias ir geriausiai iš
treniruotas Maskvos imperijos
divizijas.
Ltn. A. Marčiukaitis, ltn.
med. dr. Broniaus Stasiukaičio įtrauktas į LAF, po
grindyje planuojant ir pasi
ruošiant sukilimui,
padėjo
taip pat LAF Štabui suorga
nizuoti Kaune ir priemies
čiuose
greitosios
pagalbos
punktus. Buvo numatyta, kad
bus būtina sukilimo metu
greitoji pagalba. (Ir tikrai, pa
vyzdžiui, viena iš jų, Aleksote,
ypatingai pasitarnavo sutei
kiant pirmąją pagalbą ir per
keliant Aleksoto tilto kau
tynėse sužeistuosius kovotojus
laiveliu per Nemuną į ligo
nines Kaune).
LAF Štabui įsikurti paran
kios vietovės parinkimas ir
ltn. dr. Antano Marčiukaičio
sudarytos ypatingai geros są
lygos pogrindžio ir sukilimo
metu LAF Štabo veiklai, daug
padėjo geram pasiruošimui ir
sėkmingam 1941 m. birželio
23 d. lietuvių sukilimui.
Ltn. dr. Antanas Marčiu-

laitis
buvo
pakviestas
į
būsimą šį rudenį Čikagoje
Mokslo ir Kūrybos Dešimtąjį
Simpoziumą prabilti apie savo
veiklą ir pastangas 1941 m.
lietuvių tautos sukilime ir liu
dyti, tačiau Dievulio buvo
skirta kitaip: jis jau neprabils,
prabils gyvi likę, buvę su juo
kartu sukilime, kiti draugai.
Kovojęs prieš bolševikus, na
ciams okupavus Lietuvą, ltn.
dr. Antanas Marčiukaitis įsi
jungė ir į antinacinę rezisten
ciją ir dėl to, kad ypatingai pa
gelbėjo prie Šaulių miesto gete
esantiems žydams, išrašyda
mas jiems receptus vaistams
ir gydydamas, buvo Gestapo
areštuotas, tardomas ir kalin
tas.
Pasitraukęs į laisvuosius
Vakarus, dr. med. A. Mar
čiukaitis, įsikūrė Illinois Gil

lespie miestelyje, aptarnauda
m a s vietos gyventojus, jų
t a r p e įsigijo ypatingą
pa
garbą, nes kiekvienas galė
davo prisišaukti jį kiekvienu
momentu, kai tik buvo reika
linga pagalba. Jį pamilo visi.
Atsisveikinant su šia ypatin
ga istorine Lietuvai asme
nybe, kuri sukūrė Amerikoje
gražią šeimą, malonu pažy
mėti, kad Antanas ir Liucija
prieš keletą metų atšventę 50
metų auksinį jubiliejų, iš
augino gražią šeimą: dukteris
— Benigną ir Ritą, sūnus —
Kazimierą ir Joną, o jų sukur
tos šeimos jau ir vaikaičius.
Savo gražios šeimos globoje
pasitraukė Jis į amžinybę pa
likdamas mums ir būsimoms
kartoms tauraus lietuvio, ko
vojančio už laisvės, už demo
kratijos ir krikščionybės idea
lus ir rodančio kovojančios lie
tuvių tautos, gerbiančios visas
kitas t a u t a s ir padedančios ki
tiems nelaimėse, pavyzdį.
Ilsėkis ramybėje, ltn. dr. An
t a n a i Marčiukaiti!
Pilypas Narutis

Tikimės gausaus Čikagos
visų lietuvių dalyvavimo tra
giškojo birželio renginiuose,
kartu minint ir pavadinant
birželio mėnesį ir Lietuvos
Partizanų mėnesiu.
Povilas V a i č e k a u s k a s
LPGJV sekretorius ir
LLKS atstovas Čikagoje

A.tA.
MALVINA KANIŠAUSKAITĖ
JONIKIENĖ
Gyveno Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre.
Mirė 1997 m. gegužes 23 d. 2 vai. p.p.
Gimė 1912 m gruodžio 28 d. Velžyje, Panevėžio apskri
tyje. Amerikoje išgyveno 47 metus. Buvo našle Jono Joniko,
mirusio 1971 m.
Nuliūdę liko duktė Jorūne, sūnūs Alvydas ir Vaidutis su
šeimomis ir sesuo Sofija Statkienė su šeima.
Nuo pat jaunystes velionė priklausė Lietuvos Skautų
Sąjungai, skaučių Seserijai, kuriai, būdama Vyriausia Skau
tininke, vadovavo 1966-1969 metais. Lietuvoje veikė skautų,
šaulių ir jaunalietuvių organizacijose, buvo atžymėta tų orga
nizacijų garbės ženklais.
Velione buvo pašarvota gegužes 27 d., antradienį, Pet
kaus laidojimo namuose Lemont. IL, kur įvyko atsisveikini
mas.
Laidotuvės trečiadienį, gegužes 28 d. 9:30 vai. ryto iš lai
dojimo namų bus išlydima į Palaimintojo Jurgio Matulaičio
lietuvių misijos bažnyčią, kur 10 vai. bus atnašaujamos gedu
lo šv. Mišios, po kurių bus palydėta į Lietuvių Tautines ka
pines, kur bus palaidota šalia jos anksčiau mirusio vyro.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Vaikų Vilčiai,
Našlaičių Globos komitetui, Saulutei ar kitoms vaikų labda
ros organizacijoms.
Nuliūdę : duktė, sūnūs ir sesuo su šeimomis.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA.
PETRAS PUPIUS
Jau prabėgo metai, kai mirtis atskyrė iš mūsų tarpo my
limą Vyrą, Tėvą, Uošvį ir Senelį. Jis visada bus mūsų min
tyse ir maldose.
Jo prisiminimui šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 31
d. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA ir Pal. Jurgio
Matulaičio misijoj, Lemont, IL. Taip pat birželio 1 d. 10:30
vai. ryto Švc. M. Marijos Gimimo, Marąuette Parke, ir Šv.
Vardo, St. Petersburg, FL bažnyčiose.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti ir pasimelsti už a.a. Petrą.
Nuliūdusi šeima

Lietuvos Operos solistei ir Akademikių draugovės
garbės narei

A.tA.
KAZIMIERAS TALIUNEVIČIUS
TOLIUNAS
Gyveno Chicagoje ir, paskutiniu laiku, Westwood, MA.
Mirė 1997 m. gegužės 18 d. Bostone, sulaukęs 90 metų.
Gimė Lietuvoje, Baltušiu kaime. Rokiškio apskrityje.
Vėliau tose apylinkėse mokytojavo.
Sv. Mišios už velionį buvo atnašautos Šv. Petro baž
nyčioje, S. Boston, MA. A. a. Kazimieras bus laidojamas Lie
tuvoje, Zarasuose.
Liko dideliame liūdesyje: žmona Marija, dukra Marija
Goštautiene ir vyras Stasys, anūkai Daiva, Maya ir Vytautas
bei tolimesni giminės Lietuvoje ir Lenkijoje.
Nuoširdžiai dėkojame pažįstamiems Chicagoje ir Bos
tone, kurie palengvino a.a. Kazimierui paskutines dienas,
dalyvavo atsisveikinime, Mišiose ir pareiškė užuojautą.
Liūdinti žmona ir dukra su šeima.

A.TA.
VINCEI JONUŠKAITEI ZAUNIENEI
m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame jos d u k r ą G I E D R Ę
ZAUNIŪTĘ, vaikaitį DOVĄ ZAUNIŲ ir visus gi
mines bei artimuosius.
Los Angeles Akademinio
Sąjūdžio
skyrius

Skautų

A.tA.
DR. STASIUI SKRIPKUI
m i r u s , giliausią užuojautą reiškiame ROMUI, AU
DRONEI, AIDUI, UGNEI ir VĖJUI SKRIPKAMS
bei visiems giminėms ir artimiesiems.
Milda ir Stasys

Mūsų mielam
latvius, estus, ukrainiečius,
rusus ir kitus. Su A. Snieč
kaus žiaurumu susidūrė ir J.
Čeponis. Lietuva neleido pri
siregistruoti, neleido apsigy
venti, vijo iš gimtinės. Tik
didelių vargų, atkaklių pas
tangų dėka, per pažintis ir
kyšius duotus sovietiniams
pareigūnams šiaip taip pavy
ko prisiregistruoti ir apsigy
venti Lietuvoje. Neakivaizdi
niu būdu baigus tarybinį
technikumą, šiaip taip pavyko
įsikurti ir pradėti tvarkyti
buitinį gyvenimą. Yra vedęs,
augina šeimą. Atgimimo laiko
tarpiu, paskelbus Kovo 11osios Aktą, Lietuvos Atgimimo
laikotarpiu J. Čeponis buvo
aktyvus buvusių Lietuvos po
litinių kalinių tremtinių atsto
vas, juos organizavo, buvo Pa
nevėžio miesto Lietuvos sau
gumo skyriaus viršininkas,
kartu ėjo ir dabar tebeina Lie
tuvos Politinių Kalinių ir
Tremtinių Sąjungos Panevėžio
skyriaus pirmininko pareigas.
Vadovauja Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžiui, kaip jo pir
mininkas, kartu dar eina ir
Rytų Lietuvos srities parti
zanų vado pareigas.
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A.TA.
ANTANUI RAGAUSKUI
m i r u s , skausmo prislėgtą žmoną MARCELLĄ ir vi
sus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u
liūdime
Šv. Antano parapijos,
vadovas ir choras

m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame dukrą GIEDRE,
a n ū k ą DOVĄ. dr. AUGUSTĄ ZAUNIŪTĘ-ŠAULIENE ir jos šeimą.
Aldona ir Viktoras Naudžiai

m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame žmoną MARIJĄ, duk
terį MARYTĘ G O Š T A U T I E N Ę , žentą dr. STASĮ
GOŠTAUTĄ ir jų šeimą.
ir Vygintas
Gimbutas

A.tA.
VINCEI JONUŠKAITEI ZAUNIENEI
LESKAUSKIENEI

Cicero, IL

JLtA.
KAZIMIERUI TALIUNEVIČIUI
TOLIUNUI

Gražina
Jurgis

Tamulioniai

Griniai

A.tA.
KAZIMIERAS MOCKUS
Gyveno Rockford, IL,gimė Lietuvoje, mirė 1997 m.
gegužės 22 d. Amerikoj išgyveno 47 metus. Priklausė Lietu
vių klubui
Velionis buvo vyras a.a. Nellie.
Palaidotas Greenwood kapinėse, Rockford, IL, šalia
žmonos.
Laidotuvėmis rūpinosi Valerija Juškienė ir Sofija Dameika

PADĖKA
A.tA.
ZITA JUŠKIENĖ
LEVICKAITĖ
Mūsų brangi ir mylima Žmonelė. Mamute. Bobute ir Se
sute, vėžio ligos iškankinta, mirė namuose š.m. kovo 18 d..
Vv'inter Haven FL — ..Hospice" priežiūroje Kovo 22 d buvo
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun A. Paliokui, SJ, už malda ko
plyčioje, atnašavimą šv Mišių Pal. J. Matulaičio misijoje ir
veliones palydėjimą i kapines. Dėkojame misijos chorui ir sol.
P Ragienei už giedojimą laike Mišių. Dėkojame Irenai ir Ste
ponui Juškoms už maldų skaitymą bažnyčioje ir reikalų tvar
kymą laidotuvėse
Dėkojame karstanešiams: Vytautui Jasinevičiui. Ričardui
Petraičiui. Andriui. Jonui, Petrui ir Edmundui Praninskams.
Norime nuoširdžiai padėkoti visiems. Floridoje. Chicagoje
ir kitur gyvenantiems, giminėms, draugams ir pažįstamiems
už išreikštas asmenines ir per spaudą užuojautas, užsakymą
šv. Mišių, dovanotas gėles, aukas „Saulutei" ir atsilankymą Į
šermenis Vv'inter Haven. FL bei Chicagoje.
Dėkojame laidotuvių direktorui Donald M. Petkui už
rūpestinga patarnavimą.
Liūdesio prispausti: vyras Vilius, dukros Virginija ir
Silvija, sūnus Viktoras ir sesuo Regina Petraitienė su
šeimomis.

T ė v a s — š e i m o s galva!
Birželio 22 d., 12 vai., pasikvieskime tėvus, tėvukus ir
uošvius į PLC renginių komi
teto ruošiamus Tėvo dienos
pietus.
Padėkosime
savo
t ė v a m s už visą rūpestį, globą,
J u o z a s G i e d r a i t i s , buvęs praleisime dieną savųjų drau
Tautos fondo tarybos pirmi gystėje. Bus skanus maistas,
ninkas, atvyksta iš New Yorko
įdomi programa. Stalus ar pa
į Krikščioniškos minties politi
vienes vietas galima užsisa
nių svarstybų
konferenciją,
kyti pas Aldoną Palekienę
kuri rengiama birželio 7 d.,
708-448-7436 arba Vilę Mar10:30 vai. r.. J a u n i m o centro
chertienę 630-985-7216.
Čiurlionio galerijoje. Visuome
ne kviečiama dalyvauti.
Ateitininkų namų gegu
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APYUNKESEi

D v i j a u n o s ir d a i l i o s
m e d i c i n o s s e s e l ė s : Aida Mik u č a u s k a i t ė ir Tania Mik a i t y t ė kiekvieną paskutinį
mėnesio sekmadienį, tuojau
po šv. Mišių, Pasaulio lietuvių
centre, 103 kambaryje nemo
kamai
tikrins
kraujospūdį.
Visi kviečiami pasinaudoti jų
patarnavimu.

Č i k a g o s s k a u t ų ir s k a u 
čių savaitgalio iškyla —
,.Džiamborė '97". š.m. birželio
6.7 ir 8 d. vyks dr. Leono ir
Irenos Kriaučeliūnų ūkyje. Le
ment. IL. Užpildytus ir tėvų
pasirašytus registracijos ir at
palaidavimo lapus (release
forms) bei iškylos mokestį rei
kia įteikti iki gegužės 30 d.
tiesioginiams savo vienetų
vadovams.
D a i n a v o s j a u n i m o sto
vykla:
labai
r e i k a l i n g a s Sol. Praurimė Ragiene atliks me
p i a n i n a s . Jei kas gali pado nines programos dalį Baisiųjų
vanoti gerame stovyje pianiną, birželio dienų paminėjime, rengia
prašomi skambinti — Detroite mame Jaunimo centre sekmadienį,
birželio 8 d., 3 vai. p.p. Visus
Vytui Petruliui. 313-953-9182, nuoširdžiai kviečia Lietuvos Parti
o Lemonte Julijai Gylienei zanų globos fondas.
630-243-1004.

SKELBIMAI
x TRA.\SPAK
praneša:
„Kazlų Rudos (Marijampolės
r a j j miestelio gyventoja M.
Liubinienė savo namo palė
pėje aptiko didžiulį vapsvų
lizdą. Jo ilgis siekia beveik
metrą, o plotis ir aukštis be
veik po pusmetrĮ. Pasak. K.
Rūdos mokomosios miškų urė
dijos Miško muziejaus vedėjo
V. Martinaičio tokio didžiulio
širšyno' dar neteko rasti". Pi
n i g a i , s i u n t i n i a i ir k o m e r 
c i n ė s siuntos į Lietuva. Mais
to siuntiniai. TRAN'SPAK.
4543 W. 63 St., C h i c a g o , IL
60629, tel. 773-838-1050.
(Sk)
x Galiu p a d ė t i legaliai
g a u t i ..SOC. SECURITY"
kortelę, vairavimo
leidimą
( d r i v e r ' s license) ir vizų
pratęsimą. Ed Šumanas, t e l .
1-708-246-8241.
(sk)
x J u o z a s B a c e v i č i u s pade
da įsigyti vairavimo teises.
Tel. 708-403-7334.
(sk)
x TRAN'SPAK įstaiga LE
MONTE 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

sk)

Tel. 630-257 0746
Skambinti po 6 v v

R a v i n i a yra pagarsėjusi
n e vien Čikagoje, bet ir toli
mose apylinkėse, kaip pir
maeilių vasaros koncertų vie
ta. Šiemet parke koncertai
prasidės sekmadienį, birželio
15 d. Numatyta įvairi progra
m a , tinkanti visai šeimai. Par
k a s atidaromas 1 vai. p.p,
u ž d a r o m a s 8 vai. vak.
Manigirdo
Motekaičio
fortepijono studijos mokinių
koncertas bus šį sekmadienį,
birželio 1 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centro salėje. Įėjimas ne
m o k a m a s . Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti.

x
Atidaroma
tapytojo
Vladimiro Nikonovo darbų pa
roda penktadienį, g e g u ž ė s 30
d. 7:30 va.v. Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre. Parodos
atidaryme dalyvaus pats daili
Lietuvos
Respublikos
ninkas, neseniai atvykęs iš
Š
v
i
e
t
i
m
o
ir
m
o
kslo minis
Lietuvos. Galerijos lankymo
t
r
a
s
Zigmas
Zinkevičius
valandos: š e š t d . i r s e k m d . 11
kalbės
Pasaulio
lietuvių
cen
v.r. - 2 v. p . p .
t r e birželio 8 d., 12 vai.
(sk)
Kviečiame pasiklausyti jo pra
x O n a G i r n i u v i e n ė , South
nešimo.
Boston MA. atsiuntė $150 —
tai metine parama našlaitei
Dovilei. Dėkojame gerajai PoKrikščioniškos
minties
niai už našlaitės globą. „Lie- p o l i t i n i ų s v a r s t y b ų k o n f e t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " ko r e n c i j a ruošiama birželio 7
m i t e t a s . 2711 W. 71 St., C h i  d., šeštadienį, Jaunimo centro
c a g o . IL 60629.
Čiurlionio galerijoje. Pradžia
fsk^ 10:30 vai. r. Pasisakymuose
x
Kviečiame
visus
\ dalyvaus išeivijos veikėjai ir
„ S p i n d u l i o " tautiniu šokių svečias iš Lietuvos, Švietimo
gropės koncertą — „Linų m i n i s t r a s prof. Zigmas Zinke
apie
šventė" g e g u ž ė s 31 d., šeš vičius, kuris kalbės
galvosenos
tadieni. 6:30 v.v. Slovėnu krikščioniškosios
Kultūros centre. 14255 M a i n pritaikymo galimybes LietuSt.. L e m o n t , IL. Auka S10. V oje. Visi prašomi gausiai daDaugiau informacijos suteiks lyvauti šioje įdomioje konferenAudra Lintakiene. tel. 708- cijoje.
387-9180.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 s PuMski Rd . Chicago. H .^Vi29
(1 ' 2 b l i šiaure nuo Babeko n a a t J M B j

Tel.: 773-582-4500
14.^;" S Be!! Rd.. Lockport. IL MH41
V i l.indos pag.il susitari mą

x D ė m e s i o šią
vasarą
važiuojantiems i Lietuvą!
Kauno centre galima išsi
nuomoti vieną arba du kam
barius su teise naudotis vir
tuve. Kreiptis: tel. 011-370-722-45-74.

Arvydas Kiela
Dengiame ir taisome
visg rūšių stogus

^ * \\ %
f *
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

Advokatas Jonas Gibaitis
C !\ llinės :r kriminalinė-- hvlos
624? S. Kedzie Avenue

Dr. Zigmas Zinkevičius,
Lietuvos Respublikos Švie
timo ir mokslo ministras, daly
vaus 4I-joje lietuvišku studi
jų savaitėje Dainavoje ir skai
tys dvi paskaitas. Trečiadienį,
birželio 11 d., kalbės apie Lie
tuvos mokyklų ir švietimo sis
temos reformas, o birželio 12
d., ketvirtadienį, apie Rytų
Lietuvos mokyklų rūpesčius ir
apskritai apie lietuvių kalbą.

Chicago. II 60629

Tel. 1-773-776-8700
i M r N ' v a l nu<-4 iki 7 \<il. vak
5 Kad M v r iki 1 i d r P

ADVOKATAS
Vytenis ! ietuvninkas
4^36 W.r>3th Street
Chicago. II. 60629
[vės nui> „Draugo'
^kn
Tel 773-284-0100
l,-n,1< p.i^.i! susitarimą

A t e i t i n i n k ų n a m ų valdy
ba d a r b u o j a s i , kad gražiai
sutiktų visus svečius, atsilan
kysiančius į metine namų ge
gužinę, rengiamą birželio 1 d.
Ateitininkų namuose. Lemon
te. Jeigu kas dar neprisiruošė
grąžinti laimėjimų bilietėlių
šakneles, prašomi paskubėti ir
kuo greičiau atsiųsti

116 S

Piešė Morta Lapkutė, Čikagos lit. m-los 2 sk mokinė.
GEGUŽĖS MĖNUO
Gegužės mėnesį yra daug
prisimintinų
dienų.
Trys
žymios religines šventės: Šeš
tinės, Sekmines ir Šv. Tre
jybės, kurias jau šventėme ir
pasimeldėme. .Svarbi Motinos
diena, kurią visi pasveikinote,
pagerbėte ir dovanėlių įtei
kėte. Motina yra svarbus as
muo, ją reikia mylėti ir gerbti
visą laiką, nes nuo jos priklau
so visos šeimos sėkmė. Nese
niai paminėjome Kalantos die
ną. Jis jaunas žuvo už Tėvynę
ir jo auka atnešė gražių vai
sių, Lietuva atgavo laisvę.
Gegužės mėn. pirmą dieną
Lietuvoje visos mokyklos so
dindavo medelius. Tą dieną
pamokų nebūdavo, visi dirb
davo gatvėse, parkuose, pa
kelėse. Lietuva- buvo žalias ir
žydintis kraštas, visi labai
mylėjo ir saugajo gamtos gro
žį, o gamta atsilygindavo svei
ku oru. Okupantai gegužės
mėn. pirmą dieną buvo padarę
komunistine švente. Visi buvo
priversti nešioti vergijos vė
liavas ir neva džiaugtis, kai
vargo ašaros biro iš akių.
Paskutinė gegužės mėnesio
šventė yra švenčiama Ameri
koje, kuri vadinama Atminimo
(Memorial) chena. Tą dieną
pagerbiami kariai, žuvę už
Amerikos laisvę. Ta pačia pro
ga prisimenami ir visi mirę ar
timieji. Mirusius irgi reikia
dažnai prisiminti ir pasimelsti
už juos, nes jie gyvi būdami
daug padarė, kad mūsų gyve
nimas būtų geresnis.
Be to, šį mėnesį katalikų
bažnyčia yra paskyrusi Mari
jos garbei. Ji rstliko didelę mi
siją, davė mums Išganytoją.
Redaktorius
MIRĘ VYRAI PADEDA
RUGIUS PJAUTI
(Lietuviu tautosaka)
Kadangi geg įžės mėnesį yra
mirusiųjų pr siminimas, ta
proga duodu vieną lietuvių
liaudies pasaKOJimą iš miru
siųjų gyvenimo.
Kartą gyveno du vedę bro
liai. Po kiek rr."tų mirė, paliko
jų žmonos su vaikais. Vieną
kartą žmonos rugius pjaudamos taip kalbėjo: „Jeigu būtų
mūsų vyrai, tai padėtų mums
rugius pjauti ir viskuo aprū
pintų!" Staiga pamatė besiar
tinančius prie jų du vyrus. Jie
tuoj pasveikina savo žmonas.
Nors buvo ir pasiilgusios savo
vyrų. bet pamačiusios (miru
sius vyrus) norėjo bėgti. Jie
pradėjo kalbinti žmonas, pa
galiau net padėjo joms rugius
pjauti — jų norą įvykdė. Ap
sipratusios visą dieną links

mai pjovė rugius, bet vyresnioji besikalbėdama pastebėjo,
kad jų nosyse nėra skylučių,
Vyresnioji pati labai išsigando, bet jaunesniajai nieko
nesakė. Ji buvo girdėjusi, kad
jei nosyse nėra skylučių, tai
esančios piktos dvasios. Vyrėsnioji pastebėjusi, kad čia esančios piktos dvasios, pasisiūlė
eiti vakarienės virti. J a u n e s moji pasiliko su vyrais rugių
pjauti. Vyresnioji paruošusi
vakarienę, laukė jų pareinant.
Nesulaukusi, paprašė keletą
kaimynų ir išėjo pjovėjų ieš
koti. Nuėję ton vieton, rado
pamėlynavusią ir negyvą mar
čią. Žmonės pasakoja, kad
saulei nusileidus, ją pasmaugė
numirėliai (atseit piktosios
dvasios). (Pasakojimas užra
šytas Bajorų kaime, Švenčio
nių parapijoje.)
Iš dr. J. Balio a r c h y v o
ŽMOGAUS GYVENIMAS
Lazdynų Pelėda parašė apy
saką „Klaida". Šios apysakos
pagrindinė idėja: žmogaus gy
venimas — klaidų grandinė.
Ši apysaka įdomiai para
šyta. Pirmiausia reikia pa
minėti, kad klaidą padarė pati
autorė. Petras kalba apie
spaudos atgavimą,
reiškia
veiksmas vyksta 1904 metais
ar vėliau. Paskiau Petras pa
gyvena dešimt metų Petrapi
lyje ir grįžta į tėviškę. Tik ta
da prasideda 1905 metų revo
liucija.
„Klaida"
parodo,
kaip
žmogus gyvena ir daro klai
das. Po kai kurio laiko žmo
gaus gyvenimas sudaro „klai
dų" grandinę.
Apysakoje klaidą
padaro
tėvai, kad leidžia sūnų į bajo
rišką gyvenimą. Jie džiau
giasi, kad gaus ponišką žmo
ną. Tą klaidą pakartoja pa
motė, kur žmona nuvedė
Petrą. Jie stengiasi dukrai su
rasti poną.
Kitą klaidą padaro Petras,
vesdamas svetimtautę ir mies
tietę. Jis nesupranta, kad ji
nežino, ko kaimo inteligentas
trokšta. Antrą klaidą padaro
Petras, prisidėdamas prie re
voliucionierių. Už tą klaidą
kenčia tėvai ir artimieji, pra
randa gyvybes.
Iš tų pavyzdžių matome,
kad žmogaus gyvenimas —
klaidų grandinė.
Vytis U d r y s ,
Detroito „Žiburio"
neakivaizdinės lit. m-los
10 sk. mokinys
AUKSAPLAUKĖ
MERGAITĖ
(Pasaka)
(Tęsinys)
Važiuojant,

linksminosi

skyriaus

juokėsi podukra, o ant vieš kiaušinius. Aš vėl laimėjai
kelio iš jos burnos biro rožės. Tai tokios buvo mano Velykos
J a i buvo labai linksma, pasau
Lina Dabrilait*
lis atrodė gražus ir negalėjo
Bostono lit. m-lo
juo atsigėrėti...
6 sk. mokin
Įvažiavus joms į tankų miš
GALVOSŪKIO NR. 142
ką, pradėjo temti. J a u buvo
ATSAKYMAS
nebetoli karaliaus rūmai.
Čia pamotė išlupo akis po
1. Šeiniai, 2. Trakai, 3. Ei
dukrai, ir taip nematančią iš
mutis, 4. laisvę, 5. Marijam
metė iš vežimo.
polė, 6. ugnis, 7. žirgas, 8
Žvėrių karalienė tu būsi, ėriukas.
Žemyn: Stelmužė.
o ne karaliaus žmona!— ty
čiojosi (juokėsi) pamotė ir va
GALVOSŪKIO NR. 143
žiuodama toliau svajojo, kaip
čia įteiks karaliui savo dukterį
ATSAKYMAS
vietoje podukros.
Žiūrėkite lentelę su skai
Jau buvo vidurnaktis, kai menimis.
atvažiavo į rūmus. Juodvi pa
sitiko karalius pas vartus la
bai iškilmingai
Tarnas pribėgo pagelbėti
motinai ir
išjipti
i§ v e ž i m o

ž i n ė rengiama birželio 1 d.,
J a u n u č i a i a t e i t i n i n k a i . j a u šį sekmadienį. Prasidės
kurie nori autobusu važiuoti į tuoj po 11 vai. Mišių Palai
Dainavos jaunučių stovyklą mintojo Jurgio Matulaičio mi
liepos 8 d. iš Pasaulio lietuvių sijoje. Kas bent kada yra bu
centro. Lemonte, turi kuo vęs Ateitininkų namų ąžuo
anksčiausiai, iki birželio 6 d., lyne ir aplinkoje, žino, kaip
penktadienio, užsiregistruoti malonu ir jauku joje yra, o jei
pas Dainę Quinn, tel. 349- gu d a r pridėsime kilnų tikslą
7403. Jei nebus u ž t e n k a m a s — paramą Ateitininkų na
skaičius norinčiųjų važiuoti, m a m s , gerus pietus, malonių
d r a u g ų kompaniją, tai į šį ren
autobusas bus a t š a u k i a m a s .
ginį turėtų nemunais suplauk
ti Čikagos ir apylinkių lietu
viai. Visi nuoširdžiai laukia
mi.

Profesionali smuikininke Linda Veleckvte dalyvaus Birželio tra
giškųjų įvykių paminėjime ir smui
ku atliks daiį programos Jaunimo
centre, birželio 8 d., sekmadienį, 3
vai. p.p. I minėjimą atvyksta parti
zanas Jonas Čeponis, kuris, perėjas
Gulagų kančias, pasidalins savo
mintimis su visuomene
Visi
kviečiami.

ARAS ROOFING

9 ^ū k ŽVAIGŽDUTE

ir

dukteriai, o karalius nekantnai laukė tos valandėlės, kada
gates prie savo krūtinės priglausti savo numylėtąją, dėl
kurios tiek daug vargo ir
kentėjo. Bet kai tik pamatė,
tuojau atsitraukė ir kaktą suraukęs piktai, drebančiu balsu
suriko:
_ T a i n e ^ k u r i ą ^ įsi.
m y i ė j a u ! Kur toji grožybė ir
mano širdies svajonė? Kas
išdrįso iš manęs tyčiotis (juok
tis)? Kas judvi esate ir ko iš
manęs norite?
Nusuko savo piktą veidą
karalius į Šalį ir nuėjo toliau į
rūmus, o rūmų tarnautojai
drebėjo iš baimės, matydami
taip supykusį savo karalių...
Miške tuo tarpu klaidžiojo
vargšė mergaitė; klaidžiojo
barstydama perlus iš tuščių
akių duobių. Erškėčiai ir viso
kie piktadagiai jai kojas brai
žė. Nieko nematydama klupo
ir virto ant kelmų ir kemsynų.
Daužėsi vargšė po mišką, kaip
paukštelis narvelyje uždary
tas.
(Bus daugiau)

•••••••••••
CIRKAS
Tėtė ir m a m a nuvedė mane
ir sesutę į cirką. Mes matėme
daug gyvulių: dramblių, ku
pranugarių, tigrų, arklių, ruo
nių ir begemotą. Beždžionės
šokinėjo ant jo nugaros. Man
patiko virvės ir trapecijos ak
robatai. Laukiu kitų metų,
kad vėl galėtume nueiti.
Onytė B i r u t ė Harris,
I sk. mok. Worcester, MA
MANO VELYKOS
Mano Velykos prasidėjo jau
šeštadienį, kai visa šeima ėjo
me į bažnyčią. Mišios buvo iš
kilmingos, gražios, degė žva
kės. Kai grįžom iŠ bažnyčios,
žiūrėjom filmą. Kai rytą atsi
kėliau, radau margučių. Mano
brolis surado daug margučių.
Kai valgėme pusryčius, mu
šėm margučius. Mano mama
laimėjo. Vėliau susirinko visa
šeima. Mes valgėme ir žai
dėme žaidimus. Mano Velykos
buvo smagios.
V y t e n i s Krukonis,
Bostono lit. m-los
6 sk. mokinys
MANO VELYKOS
Per Velykas atėjo Velykų
kiškis. Aš gavau žvakių ir sal
dainių. Po pamaldų mes vy
kome pas mano močiute ir
tetuko Ten mes gavome dau
giau saldainiu Ten mušėme
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ATSAKYMAS
Žiūrėkite brėžinėlį.
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ATSAKYMAS
Žiūrėkite pridėtą žodžių len
telę. Gali būti ir kiti žodžiai.
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PAGALVOKITE NR. 1
1. Kiek vaikų turėjo Lietu
vos valdovas karalius Algir
das? 2. Nuo 962 metų iki 1918
metų austrų ir vokiečių herbų
ereliai buvo dvigalviai. Nuo
kada vokiečių herbo erelis ta
po viengalvis? 3. Kiek toli
įmanoma nuspjauti vyšnios
kauliuką 0 Koks yra pasaulinis
rekordas? Atsiuntė kun. dr.
E. Gerulis. 4. Abu po lygiai
algą ima, o vienas dvylika
kartų daugiau dirba. 5. Akys
kaip ratai, saulės nemato. 6
Aklas karvelis po visą svietą
laksto.
Šie uždaviniai ne konkursi
niai, jų atsakymu nereikia
siusti r e d a k t o r i u i .

