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Jungtinėms Tautoms darosi
per sunki našta

New Y orkas, sausio 24 d. liai jie galėjo ginklu priešintis
(NYT) — Nors šiuo metu Jung rinkimų rezultatui, tuo vėl pra
tinės Tautos yra ryškiau ma dedant civilinį karą. Dabar An
tomos pasaulyje, negu bet kada goloje susirėmimai vėl vyksta
anksčiau nuo J T įkūrimo, svar keliuose tuzinuose kaimų, ir
biausieji JT uždaviniai palai užsienietiškos alyvos kompani
Antradienio žinios iš Lietuvos
kant taiką Angoloje, EI Salva jos pereitą savaitę evakavo sa
dore, buvusioje Jugoslavijoje ir vo darbuotojus, kai Soyo uosta
JAV chirurgai operuoja
Vilnius, sausio 26 d. (Elta) —
Kambodijoje yra pavojuje suir miestį užvaldė Jonas Savimbi
Vilniuje
Pirmoje bendroje televizijos lai
ti, tuo smarkiai pakenkiant JT žinioje esantys sukilėliai.
doje kandidatai į prezidentus
Paliaubų sutartys panašiai
Šiandien Vilniaus universite
įtakingumui.
Algirdas Brazauskas ir Stasys
pradeda
irti ir EI Salvadore, Sotinės vaikų ligoninės klinikoje
Nepaisant šių problemų, parei
Lozoraitis iš esmės vienodai
malijoje
bei Kambodijoje.
pradėjo dirbti JAV chirurgai.
kalavimas JT pagalbos įvai
apibūdino prezidento vaidmenį
Bet Jungtinių Tautų reputaci
17-os žmonių grupei vadovauja
riuose kraštuose nemažėja. JT
Lietuvos politiniame gyvenime.
ja
kaip taikos palaikytojos la
Bostono vaikų ligoninės chirur
generalinis sekretorius Boutros
Priėmęs priesaiką, preziden
gas Martin Joseph Dunn. Joje
Boutros-Ghali j a u bijo, kad JT biausiai nukentėjo Bosnijoje ir
tas privalės atsiriboti nuo bet
yra taip pat anesteziologai ir
nepajėgs atlaikyti didėjančios Herzegovinoje, kai pasaulis
kokios politinės įtakos, pasakė
medicinos seselės.
naštos. Prie to prisideda ir tai, matė J T sargus bejėgiškai ste
LDDP kandidatas Algirdas Bra
JAV chirurgai operuos 25 vai
kad JT narės valstybės yra sko bint, serbams žudant kroatus ar
zauskas. Tačiau jis nutylėjo apie
kus su burnos, veido ir žan
lingos 1 bilijoną dolerių nario musulmonus, ar tremiant juos
tai, ar išstosiąs iš jo vadovauja
iš savo namų. Kai kroatai pra
dikaulio defektais. Jie kon
mokesčių.
mos partijos, ar tiktai pristabėjusią
savaitę pradėjo ofenzyvą
sultuos kolegas iš kitų Vilniaus
Prezidentas Clinton ir jo ad
dysiąs narystę joje. Stasys Lozo
ligoninių, taip pat iš Kauno ir
ministracija jau bandė siūlyti atgauti vieną pajūrio kelią, ser
Prezidento darbo diena: naujasis JAV prezidentas susitinka su savo štabu svarbių reikalų aptar
raitis primygtinai pabrėžė esąs
Latvijos bei Estijos. Šios para
kai kuriuos sprendimus Jungti bai iš Jungtinių Tautų prižiū
ti. Iš kairės: viceprez. Al Gore, prez. Bill Clinton; kitoje stalo pusėje ketvirtas iš viršaus — Gynybos
nepriklausomas kandidatas.
mos sponsoriai yra Bostone vei
sekretorius Les Aspin.
nių Tautų problemoms. Savo rimų saugyklų atsiėmė savo
„Nesu pasirašęs vekselių jokiai
kianti labdaros organizacija
kampanijos metu Bill Clinton sunkią artileriją keturiose JT
partijai, mano tikslas — suvie
mą, neskiriant per daug vietos ma su šiomis vagystėmis, prieš sakė, jog JAV turinčios susimo saugomose vietovėse.
„Lietuvos vaikų globa", Atviros
nyti tautą",— pasakė jis. Abu
Rusijos spaudos
politikai.
Lietuvos fondas. Dalį lėšų skyrė
pat Naujuosius metus išleido kėti savo skolą tučtuojau. JAV
Kai praėjusią savaitę gen.
kandidatai sutiko, kad Lietuvos
Pagal
praėjusį
mėnesi
pa
Lietuvos vyriausybė.
nutarimą uždrausti vario ir jo yra skolinga 410 milijonų dole sekr. Boutros-Ghali J T Saugu
bėdos
ekonomikos būklė tragiška.
skelbtus 1993 .netams prenu lydinių laužo bei atliekų ekspor rių nario mokesčių bei įnašo ap
mo Tarybai padarė pranešimą
Kiekvienas pažadėjo jai skirti
Maskva,
sausio
25
d.
—
Rusi
meratų
duomer.is.
„M.K."
turi
mokėti
JT
taikos
palaikymo
tą. Nuo š.m. sausio 4 d. spalvo
Atkurta Lietuvos
apie J T taikos palaikymo ope
pirmaeilę reikšmę.
jos laikraščių prenumeratorių 1.2 mil. prenun eratorių, o dar tuosius metalus į Lietuvą ga operacijoms ir k t . JAV
kariuomenės
savanorių
racijas 22-ose valstybėse, Ispa
Stasys Lozoraitis išvyko į
skaičius yra nukritęs 50%,ir daugiau skaitytojų. „Pravda", lima įvežti tik dengtomis tran Kongresas netrukus bus prašo- nijos atstovas garsiai nusistebė
sąjunga
rinkiminę kelionę po vakarinius
dienraščiai vienas per kitą sten komunistų laikais turėjusi 11 sporto priemonėmis. Pervažiuo : mas patvirtinti 150 mil. dol. jo, ar J T nėra per daug apsiėmu
šalies rajonus. Jo rinkiminei
Vilniuje įvyko Lietuvos ka giasi gauti iš vyriausybės para mil., skaitytoji, dabar teturi
kampanijai vadovauja žinomas riuomenės savanorių atkuria mos, kad galėtų išlikti. Geriau 570,000, savaitinis žurnalas jant per Lietuvos sieną, mui priedinę duoklę Jungtinėms sios.
lietuvių išeivijos veikėjas, JAV masis suvažiavimas. Jame siai tuo tarpu laikosi „Moskovs- ..Ogonyok", la'-ai populiarus tinės postuose transportai plom tautoms apmokėti naujų taikos
federalinio Gamtos apsaugos dalyvavo 270 delegatų. Svečių ky Komsomolets'" (Jaunasis Gorbačiovo laikiis ir turėjęs per buojami švininėmis Muitinės palaikymo operacijų užvedimui.
Jų patvirtinimo apklausose
Genocido paroda ir
departamento šiaurės vakarų tarpe buvo Krašto apsaugos mi Maskvos komunistas), kuris su 4.5 mil. skaityt ių, dabar turi departmento plombomis, jie taip
JAV
Kongreso
komisijose
pra
pat
pasveriami
ir
smulkiai
ap
regiono
a d m i n s i t r a t o r i u s , nistras Audrius Butkevičius, gebėjo išsiversti ir dėl to yra tik 360,000.
jos dokumentai yra
ėjusią savaitę tiek naujasis JAV
rašoma krovinio sudėtis.
Valdas Adamkus, mėnesiui lai Seimo opozicijos lyderis Vytau užpilamas reklamomis. Kai
Spaudos mirrlLerijos duome
saugūs
Spalvotuosius metaius į už Valstybės sekretorius Warren
ko pasitraukęs iš šių pareigų. tas Landsbergis, grupė Seimo kurie, norintieji šiame 4 psl. nimis, tik pornografiniai
sienį išvežti perdirbimui galės Christopher, tiek ir naujoji JAV
Sudarytas didelis rinkimų šta narių.
dienraštyje pasigarsinti, turi leidiniai rodo skaitytojų tik dvi firmos: „Žalvaris" ir atstovė prie Jungtinių Tautų
Dėl „Tėviškės žiburiuose" Nr.
bas, į kurį įeina visų politinių
Lietuvos kariuomenės savano laukti eilės daugiau kaip mėne padaugėjimą. Iš viso ministeri „Lietkabelis", nors vienkar Madeleine A l b r i g h t iškėlė 46 ir „Drauge", 1992.12.05.
partijų,
išskyrus
LDDP, rių sąjunga įkurta 1927 m. Jos sį laiko. Nors laikraščio pavadi joje įregistuota 4,000 laikraščių
paskelbtų korespondencijų apie
a t s t o v a i . Stasio Lozoraičio tikslas buvo ginti savanorių po nimas užsilikęs iš komunsitinių bei žurnalų pavadinimų, bet tinius leidimus spalvotus meta mintį, kad J T galėtų sukurti pavojų, kad Alto nuosavybė,
specialų
dalinį
nuolatinėje
rinkiminis šūkis: „Prezidentas, litines ir socialines teises. laikų, bet jo linija naujoviška — daug išjų skirta tik reklamoms lus išvežti komplektavimo da
lims gaminti ar keisti į kitokią paruošties būklėje, kad galėtų Lietuvių Genocido paroda ..Pa
kuris suvienys tautą".
Okupavus Lietuvą sovietams, stengiamasi dėmesį daugiau su ir pornografijai.
lygiavertę šios rūšies produkci greitai nuvykti staigioms in žink savo p r i e š ą " , Vliko
sąjunga paleista, o jos vadovai telkti į trumpas, ryškias mo
ją išduoda Pramonės ir preky tervencijoms, kaip, pavyzdžiui, lėšomis nuvežta į Lietuvą, gali
T a r p t a u t i n i o valiutos fondo ir daugelis veikėjų persekioti. dernaus gyvenimo apžvalgas,
Stengiasi sustabdyti bos ministerija, bet t i k valsty kai reikia padėti atremti prie būti likviduota. Pilypas Naru
p a r a m a b u s tęsiama
Atkurtosios sąjungos nariais sportą ir nusikaltimų reportavišo invaziją, stabdyti gyventojų tis Lietuvių Politinių Kalinių
binėms įmonėms.
vario vogimą
Tarptautinio valiutos fondo gali būti 1918-1920 metų Nepri
žudynes ar pristatyti maistą bei sąjungos vardu 1992.12.08
klausomybes
kovų,
1941
metų
Lietuvos
(TVF) Baltijos valstybių sky
kitą pagalbą didelių gamtos sti r a š t u užklausė
Apie vario ir kitų spalvotų
projektą,
Mažeikiuose
buvo
riaus vadovas Adalbertas Knob- sukilimo prieš sovietų okupan numatyta perdirbti per metus 6 metalų vagystes Lietuvoje jau
chijų ar karo nelaimių atveju. Respublikos prezidento pareigas
Stasio
Lozoraičio
tus
dalyviai,
pokario
metų
re
lis pasakė, kad rekomenduos
Bet kaip tik didėjant pareika einantį Algirdą Brazauską
milijonus tonų. Galimas daly kuris laikas girdime ir stebimės
zistentai.
I
ją
priimami
ir
tie
fondo vykdomajai valdybai skir
lavimams JT pagalbai, JT iš p a t i k r i n t i šias nemalonias
kas, dabar šis kiekis bus šiek vagių įžūlumu, kai jie nuplėšia išvyka į Šiaulius ir
ti Lietuvai antrąją paskolos Lietuvos Respublikos piliečiai, tiek sumažintas, nes Rusijoje varines paminklines lentas,
paskutiniųjų stengiasi, kad ne žinias.
Panevėžį
Š.m. sausio 11 d. iš Švietimo
dalį. Pirmoji, 52 milijonų JAV kurie davė kario priesaiką iki laukiama dar labiau sumažė- grobia meniškas skulptūras,
sužlugtų kelios iš JT apsiimtų
dolerių dydžio, suteikta praė 1991 metų rugpjūčio mėnesio. siant naftos gavybos. Sutarties kryžius, net varinius antkapius.
taikos palaikymo operacijų. ministro Dainiaus Trinkūno P.
Šios savaitės pabaigoje Stasys
Suvažiavime išrinktas sąjun
jusių metų pabaigoje. Adalber
„Paprastos" vario vagystės iš Lozoraitis lankysis Šiauliuose, Gen. sekr. Boutros-Ghali ir jo Narutis gavo atsakymą:
projekte
numatoma,
kad
dalis
„Užtikrinu, kad Lietuvių
t a s Knoblis vadovavo TVF mi gos pirmininkas, Vilniaus tech naftos produktų bus parduo statybų aikštelių ar įmonių
pagrindiniai pavaduotojai dabar
ir j o s
sijai, kuri domėjosi padėtimi nikos universiteto docentas, Vy dama Lietuvoje, kita dalis — sandėlių dažniausiai tenykštėje Panevėžyje ir kaimyninėse apy yra įsitikinę, kad jų pastangos Genocido paroda
linkėse. Ketvirtadienį, sausio
dokumentai
yra
saugūs,
joks
Lietuvos ekonomikoje. Misijos tautas Jasulaitis tikisi, kad jos Kaliningrado bei kitose arti spaudoje net nepaminimos, nes
palaikyti ,taiką Angoloje, ten
28 d., kandidatas į Lietuvos
nariais
bus
10-12
tūkstančių
narių nuomone, Lietuva įvykdė
toks reiškinys kone kasdieninis. prezidentus bus Šiauliuose, o pasirašius taikos sutartį 1991 likvidavimas jiems negresia".
mesnėse Rusijos srityse.
visus memorandumo reikala patriotų.
Švietimo ministras savo rašte
Per metus Mažeikių įmonė
Lietuvos vyriausybė, kovoda- sausio 29-30 d., penktadienį ir m., jau suiro, nes Jungtinės
vimus, numatytus 1992 me
gali perdirbti 12 milijonų tonų
šeštadienį, lankysis Panevėžio Tautos ten bandė per greitai prideda ir informaciją:
Pasiūlymai dėl karaliaus
tams.
atlikti savo uždavinį.
..Pastaruoju metu paroda su
naftos, tačiau tokiu pajėgumu ji
mieste ir jo apylinkėse.
A.
Brazauskas:
Mindaugo
atminimo
pasisekimu
buvo rodoma ir ki
Pagrindinė priežastis, kodėl
Lygindamas trijų Baltijos
veikė iki 1989 metų. Pernai
Šiauliuose kandidatas su
valstybių ekonominę padėtį,
„Turiu jėgų dirbti sitiks su studentija, gamyklų suiro taika Angoloje, ko J T t u o s e Lietuvos m i e s t u o s e .
Šiemet sukanka 740 metų, išnaudota mažiau negu pusė
misijos vadovas pasakė, kad ji kai buvo karūnuotas Lietuvos įmonės pajėgumų.
darbuotojais, pramonės įmonių stengsis nepakartoti Mozambi Dabar ji vėl saugoma Vilniuje.
:»•
Lietuvos
labui'
visur labai sunki. Tačiau Esti karalius Mindaugas. Karaliaus
vadovais. Susitikimas su Šiau ke, tai kad jie bandė suorgani Nacionalinio Lietuvos valstybės
joje ir Latvijoje pastaruoju metu Mindaugo kolegija siūlo 1993lių miestų gyventojais įvyks zuoti rinkimus, pirmiau nenu ir kultūros muziejaus Naujau
Nusikalstamumo kreivė
ginklavę visu ę^upių, 17 metų sių laikų istorijos skyriuje,
Susitikime su rinkėjais Vil
infliacija žymiai mažesnė.
2003 metus paskelbti karaliaus
vis tebekyla
sausio 28 d.. Inžinierių namuo
vedusių civilin; karą Angoloje. buvusio Valstybės muziejaus
niaus radijo komponentų gaMindaugo dešimtmečiu. Vil
se. Visuose susitikimuose
(L.P.K.S.)
Kai rinkimus pralaimėjo sukilė pastate".
Vidaus
reikalų
ministerija
mykloje
Algirdas
Brazauskas
niaus Katedros aikštėje per tą
Maisto p r o d u k t ų krizės
kandidatą lydės kampanijos
laiką siūloma pastatyti jam pa pranešė, kad pernai Lietuvoje pirmą kartą viešai įvardino Są- vadovas V. Adamkus ir seimo
dar nėra
užregistruota 56,615 nusikalti- jūdžio pralaimėjimo priežastis,
minklą.
narys Romuladas Ozolas.
— Maskva. Pirmadienį, kal
Lietuvoje pagrindinių maisto
Kolegijos nuomone, karaliaus mų. Tai net ketvirtadaliu dau- j į s sakė, kad Sąjūdžio ekonomiSausio
29
d.,
lankydamasis
bėdamas
spaudos konferencijo
produktų užtenka, ir artimiau
KALENDORIUS
nė ir socialinė politika patyrė viMindaugo jubiliejinio dešimt giau. negu 1991 metais.
Panevėžio
mieste,
Stasys
Lozo
je,
Boris
Jelc.nas
apkaltino
VVasiu metu kortelės jiems įvestos
Daugiausia nusikaltimų (be- sišką bankrotą todėl, kad jo vaS a u s i o 27 d.: Sv. Angelė
mečio renginį:ms turėtų būti
raitis susitiks su miesto gyven shingtoną už per didelį palinki
nebus, pranešė Pramonės ir
veik
du
trečdaliai)
padaryta
didovai
nusigręžė
nuo
žmonių
pof
sudaryta vyri. isybės komisija.
tojais, savivaldybės vadovais, mą diktuo sąlygas kitiems Merici, pal. ark. Jurgio Matulai
prekybos ministerijos skyriaus
Jos pasiūlymus remia grupė džiuosiuose Respublikos mies- reikių, o daugiausiai kovojo dėl gamyklų darbuotojais ir versli kraštams, pvz Irakui ir buvu čio mirties sukaktis. Jonas Auk
viršininkas Povilas Šutas. Gan
Lietuvos mok- ninku, kultūros tuose. Pranešama, kad nusi- asmeninės valdžios,
ninkais. 20:30 „Ekrano" kultū siai Jugosi'iv:jos respublikai. saburnis. Vitalis. Ilona. Aukdai apie jų įvedimą buvo paskli
kalstamumas
per
metus
sumaGyvenimas
verčia
dabar
daryir visuomenės eikėjų.
ros namuose įvyks susitikimas Jam tik kelia viltį naujojo pre suolis, Vejūne.
dę po to, kada kai kuriuose ra
žėjo tik Kaune. Mažiausiai jis ti skubias pataisas ekonominėje
S a u s i o 28 d.: Šv. Tomas
su žurnalistais. Penktadienį S. zidento Bill C! nton pažadas ieš
jonuose pradėjo trūkti duonos,
augo Vilniuje — nuo 10,634 už- politikoje, sake jis, tačiau bent
makaronų ir kitų produktų. Mi Rusijos koncernas nuomos pernai iki 10,734 pernai. Užtat kiek apčiuopiamesnių rezultatų Lozoraitis lankysis ir Krekena koti dialog -J kitų šalių vy- Akvinietis, Konstancija. Leoni
voje.
dalį Lietu\<<* gamyklos
riausybėm i. Tai buvo pirma das. Kaributas. Nijolė.
nisterijos pareigūnai paaiškino,
Šiauliuose padidėjo 40 procentų, gali pasiekti tiktai šios srities
Sausio 30 d. Stasys Lozoraitis vieša Rusiu, s prezidento kritika
kad daug duonos ir miltų buvo
Šią savaitę Mažeikių naftos Klaipėdoje — 53, Panevėžyje - specialistai. Todėl, jo nuomone.
ORAS CHICAGOJE
nelegaliai išvežama į Latviją, įmonė pasirašys nuomos sutartį 60 procentų. Ramiausiai gyven- įr būsimasis prezidentas privalo lankysis Pasvalyje, Biržuose ir dėl Amer k;os bombardavimų
kur jie gerokai brangesni. Būta su Rusijos koncertą „Lucoil" ti šiaurės rytų Lietuvos rajo- gerai suprasti šalies ūkio rei- jų apylinkėse, kur kandidatas Irake ir dė h kysenos Balkanų
Trečiadienį saulė tekėjo 7:10.
ir prekybininkų aplaidumo.
dėl naftos perd.; >imo. Sutartis, nuose Baltarusijos kaimynys- kalus. Tai buvo aiški užuomina susitiks su mokyklų darbuoto konflikto atžvilgiu.
leisis 4:58. Temperatūra dieną
Ministerijoje pranešė, kad už pagal kurią Rusijai išnuomo tėję.
į oponentą, kuris daugiau kaip jais, žemdirbiais bei žemės ūkio
— Londonas. — Anglijos vy 28 F (-2 O . Debesuota, prieš
bendrovių vadovais ir miestų riausybė pareiškė, kad yra jau pietus gali pasirodyti sniegas;
tektinai sukaupta cukraus, jama pusė ganr -los pajėgumų,
Tačiau kriminogeninės pade- 50 metų praleido užsienyje,
gyventojais.
druskos, miltų, makaronų. įvai paruošta dar pernai, tačiau Ru ties rodikliai Lietuvoje geresni
susitaikiusi >u mintimi remti naktį 20 F (-8 C).
Algirdas Brazauskas sakė nieŽurnalistams, norintiems kar šlubuojai. -i anglių pramonę,
rių rūšių kruopų. Netrukus bus sijos premjera- Vktoras Černo negu kitose Baltijos šalyse, kada nebuvęs komunistas pagal
Ketvirtadienį saulė tekės
papildytos ryžių atsargos: 2600 myrdinas tik praėjusią savaitę Nusikaltimų skaičius per metus įsitikinimą. ..Mano tikslas, — tu su kandidatu vykti išvykų, tuo budi: .-vengiant kasyklų už 7:09. Šiek tiek debesuota,
tonų šio produkto padovanojo su tuo sutiko
Latvijoje padidėjo 48 procentais, pasakė jis, - buvo ir bus sąži bus parūpintas transportas į darymo, .it Kurio darbą praras truputį šilčiau, temperatūra
visus susitikimus.
Pagal ansktesnį sutarties Estijoje — 30.
Kinijos vyriausybė.
tų 100,0
.'igliakasių.
dieną apie 34 F (2 C).
ningas darbas Lietuvai".

»
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LSS RAŠINIŲ KONKURSO
1992 METŲ REZULTATAI

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama I i anksto
metams H metų

Prel. Juozo Prunskio rašinių
konkurso 1992 metų vertinimo
komisija, sudaryta iš Toronto
skautininkų v.s. F. Mockaus,
v.s. VI. Morkūno ir s. Ed. Kaza
kevičiaus, peržiūrėjusi prisiųs
tus rašinius, nutarė:
I vietą vyr. skaučių gru
pėje ir 150 dol. — premijų
skirti Onai Stanevičiūtei, Hamilton, Ont., už rašinį,.Laisva
Lietuva"...
II vietą toje pačioje grupėje
ir 75 dol. premiją skirti Rimai
Gasperaitei, Anglijoje, už rašinį
„Lietuviškas skautavimas išei
vijoje".
I vietą skaučių grupėje ir
100 dol. premiją skirti Vilijai
Gulbinaitei, Los Angeles, už
rašinį „Kaip aš galiu padėti
Lietuvai".

H vietą toje pačioje grupėje
ir 50 dol. premiją skirti Gajai
Bublytei, Willoughby Hills, OH,
už rašinį „Kaip aš galiu padėti
Lietuvai".
Rašinių konkurso komisija
Skautininkės Marytės Utz vadovaujamos jaunosios „Kernavės" tunto sesytės k a l ė d i n ę nuotaika
tikisi, kad šiais Deimantiniais
giesmėmis skleidžia „California G a r d e n s " senelių namuose, Chicagoje.
Nuotr. P.T.
Lietuvos nepriklausomybės me
tais į rašinių varžybas įsijungs
DALYVAUKIME
sesės ir broliai iš visų vienetų ir
„DUBYSOS" DRAUGOVĖS
ATSISVEIKINIME
vietovių, vadovai ir vadovės
PRIEŠKALĖDINĖ SUEIGA
jiems padės, juos paskatins,
Visi skautai,-ės, skautininžinodami, kad dalyvavimas kai,-ės dalyvaukime šiandien,
„Kernavės" skaučių tunto, „Tai Jėzulio gimtadienis, mes
tokiuose konkursuose yra labai trečiadienį, sausio 27 d., atsi
geras ir naudingas užsiėmimas sveikinime su a.a. kun. Pranu „Dubysos" draugovės paukšty vieni kitiems parodom meilę,
tės, jų mamytės ir vadovės darydami gerus darbelius".
tautinio auklėjimo srityje.
Garšva, LSS vyriausiu dvasios
kasmet n e k a n t r i a i l a u k i a Susėdusios su mamytėmis gie
Budėkime,
vadovu. Jaunimo centre ren
dojome kalėdines giesmes.
Prel. Juozo Prunskio kamės uniformuoti 5 vai. vak. Padėkos dienos savaitgalio.
Paskui r i n k o m ė s prie pa
Nors
sueigų
tą
savaitgalį
rašinių konkurso komisijos Atsisveikinimas bus 6 v.v. Taip
grindinės šios sueigos užduoties
pirm. (C. S J prašoma dalyvauti gedulingose dažniausiai nebūna, bet jau eilę
metų to savaitgalio sekmadienį — sausainių namukų puošimo.
šv. Mišiose ketvirtadienį 10 v.
Torontas, 1993.1.20
„Dubysos" draugovės paukš Namukus iš anksto sustatė dvi
ryto Jaunimo centro didž. salėje
tytės, kartu su savo mamy buvusios šios draugovės narės,
ir po to laidotuvėse Šv.
tėmis, renkasi draugininkės se sesės Onutė ir Stefutė Utz.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
sės Marytės Utz namuose ben
Sesės paukštytės skubėjo išsi
drai sueigai.
rinkti saldžius puošmenis,
užimto TV ir radijo pastato kur Lapkričio 29 dienos popietę, kuriais lipdė namukų stogus ir
stovi vagonai. Tuose vagonuose susirinko beveik visos seses ir sienas. Vyresniųjų sesių darbe
ONA STANEVIČIŪTE
įkurtas badaujančių namelis, jų mamytės. Kiekviena atsinešė matėsi apgalvotas susikaupi
muziejus. Badauja žmonės saldainių, kuriais vėliau, pasi- mas, o jaunesnės, skubėdamos
(Rašinys laimėjęs pirmą vietą omonas (juodaberečiai) yra žiau
pamainomis nuo sausio 14-os dalinusios su kitomis sesytėmis puošti n a m u k u s , skaniai
LSS rašinių konkurse).
rus. Nuvykome tą šeštadienį į dienos. Aplankiau Medininkų p u o š sausainių* namukus,
smaguriavo.
Lietuvoje populiariausia Vilnių, į laidotuves. Tie septyni muitinę pakeliui į Krėvą. Viskas
Dukroms kruopščiai dirbant,
Draugininkės padėjėjos sesės
daina 1991 m. vasarą buvo pa jauni vyrai buvo garbingai palikta taip, kaip rasta tame va
mamos
vaišinosi ir dalinosi ben
Nidos Tijūnėlytės išrikiuotos,
vadinta ..Laisvė". Šia daina pašarvoti sporto salėje. Vienas gone, kur vyrai buvo nužudyti.
sueigą pradėjoraportais, Lietu drais rūpesčiais. Greitai prabė
dainininkė E. Masytė klausi dviejų metų berniukas vis kėlė Nunešiau rožių ir padėjau jas
savo mirusio tėvo ranką. Jisai šalia daugybės kitų gėlių. Kry vos himnu ir šūkiais. Keturios go smagi, nuotaikinga popietė.
nėja Lietuvos jaunimą:
nesuprato, kad jo tėvas jau žius ir altorius pastatytas vyrų vyriausios paukštytės uždegė Išaugus saldaininių namukų
„Ar jūs norite mokytis?"
advento vainiko žvakes, o sesė miestui, atėjo laikas ir darbš
Jaunimas vienbalsiai atsako: neatsikels. Taip pat visa Lietu garbei.
čioms sesėms skirstytis į namus.
va nesuprato, kodėl tai įvyko.
Gavau leidimą apžiūrėti Marytė su sesėmis aptarė
„Taip!"
Marytė
Šventu Kalėdų tikra prasmę:
Mūsų krepšinio komanda ir Lietuvos Parlamento rūmus
„Norite dirbti?"
kiti kanadiečiai dalyvavo lai Vilniuje. Krašto apsauga,
„Taip!'"
dotuvių eisenoje į Vilniaus savanoriai, policija saugoja bačiovas buvo nuverstas, giminės sakė, kad mašinoje ir
„Norite mviėti?"
katedrą. Ten buvo aukojamos rūmus dieną ir naktį. Rūmuose Užsukom televiziją — neveikė, pernakvosime. Bet aš tyliai
„Taip!"
šv.
Mišios. Policija, savanoriai sutikau užsienio lietuvių jau Užsukom Lietuvos radiją — pakalbėjau su pusbroliu ir pus„Norite džiaugtis?"
kareiviai ir muitininkai įspū nimo, kuris aukojasi Lietuvai. kalba angliškai. Sako, kad radi- sesere ir mes, greit atsisveikinę,
„Taip!"
„Ko šiandien Lietuvai trūks dingai pagerbė tuos, kurie žuvo Buvo sunešta šimtai smėlio jo balsas gali kiekvieną minutę nubėgom prie autobuso. Visą
už laisvę. Toliau — eisena į An maišų. Ant stogų sudėta būti nutrauktas. Šaukiasi pa- naktį išbuvome prie rūmų. Ten
ta?"
takalnio
kapines.
Šiose geležinės vielos ir kita apsauga galbos iš užsienio. Prabilo lietu pamačiau pažįstamų, draugų.
„LAISVĖS!"
Šis jaunimas, troškęs laisvės, kapinėse guli ir tie, kurie žuvo nuo oro užpuolimo. Parlamento viškai. Prašo žmonių pasilikti Mes visj judėjom aplink rūmus,
dabar ją išsikovojo! Liūdna ir sausio 13-tosios naktį. Šiose pastatas ir gatvės prie rūmų ramiais. Sako, kad tankai jau kad nesušaltume. Sustojome pa
linksma laisvės tema skambėio laidotuvėse dalyvavo milijonas apsuptos cementinėmis gro artėja. Prašo žmonių kreiptis j klausyti, kai per garsiakalbius
Lietuvoje, kai lankiausi ten žmonių! Tiems septyniems tomis, vielomis ir kitokiomis savo miesto rotušę. Prašo skelbė n a u j a u s i a s žinias.
vyrams buvo padėta net dvi priemonėmis, kurias žmonės žmonių laikytis ramiai.. Nieko Maždaug vidurnaktį V. Lands
1991 m. vasarą.
Liepos 31 d. rytą atsikėlę iš dešimt tūkstančių vainikų! sunešė. Taip pat apdėta šimtais nebuvo girdėti. Radijo užimtas. bergis pasirodė prie lango. Jis
žodžių
t i k s l i a i kryžių, religinių dalykų, plaka Aš susipakavau ir vykau išsiųs pranešė, kad Estija paskelbė
girdome šiurpią naujieną. Ta T r ū k s t a
naujiena: — Medininkų mui išaiškinti ką jautėme tą dieną. tų, nuotraukų. Yra ir „istorijos ti telegramas mamai ir Brian nepriklausomybę. Žmonės plojo
tinėje nužudyti septyni lietu Amžinai laikysiu tų septynių šiukšlynas". Cia sumesta sovie Mulroney. Rašiau, kad mama ir šaukė „Estija, Estija". Taip
viai. Tą rytą turėjome žaisti karstų (jie buvo apdengti tri tinė medžiaga: CCCP pasai, nesirūpintų, o Mulroney, kad pat pajuokavo, kad vienas iš tų
krepšinį IV-tose Pasaulio Lietu spalvėmis) vaizdą savo mintyse. kapeikos, propagandinės kny rūpintųsi. Nuėjom prie Kauno komunistų, kuris perėmė valdžią,
vių Sporto Žaidynėse Lietuvoje,
Aplankiau televizijos bokštą gos, įsakymai stoti į sovietinę radijo būstinės. Ten su šautu susirgo (taip, kaip Gorbačiovas).
bet Vyriausios Tarybos pirm. V. Vilniuje. Ten stovėjo okupantai armiją ir kt. Atsisveikinau, ne vais stovėjo sovietų kareiviai. Žmonėms buvo malonu pasi
Landsbergis paskelbė Lietuvo su tankais, šautuvais. Šalia žinodama, kad dar tą pačią sa Lietuviai prašė pasikalbėti. juokti. Buvo tylu ir ramu prie
je gedulo dieną. Žaidynės buvo kelio žmonės laistė gėles prie vaitę vėl teks stovėti prie par Išėjo rusas, apsirengęs Lietuvos rūmų tą naktį. Danguje tūks
policininkų uniforma. Greta tančiai žvaigždžių! Žmonės buvo
atidėtos. Tą dieną ūpas visoje kryžių, kurie buvo pastatyti lamento rūmų.
Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. manęs stovėjęs jaunas vyras užkūrę laužus, tyliai ir ramiai
Lietuvoje buvo sugadintas. sausio 13-os nakties aukoms
Laikraščiai, televizija rodė koks pagerbti. B u v a u prie kito Pabudusi sužinojau, kad Gor- ramiai prašė jį nesirengti dainavome. Kitoje Rūmų pusėje
Lietuvos policijos uniforma, jei šimtai žmonių meldėsi. Ta
jis okupantas. Rusas sakėsi esąs naktis buvo įspūdingiausia
nekaltas, nes jam įsakyta taip naktis mano gyvenime. Ryte
daryti. Klausėm, kam jie grįžome prie susirūpinusių
ruošiasi. Jis sakė. kad jie laukia giminių. Atsisveikinom nežino
tolimesnių įsakymų.
darni, kad už poros valandų
komunizmas iširs Maskvoje, o
Kitą dieną skubėjau į mitingą taip pat ir Lietuvoje.
Kaune. Niekaip negalėjau pri
eiti, nes buvo privežta šimtai
Saugodama rūmus tą pasku
sovietinių
kareivių.
J i e tinę naktį gavau lapelį, kurį
kiekvieną įėjimą buvo užbloka Lietuvos Sąjūdžio seimo taryba
vę. Tas mitingas vyko prie mies dalino žmonėms, nes komunika
to rotušės, prie Vytauto Didžiojo cija buvo nutraukta. Šis lapelis
ir Romo Kalantos paminklų. To mokė Lietuvos žmones kaip
je vietoje yra daug įėjimų, bet elgtis, ką daryti. Baigėsi šiais
sovietai, sužinoję, atsiuntė gana žodžiais: „Būk ištvermingas ir
apsiginklavusių kareivių. Tą budrus, Lietuvos žmogau! Tauta
dieną išgirdau V. Landsbergį, verta tiek laisvės, kiek jos pati
prašantį žmones suvažiuoti išsikovoja! Tepadeda mums
apginti Parlamentą. Sakė, kad Dievas!" Dabar visiškai aišku,
tą naktį gali užimti, ne tik kad ištverme ir budrumu lietu
Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos viai išsikovojo laisvę. Dabar
ir Rusijos parlamentus. Mano visiškai aišku, kad Dievas
giminės nutarė, kad būtų sau Lietuvai padėjo. Dabar visiškai
giau tą vakarą važiuoti j aišku, k a d Lietuva verta
Vilniaus
aerodromą. Nuvažiavę laisvės!
„Kernavė*" tunto „Verpstės" kalėdinėje sueigoje.

LAISVA LIETUVA

USA
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U S A savaitinis (šešt laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
USA dol ) savaitinis

l

3 men.

S80
$90
$45

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$50

$30

$25

(

. Admimstraaja dirba kasdien
nuo 8:30 ik. 4 30, šeštadieniais
• i

* Bedakciyi straipsnius taiso aavo
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių nesaugo Juos grąžina tik iš

^rledakcija dirba kasdien nuo
8 30-4:00; šeštadieniais nedirba

»nk*o susitarus Redakcija už
skelbimu turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

FIL. A. ŽILINSKAS
GRĮŽO TĖVYNĖN
Fil. Algilmantas Žilinskas
paliko šiltą Australiją ir išvyko
gyventi į Kauną. Žada įsijungti
j A.S.S. vienetų veiklą, o taip
pat ir į L.S.S. eiles. Savo laiške
rašo: „Maloniai, įdomiai ir gan
užimtai leidžiu laiką Tėvynėje.
Nesigailiu čia atvykęs, ries, kaip
Danutė A.S.s. stovykloje pa
skelbė 1988 metais, kad žmogus
turi tik vieną motiną ir vieną
tėvynę. Nepritapau aš Australi
joje, ilgai veikiau dėl nepriklau
somybės atgavimo ir būtų ne
gražu sėdėti užsienyje vien tik
todėl, kad Lietuvoje nėra už
tektinai šilto vandens ir šilumos
bute ar namuose"... Linkime
Algimantui sėkmės.
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHJRUPK3AS
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2434 W. 71 Straet, Chicago
Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai)
Pirm., antr., ketv , penki nuo 12 iki 3 v.p.p
10401 S. Robertą Rd.. Palos Hllla, IL
Tol. 708-598-4430 (veikia 24 va!.)
Pirm., antr, ketv.. penkt. 4 v.p.p—7 v.v.
Kab. 312-735-4477;
Roz. (708)240-0067; arba (708)246-6581

;„K.r^i,r
~"

8321 Avondal*. St*. 102
Chicago, IL 80831
Tol. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandlar, M.O.
Adrian Bianco, M . D .
Bozana Witsk, M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tol. (1-312)787-7575
5780 Arehor Avo.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave )
Valandos pagal susitarimą

Kab. tol. (312) 585-0348;
Roz. (312) 778-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6-9; antr. 12-6. penkt 10-12; 1-6.
K a b . tai. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kadzla A v a . ,
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
0440 So. Pulaekl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. M . (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p.-7 v v antrd 12:30-3 v p.p.
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p..
penkt ir šežtd 9 v r -12 v.p.p.
•132 S. K»dil« Ava.. CMcago
(312) 778-8949 arba (312) 480-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaakl Road.
Tol. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr, penkt 12-3 v.p.p , ketv. 2-7 v.v
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tol. (312)470-2112
9525 S 79th Ave., Hickory Hills, IL
Tol. (708) 508-8101
Vai pagal susitarimą
Tol. kabineto Ir buto: (708)052-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avo., Clcoro
Kasdien 1 iki 8 v. v
išskyrus treC šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5 0 3 5 S. PulMkl Rd., Chicago. IL
Tol. 312-585-1855
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 00126
708-841-2008
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Stroot
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

Cardlac Dlagnoals, Ltd.
Marąuefto Meelcai Butldlng
8132 S. Kadžio
CMcago, IL 80029
Tol. (312) 438-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 rnylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W . 71 st St.
Tol. (312)737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
Palos Hgts, III Ketv vai. 3-6 v.v.
Tol. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2856 W. 63rd Stroot
V a i : antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v. p.p.
šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . (312) 778-2880.
Roz. (708) 448-5545

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (312)585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal CenterNapervnTe Campus
1020 E. Ogdon Ave., Surte 310,
Napervllle IL 60503
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. 312-588-3168
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W 63rd St., Chicago. IL 80838
Vai: pirm . antr . ketv ir penkt 3-6
šeštadieniais pagal susitarimą

Siekiant krikščionių vienybės

MALDA IR DARBAIS
Praėjusį sekmadienį užbaigus ir bendruomeniškai savo Bažny
maldos oktavą už krikščionių čioje, kad geriau tiksliau
vienybę ir maldoje klausiant būtume tuo Kristaus mistiniu
Kristaus, kur kaip jis kviečia kūnu žemėje, kurio jis norėjo ir
kiekvieną mūsų atsiliepti šiuo į kurį mes esame per jo Dvasios
reikalu, gali būti įdomu pama veikimą Bažnyčioje formuojami.
Pagal Dekretą, svarbiausias
tyti, kaip Vatikano II susi
dalykas,
kurio reikalauja
rinkimo Dekrete apie ekume
nizmą suprantamas krikščionių ekumenizmas, yra nuolatinis
vienybės siekimas katalikams savęs atsinaujinimas, vidinis
ir ypač, koks vaidmuo numa pasikeitimas. Tai kyla ne iš
tomas pasauliečiams (skliaus noro keistis dėl to, kad visas
teliuose skaičiai
nurodo pasaulis keičiasi, o dėl to, kad
cituojamų to dokumento straips Kristus tikinčiuosius po vieną ir
susibūrusius Bažnyčioje nuolat
nių numerius).
Pradžioje Dekreto pripažinus, kviečia keistis: „Keliaujanti
yra
Kristaus
kad nepaisant, jog įvairias Bažnyčia
krikščionių bendruomenes nuo šaukiama imtis šio nuolatinio
visiško bendravimo skiria įvai atsinaujinimo, kuris jai, kaip
rios doktrinos, drausmės ar san žmogiškai ir žemiškai instituci
tvarkos kliūtys, primena, kad jai yra visuomet reikalingas.
„ekumeninis sąjūdis kaip tik Tad jeigu, žiūrint esamų aplin
stengiasi tas kliūtis šalinti. Vis kybių (pasirodo, kad) doriniame
dėlto, per krikštą išteisinti gyvenime, bažnytinėje draus
tikėjimu, jie yra įjungti į Kris mėje arba net mokslo pertei
tų; todėl teisėtai juos puošia kimo būde (ne pačiose tikėjimo
krikščionių vardas, o Katalikų tiesose) nebe taip tiksliai
Bažnyčios sūnūs pagrįstai laiko laikomasi, tebūna tai savu laiku
juos savo broliais Viešpatyje" tinkamai... atnaujinta" (6).
(3).
O mes, katalikai, užaugę dar
prieš
Vatikano II susirinkimą,
Kiti krikščionys katalikams
brangūs ir ne vien dėl savo galime patvirtinti, kad mūsų
krikščioniško ryšio su mūsų Bažnyčia rado itin daug tokių
Viešpačiu Kristumi. Anot formos pakeitimų, kurie buvo
Dekreto, jie yra išsaugoję krikš įvykdyti kaip tik dėl to, kad
čioniškų vertybių, kurios gai šimtmečių sąvartoje išorinės
vina visą krikščionybę: „Be to, formos ir buvo praradusios kai
ir už regimosios Katalikų kurias esmines dar senesnės
Bažnyčios sienų gali būti kai krikščioniškos praktikos for
kurių, ir tai net daug ir ver mas, kurios geriau atitiko Kris
tingų, gėrybių bei dalykų, taus Dvasiai. Nors keistis
kuriais visais yra statoma ir sunku taip, kaip ir savo
gaivinama pati Bažnyčia: rašy asmeniškus blogus įpročius
tasis Dievo žodis, malonės gyve pakeisti, bet keistis į gėrį, į
nimas, tikėjimas, viltis ir meilė didesnį panašumą į Kristų,
bei kitos vidinės Šventosios kviečia pats Kristus. Tad
Dvasios dovanos ir kiti regimieji Bažnyčia pakluso.
dalykai" (3).
Dekrete rašoma: „Nėra tikro
Pagaliau ten pat Dekrete ekumenizmo be vidinio paki
pripažįstama, jog, nors mes timo. Juk vienybės troškimas
katalikai jų skirtumus ir laiko gimsta ir auga iš dvasinio atsi
me trūkumais, „Kristaus Dva naujinimo (plg. Efeziečiams
sia neatsisako panaudoti jų kaip 4:23), savęs atsižadėjimo ir iš
išganymo priemonių, kurių ga didelės, veiklios meilės" (7). Pa
lia kyla iš tos pačios malonės ir vyzdžiu yra statomas šv.
tiesos, kurios pilnatvė patikėta Paulius, rašąs Efezo krikščio
nims: „ .Taigi aš, kalinys
Katalikų Bažnyčiai" (3).
Viešpatyje',
sako tautų apašta
Toliau Dekrete, paraginus
visus katalikus uoliai jungtis las, ,maldauju jus elgtis, kaip
prie ekumeninio sąjūdžio, verta to pašaukimo, į kurį jūs
apibūdinamas sąjūdis ir jo esate pašaukti, visu nuolan
veiklos etapai. „ .Ekumeniniu kumu ir romumu, kantrybe,
sąjūdžiu' yra laikomi darbai ir meile pakenčiant vienam kitą,
užsimojimai, suplanuojami ir or rūpestingai palaikant ramybės
ganizuojami krikščionių vieny ryšiu dvasios vienybę' (Ef
bei ugdyti... Pirmiausia čia 4:1-3)" (7).
priklauso visos pastangos
„Teatsimena visi krikščionys,
vengti žodžių sprendimų ir kad juo labiau jie stengsis
veiksmų, kuriais netiksliai ir gyventi Evangelija, juo sėkmin
neteisingai vertinami atsisky- giau jie ugdys krikščionių vie
rusieji broliai ir kurie dėl to pa nybę ir net ja gyvens. Juo glau
sunkina tarpusavio santykia džiau jie bendraus su Tėvu,
vimą. Toliau eina .pokalbis'. Žodžiu ir Dvasia, tuo nuošir
Vadovaudamiesi
tikėjimo džiau ir lengviau įstengs didinti
dvasia, susieina rinktiniai skir tarpusavio broliškumą" (7).
tingų krikščioniškų bažnyčių
Paskatinus krikščionis dažnai
arba bendruomenių atstovai, melstis už krikščionių vienybę,
tikri dalyko žinovai, ir kiek ypač paties Kristaus duota
vienas išsamiau paaiškina savo „Tėve mūsų" malda bei kitomis
grupės doktriną bei išryškina maldos formomis, Dekreto 8-me
jos būdingus bruožus" (4).
strapsnyje tačiau primenama
To pokalbio poveikyje „tos pamaldose nenaudoti apeigų,
bendruomenės taip pat ima kurios simbolizuotų vienybę,
glaudžiau bendradarbiauti kai kuri tuo tarpu dar nėra pasiekta
kuriose bendrosios gerovės oficialiuose ekumeniniuose
srityse, kuriose dirbti reikalauja pokalbiuose, nes kliūtys vieny
kiekvieno krikščionio sąžinė ir, bei dar nėra pašalintos. Tokių
kur tai leidžiama, susirenka apeigų-sakramentų, dėl kurių
bendrai melstis" (4). įdomu, kad yra daugiausia ir nesutarimo,
tame pačiame straipsnyje iške- pavyzdžiu yra Šv. Eucharistija.
liama ir tai, kad toks glaudus Kadangi krikščionims taip
bendradarbiavimas ekumeninių skaudu būti prie Viešpaties
pokalbių, maldos ar labdaros Vakarienės stalo, nesidalinant
darbe tuos, kurie krikščio jo Kūno duona, nes jis skirtingai
niškame darbe bendradarbiau suprantamas, ekumeninėms
dami pastebi itin ryškias krikš pamaldoms nesirenkamos Mi
čioniškas dorybes kituose šios.
Bet, antra vertus, gal kaip tik
krikščionyse, skatina patikrinti
iš
gilesnio, skaudesnio to skili
savo asmenišką „ištikimybę
mo
tarp krikščionių išgyvenimo
Kristaus valiai, kurią jis turėjo,
steigdamas Bažnyčią, ir labai ir išplauktų nuoširdžiausias
uoliai metasi į atnaujinimo ir Šauksmas į Dievą, prašant jo
Dvasios ir atvirumo jai mūsų
reformavimo darbą" (4).
Tad ekumenizmas ne tik ska bažnyčioms, kad jos vėl taptų
tina vieni kitų geresnį viena, kaip Kristus meldė savo
pažinimą, bet ypač svarbus dėl Tėvą, prieš eidamas už mus
to, kad skatina pačius save „re visus kentėti.
formuoti" tiek asmeniškai, tiek

rius naują valdybą ir patvir
tinus tarybai. Advokatas Algir
das Ostis, sėkmingai pirminin
kavęs trejus metus, pagal įsta
cijas ir išdiskutuoti naujose ap
tus negalėjo būti renkamas pir
linkybėse.
mininku, kaip Amerikos ir Lie
Nereikėtų užmiršti ir prez.
tuvos prezidentai negali būti
G.Busho administracijos Lieturenkami trečiai kadencijai.
vai pažadėtos pagalbos, 200,000
Stasys Baras sudaro valdybą
tonų grūdų atšaukimą bei nu
iš ruošiasi perimti vadybos pir
kreipimą Rusijai. Tai niekuo
mininko pareigas. Darbo ir
nepateisinamas buv. valstybės
rūpesčių
netrūksta, nes ne už
sekretoriaus veiksmas, kurį
kalnų ir Lietuvių Fondo narių
naujoji B. Clintono adminis
metinis suvažiavimas. Tarybos
tracija turėtų persvarstyti ir
pirm. Povilas Kilius seka eko
atitaisyti buv. administracijos
nominę padėtį ir kartu su finan
nepagrįstą pakeitimą.
sų komisija siekia pelningiau ir
saugiau investuoti LF pagr.
• • •
kapitalą, kad stambesnėmis su
momis būtų galima paremti lie
Kai Amerika baigė valdžios
tuvybės išlaikymą ir lituanis
pereinamąjį laikotarpį, tai
tines mokyklas bei studijuojantį
mūsų Lietuvoje tik prasideda
jaunimą.
prezidento rinkiminė kampani
Pelno skirstymo komisijos
ja. Pirmą kartą Lietuvos isto
pirm.
Marija Remienė ruošiasi
rijoje prezidento rinkimai vyks
naujam pelno skirstymui, jei
tiesioginiu, slaptu ir lygiu
taryba
gautą pelną paves
balsavimu. Po nepriklausomy
komisijai paskirstyti. Šiuo metu
bės paskelbimo 1918.H.16 d.,
M. Remienė rūpinasi vykstan
prezidentą rinko seimas, o da
čiais
koncertais ir palaiko ryšį
bar, pagal naująją konstituciją,
su LF įgaliotiniais.
tauta pasisakys už balsuotojo
Vis daugiau ir daugiau žinių
nuomone, geriausią kandidatą.
ateina iš Lietuvos dėl teikiamos
Prezidentinių kandidatų ne
paramos iš LF paskirto vieno
trūksta. Pasiskardeno net keli
milijono dolerių. Lietuvoje
kandidatai, norėdami pasitar
paplitęs grobimas, kyšininka
nauti Lietuvos gerovei. Dalis
vimas ir nesiskaitymas su kito
kandidatų jau atkrito ir savo
turtu,
todėl reikia stiprinti
kandidatūras atsiėmė. Liko 2-3
atskaitomybės varžtus, kad
kandidatai, kurie gali ištesėti
skirta parama nueitų numaty
iki rinkimų galo.
tiems
tikslams, o ne atsidurtų
Lietuvos Seimo atstovų dau
Išeivija taip pat turi savų
gumą sudaro vienos p'artijos rūpesčių. Lietuvių Fondas iš privačiose rankose.
nariai, kurie gali nuvesti rinko naują valdybos pirminin
Lietuvą nepageidaujamais ke ką Stasį Barą, bet jis pareigas
N
liais. Jau dabar iš Maskvos atėjo perims tik vasario mėn., suda LIETUVOS IR LENKIJOS
KULTŪRINIO
BENDRADARBIAVIMO
SUSITARIMAS

PEREINAMAS LAIKOTARPIS

reikalavimas atšs ikti ligšiolinį
deryboms su Kremliumi dele
gacijos pirmininką ir pertvar
kyti visą delegacijos sąstatą. Ką
tai reiškia? Ar nesikartoja
1940-tieji metai? Užsienio
reikalų dabartinis ministras
Povilas Gylys pareiškė, kad
Stankevičius buvęs geras dery
bininkas, tik nelankstus. Ką
reiškia „nelankstus"? Jis kovojo
už Lietuvos teises, nepakluso
Maskvos diktatui, todėl dabar
pareikalavo pakeisti lankstes
niu. Matyti Kremliaus vadai pa
juto naujosios Lietuvos vyriau
sybės nuotaikas, ir ultimatumais
bando palengvinti sugrįžti į
Maskvos glėbį. Išeivija iš karto
pajuto lietuvių tautos nelemtą
sprendimą, išrinkus vienos par
tijos seimo narių daugumą. Gal
dar būtų ne vėlu nors prezi
dentą išrinkti kitų pažiūrų, gal
net neutralų asmenį. Tokių
kandidatų yra. Išeivija ir tauta
turi pakasti „kovos kirvukus"
ir dalyvauti balsavime, išren
kant atitinkamą kandidatą.
Šiuo metu ir Seimo pirmininkas
ir prezidentas yra tos pačios par
tijos nariai ir gali Lietuvai
padaryti daug žalos. Nors LKP
yra panaikinta ir įkurta tų
pačių žmonių LDDP, kuri yra
ne kas kitas, o tik „ta pati
panelė su kita suknele", kaip
rašo ir sako žmonės iš Lietuvos.

Amerika pergyveno prezi
ANTANAS JUODVALKIS
dentų pasikeitimo laikotarpį.
Nuo išrinkimo naujo preziden
to 1992 m. lapkričio pradžioj iki linio draudimo mokestį. Zoe
pareigų perėmimo — praeina du Baird yra advokatė ir žinojo,
su puse mėnesių. Šiame laiko kad veikia prieš JAV įstatymus.
tarpyje naujas prezidentas Jos parinkimas Aukščiausio
sudaro savo štabą, pasikviečia prokuroro vietai parodo, kad
atitinkamus, čia vadinamus, protekcionizmas yra labai
sekretorius, o kituose kraštuose įsigalėjęs ir įstatymų apėjimas,
ministrus, bei kitus aukštuosius jei nepagauna, yra toleruojamas
pareigūnus. Jei naujasis pre net pačiose aukščiausiose dar
zidentas yra tos pačios partijos bovietėse. Amerikos laukia
narys, tai pakeitimų valdžioje sunkūs ir netikri laikai.
mažiau būna, o jei išrinktasis
Kai Amerik? švenčia prezi
a s m u o yra kitos partijos dento Bill Ci.atcno inaugu
žmogus, tai valdžios žmonių raciją, tai išeinantis prezidentas
tarpe vyksta dideli pakeitimai, George Bush, pasinaudodamas
ir darbo netenka keli tūkstan dar turima galia, pritariant
čiai aukštesnio rango pareigū keliems sąjungininkams, dar
nų. Net ir tos pačios partijos daužė Irako miestus ir elektro
naujasis prezidentas pakeičia ninius įrengimus, parodydamas
aukštuosius'pareigūnus sau ar savo galią, už ką istorija gali
timesniais bičiuliais, įneša nau pavadinti kariaujančiu prezi
jumo pagal savo patirtį ar nau dentu. Marinų pasiuntimas j
jųjų aukštųjų pareigūnų patari badaujančią Somaliją, kad pa
mus.
dėtų JT įvykdyti humanitarinę
Amerikos prezidentu išrink pagalbą, yra gražus mostas, bet
tas demokratas Bili Clinton, Ar- labai išlaidingas ir pavojingas
kansas gubernatorius palygin karių gyvybėms. Tuo tarpu
ti dar jaunas — 46 metų am žinoma tik kelios aukos, bet gali
žiaus žmogus. Viceprezidentais būti ir daugiau.
būna tos pačios partijos žmonės,
Prezidento G. Busho pradėti
nes viceprezidento atskirų rin veiksmai palieka nebaigti, o
kimų nebūna, o renkama kartu juos užbaigti ir vienaip ar kitaip
su prezidentu. Šiemet perėmę likviduoti turės prez. Bill Clin
prezidentūrą asmenys yra ton. Girdėti nepasitenkinimo ir
mažumos prezidentai, nes su iš sąjungininkų tarpo. Net Ru
rinko tik 43% visų balsų, o kiti sija, kurią besąlyginiai rėmė G.
du kandidatai gavo dar mažiau Bushas, rodo nepasitenkinimą
— G. Bush — 38% ir R. Perot — ir reikalauja persvarstyti JT
19%. Paprastai Amerikoje var nutarimus bei priimtas rezoliužosi du kandidatai — respubli
konas ir demokratas, o šiuo
se rinkimuose dalyvavo trečias
— nepriklausomas kandidatas ir
surinko stebėtinai daug balsų,
nors ir nevarė tvirtos kampani
jos. Amerikiečiam jau nusibodo
tos pačios dvi partijos — respub
likonai ir demokratai, ir bal
suotojai parodė savo nusiteiki
mą, pasisakydami už trečią
kandidatą, nors jo išrinkti ir
nepavyko.
Prezidentas Bill Clinton į
vyriausybę susikvietę savo
draugus ir vykdžiusius rin
kiminę kampaniją pareigūnus.
Pagal jų nuopelnus, gavo ir ati
tinkamas pareigas. Eiliniams
amerikiečiams labai neskaniai
nuskambėjo į Vyriausio pro
kuroro (mūsiškai suprantamą —
teisingumo ministro) vietą,
pakvietimas Zoe Baird, kuri
samdė nelegalius imigrantus ir
naudojosi jų paslaugomis, ne
mokėdama valstybinių mokes
čių. Už tai buvo nubausta 2,900
Chicagoe lietuviai prieš Marąuette Parko Švč M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kai visi
dol. pinigine bauda ir turėjo
kartu išgyveno nepriklausomybės atkūrimo džiaugsmą.
sumokėti už praeitą laiką sociaNuotr. Jono Kuprio

Lietuvos kultūros ir švietimo
ministras Dainius Trinkūnas ir
Lenkijos kultūros ir meno mi
nistro pavaduotojas Michal
Jagiello pasirašė bendradar
biavimo ir kultūrinių mainų
1993-1994 metais susitarimą.
Bendradarbiavimo susitari
mas apima visas kultūros sritis.
Numatoma keistis parodomis,
koncertais, meno kūrėjų
grupėmis, kartu rūpintis ben
drais lenkų ir lietuvių istorijos
bei kultūros paminklais, remti
periodinę leidybą tautinių ma
žumų kalbomis. Bus rengiamos
bendros mokslinės ekspedicijos
— renkama tautosaka, taip pat
kalbotyros, istorijos ir kultūros
istorijos faktai lietuvių gyve
namose teritorijose Lenkijoje ir
lenkų—Lietuvoje. Bė kitų daly
kų iš anksto kartu bus ruo
šiamasi ir Adomo Mickevičiaus
200-ųjų metinių jubiliejui, kurį
pasaulis minės 1998 metais.

ypač vakare, netoli nuvažiuosi" — įspėjo. Suradau negyvas. Visas tris". Ji šnekėjo taip ramiai ir tokiu
žemėlapy ko arčiausia stovyklos kitą vietovardį ir nu ramiu veidu, kad šiurpu buvo klausyti. Emė noras
ėjau pas Čaką. Jam pasakiau, kad vienas gavo žinią, paklausti, kaip ji tai padarys, bet nedrįsau. Atrodė, kad
jog
pas vokiečius yra jo žmona su vaiku, vokietis priža tokiu klausimu įsibraučiau į švenčių švenčiausią tos
JURGIS JANKUS
dėjo rytoj ją atvežti čia. Bet kaip dabar bus: žmona at nelaimingos moters šventyklą. O kaip aš pats? Ką dary
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važiuos pas vyrą, o vyras ir mes galim būti jau kažin siu aš, jeigu varys pas rusus. Pasigraibiau po kišenes.
Vis tiek susišaukiau visus, pasakiau, kaip yra, kur išvežti. Prašiau leidimo, kad leistų jam nuvažiuo Turėjau lenktinį peilį, ir viskas. Nežinočiau net kaip
paprašiau, kad kelionei leistų man vadovauti ir kad ti ir žmoną šiandien parsivežti. Čakas be žodžio parašė su tuo peiliu pradėti. Žinojau, kad čia ne opera ir nepa
leistų man visus vežimus tvarkyti. Visi sutiko ir ėmėm leidimą. Net nepaklausė, į kurią pusę reikės važiuoti. darysi taip kaip operos aktoriai. Nebent nueitum į
galvoti, kaip rytoj viską tvarkysim. Visiškai pavaka Gavęs leidimą, norėjau važiuoti ir pats. Galvojau, kad daržinę ir pasikartum, bet ir tai kažin. Jokio virvagalio
riukais vėl atlėkė pasiuntinys, nebe tas, bet dviese ir pats galiu pastebėti, ką kiti gali pražiūrėti. Šešios akys nei kišenėj, nei ranka pasiekiamo, o visi šneka apie
pranešė, kad mums eiti nebereikės, kad rytoj rytą at daugiau gali pamatyti už dvi, bet žmonės supuolė ir žudymąsi. Plikom rankom. Vėl pažiūrėjau prietemoj
vyks sunkvežimiai ir mus, ir latvius veš visiškai į kitą ėmė atkalbinėti. Sakė, kas šnekės, jeigu vėl koks į moterį, apsikabinusią abi mergytes, ir pagalvojau, kad
stovyklą. Gerai, kad palikai man žemėlapį. Tuoj už pasiuntinys atlėks. Pasilikau. Sunkvežimis išlėkė, kai ji gai žino kaip, gal tokį sprendimą jau buvo padariusi,
guliau ir suradau. Net plaukai pasišiaušė. To paties saulė vienu kraštu jau rėmėsi į Meklenburgo lygumų išeidama iš namų. Juk ir išeidami nė vienas nežinojom,
vardo kaimelį radau ant pat Eldės kranto. Vadinasi, tolumą. Vaikščiojom būreliais ir galvojom ką daryti. kaip toli nueisim. Visi galvojom tik apie išėjimą, o ji,
atgal, tiesiai rusams panosėn. Atsiminiau, kad prie Kai kurie ėmė šnekėti apie žudymąsi. Sakė, verčiau matyti, pagalvojo ir ką reikės daryti, jeigu beeidama
keletą dienų iš tos vietos atėjo žmogus. Pasišaukiau mirti čia kvailų amerikiečių akyse, negu tenai enka kur nors kakta atsimuš į sieną. Ir dabar visi stovim
jį. Taip, jis buvo toje stovykloje. Lietuvių visiškai ne vedistų patamsiuose, kuriuose numirsi ir niekas visiškai čia pat prie tos dienos. Sunkvežimis grįžo
daug: tik pora šeimų ir keli viengungiai. Bet rusų tai nežinos, kad numirei. Sutemus vėl susėdom ant rąs visiškai įnaktėjus. Ir ne tuščias. Parsivežė tą šeimą su
buvę daug. Juos vežė ir vežė, paskum per tilta tų. Kažin kas pamėgino dainuoti, bet daina nesirišo. maža mergyte ir senyvą vyrą. Iš tos stovyklos pasku
atiduodavo rusams. Dabar rusų ėmę mažėti, tai visi Nuskendo į tamsumą, kaip žmogus į enkavedistų rūsį. tinius lietuvius. Kiti patys savo keliais jau buvo išnykę.
šnekėjo, kad su paskutiniais atiduos ir lietuvius. Prie Salia manęs atsisėdo moteris su dviem mergytėm. Ji Net ir ta antroji šeima su dviem berniukais. Stovykla
vartų stovėjo sargyba, nieko iš stovyklos neišleido. buvo viena iš tų, kuriuos amerikiečiai buvo nuvežę į beveik ištuštėjusi. Tą dieną dar atvežę du sunkveži
Jeigu kas ateidavo, įleisdavo, bet išleisti neišleido. Jis Ludvigslustą atiduoti rusams. Kai visi šoko iš mius rusų. Prie vartų jokių sargybinių nebėra. Kas kada
vieną vakarą per kitą pusę išlindo pro tvorą ir sunkvežimio bėgti, šoko ir ji. Mergaitė šokdama nori gali ateiti ir išeiti. Yra, sako, trys amerikiečiai,
pasileidęs į šiaurę. Negalėjo net pasakyti, ar ten bėra suklupo ir labai susižeidė abu kelius. Kai tada atbėgo bet jie daugiausia trinasi apie savo raštinę, o kartais
koks lietuvis, nes viengungiai greičiausiai visi bus pas mus, abi kojos buvo kruvinos. Trudė apvalė, apri ir visi trys kažin kur išlekia. Atvykėliai pasakoja, kaip
išlakate. Nebent tik šeimos. Viena turėjo kokių sep šo. „Kaip keliukai?" paklausiau. „Vieną šiandien jau per tiltą į aną pusę varė rusus. Ne visi norėję eiti. Vieni
tynerių metų mergytę, kita du gal tokio pat amžiaus nurišo, bet kitas pradėjo pūliuoti. Matyti krisdama pa ėjo dainuodami, su raudonom vėliavom, o kitus tie
berniukus. Nežinojau, ką daryti. Bet visada, kai pri taikė į kokį aštrų nešvarų daiktą, giliai įsipjovė ir patys rusai, po kelis susikibę, per prievartą tempė, bet
spaudžia striukė, žmogus už ko nors griebiesi. Susi užsikrėtė". „O kaip pati?", pats nežinodamas kodėl amerikiečiai nesikišo. Jie tik atveždavo ir paleisdavo'
radau savo sunkvežimio vairuotoją, pasisakė ir su kuo paklausiau. „Aš pati? Man nebe taip rūpi, kas atsi stovykloje, o kartais paleisdavo ir ant tilto, tiesiai į rusų
norėtų važiuoti. Su tuo pačiu, su kuriuo važiuodavo tiks man. Man rūpi tos dvi mažytės. Negaliu leisti, kad sunkvežimius. Klausiausi ir galvojau, kaip bus su
maisto, nes tas jau buvo gerai apsipratęs su vokiečiais jas kankintų taip, kaip nukankino visiškai nieku dėta mumis.
erzeliotis. Jeigu pakeliui kas atsitiktų, jis greičiau tėvą. Galvoju ir šaip, ir taip, bet jų kankinti tikrai
(Bus daugiau)
pagalbos surastų. „Bet leidimą ar jau turi? Be leidimo, neatiduosiu. Jeigu būtinai norės paimti, tegu paims

NIEKAM NEREIKALINGI

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 27 d.
tinis Antanas Kulbis, kuriam
tenka sunkus ir atsakingas dar
BOSTONO
ŽINIOS
bas priimti siuntą ir ją paskirs
tyti 55-ioms vaikų institucijoms.
Visi talpintuvai keliauja į
Vilnių per Rygos uostą. Pri
TRYS TALPINTUVAI
ėmimo
ir paskirstymo darbą
DOVANŲ LIETUVOS
sunkina
ne tik benzino, sandė
VAIKAMS
liavimo patalpų ir apšildymo
trūkumas,
bet ir tai, kad vaikų
Bostono „Lietuvos Vaikų
Globa, Inc.", vadovaujama įstaigos yra net trijų ministerijų
pirm. Daivos Veitaitės-Neid- žinioje: Sveikatos apsaugos, So
hardt, nuolat talkina Lietuvos cialinės rūpybos, Kultūros ir
vaikų institucijoms. Gruodžio švietimo. Susisiekta su visuo
mėn. „Globa" išsiuntė talpintu- meniškais pagrindais veikian
vus su vitaminais, nerecepti čia organizacija „Viltimi", įsi
niais vaistais, maistu ir dra pareigojusia padėti paskirsty
bužiais vaikams. Du iš jų iš New mui ir apsaugojimui. Atlikęs pa
Yorko išvyko gruodžio 13 dieną skirstymą, A. Kulbis aplankys
ir pasiekė Lietuvą 1993 m. visas minėtas vaikų įstaigas,
sausio 8 dieną. Vieną talpintuvą kad surinktų reikalingus doku
— 20 pėdų ilgio, 445,313,91 dol. mentus ir susuktų vaizdajuostę.
vertės, dovanojo Catholic Medi- Ši „Globos" organizuota 3 talcal Mission Board New Yorke. pintuvų siunta suteiks pagalbą
Šiai organizacijai vadovauja arti 5000 vaikų, esančių vaikų
kun. James Yanarell, jo padė ir kūdikių namuose, internatuo
jėja Rasa Razgaitienė — buvo se, pansionatuose ir sanatori
pirmieji dar blokados metu su jose.
teikę Lietuvai kritiškai reika
lingą medicinos pagalbą. Be
KALĖDŲ EGLUTĖ
minėto talpintuvo, CMMB pa
skyrė 15,000 dol. „Globos"
Bostono lituanistinėje mokyk
ruošiamai veido chirurgijos spe loje Kalėdų eglutė buvo su
cialistų kelionei į Lietuvą. ruošta gruodžio 19 d. Vaidinimą
Antrą 40 pėdų talpintuvą su su pantomima paruošė mokyto
darė konservuotas maistas, dra jos Aldona Lingertaitienė ir
bužiai, vaistai nuo kosulio ir Jūratė Mikšytė. Jame dalyvavo
kūdiki u priežiūros reikmenys, visų klasių mokiniai, išskyrus
suaukoti pavienių žmonių ir or Aukštesniąją mokyklą. Skrai
ganizacijų. Prieš pat Kalėdas dantys keliautojai aplankė įvai
buvo išsiųstas trečias 40 pėdų, riausias planetas, apgyventas
40,000 vertės, talpintuvaSj^ iš N. gėlių, robotų, šokėjų, juokdarių,
Carolinos su „Gerber" fir „supermenų", kuriuos su
mos dovanotu maistu kūdi stingdė du pikti kipšiukai.
kiams. Tuoj po Kalėdų į Lietu Pagaliau Gėris išsklaidė
vą išvyko „Globos" įgalio piktuosius burtus, ir ramybe,

CLASSIFIED GUIDE
REAL BSTATE

REAL ESTATC

arrtiT
PARDUODA

BELL-BACE REALTOflą
J . BACEVIČIUS
• 8 2 8 8 . KeStfe Ave.,

k.
(312) 7*8-2233

. ne/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS U STANKUS

Catholic Medical Mission Board direktorius kun. James Yanarell ir jo padėjėja Rasa Razgaitienė
(pirma iš kairės) po lapkr. 6 d. pasitarimo New Yorke su Bostono Lietuvos Vaikų globos pirm.
Daiva Veitaite-Neidhardt, vicepirm. Marija Tovares-Ashmanskiene ir direktore Reda Veitiene.

taika bei meilė įsiviešpatavo PETRO ČEPO JAUNIMO
FONDO VAKARAS
gražiausioje planetoje — Žemėje.
Po vaidinimo atvykęs Kalėdų
Vasario 6 d., šeštadienį, 6 v.v.
Senelis apdovanojo vaidintojus Lietuvių Piliečių klubo salėje,
ir mokyklos dar nelankančius 3a, ruošiami iškilmingi šokiai.
vaikučius. Tėvų komitetas, va Rengia Petro Čepo Jaunimo fon
dovaujamas pirm. L. Subatie- das. Programoje — 7 v.v. vaka
nės, papuošė salę, paruošė de rienė, Hamiltono tautinių šokių
koracijas, pakvietė visus pasi grupė „Gyvataras" su orkestru
vaišinti.
„Žagarai". Naujo stipendininko
paskyrimas. Šokiams gros T.
PAGERBĖ PARAPIJOS
Biskio vadovaujamas „Baltijos
PENSININKUS
kvartetas". Bilietų kaina: 25
Pensininkų Kalėdų balius dol. asmeniui, 15 dol. studentui.
sausio 10 d., po šv. Mišių, vyko Norinčius paremti šį fondą, pra
So. Bostono parapijos salėje. šoma čekius siųsti: Petras Čepas
Taip kasmet pagerbiami parapi Youth Foundation, P.O. Box
jos pensininkai, kurie įsteigė ir 497, So. Boston, MA 02127.
L. Ž.
išlaiko lietuvių parapiją So.
Bostone. Rengėjai Lietuvos
vyčiai ir Sodalietės pagamino ir
vaišino įvairiais lietuviškais A.A BRONIUS BAJERČIUS
valgiais. Rengimo komitetas,
Pernai gruodžio mėnesio pas
vadovaujamas Prano ir Virgini kutinę savaitę Bostone mirė at
jos Markūnų, dėkoja visiems už sargos kavalerijos majoras Bro
dalyvavimą ir dosnias aukas. nius Bajerčius.

i

A.A. Bronius Bajerčius buvo
gimęs 1896 m. lapkričio 29 d.
Nepriklausomoje Lietuvoje bai
gęs Karo mokyklą, buvo pakel
tas į karininko laipsnį. Buvo
didelis arklių mėgėjas. Iki 1938
m. tarnavo 2-rame ulonų pulke
kapitonu, buvo kulkosvaidžių
eskadrono vadas. Nuo 1938 m.
buvo pakeltas į majorus ir
perkeltas į kavalerijos štabą, IIro skyriaus viršininko parei
goms. Jis buvo drausmingas ir
pavyzdingas karių auklėtojas ir
mokytojas.
Už nuopelnus Lietuvai buvo
apdovanotas Vytauto Didžiojo
5-to laispnio ordinu, Gedimino
4-to laipsnio ordinu ir Nepri
klausomybės medaliu. Jis buvo
Lietuvių Tautinės sąjungos Bos
tono skyriaus aktyvus narys ir
nuolatinis kultūrinių subatvakarių lankytojas. Mirė sulaukęs
96 metų amžiaus. Palaidotas
Forest Hill kapinėse. Bostone.
V. S e n ū t a
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•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.

• Pensininkams Nuolaida.* -

mCOWTA\r4K*>*Ąlt(X
•
_•
•
•
.
i

Namų pirkimas ir pardavimas
MLS kompiuterių ir FA*1>agaJba'
Veltui riamų įvertinimas
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
visi agentai kalba •etuv**W
Nuolaida pensininkams •
•r
MISCELLANCOUS

A VI LIMAS
O VING

•

HAGGERTY
CHEVROLET

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobil>Q-<
pas mus.
FRANK ZAPOUS

6711 South Western • Chicago

(312) 7374000

•Ša

3208V* W M t 95th Strat
T a i . - (708) 424-8654
(312X581-8654
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac, GMC
Truck, Volksvvagen, Otdsmobile ir
Dodge firmų automobilius.
Taip pat parduodame vartotus,
mažai mylių turinčius, automobi
lius.

TAISOME
*
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis ( Hermis Deckye
Tai. 5S5-M24. Nuo 8 ryte Iki • v.v.
Kalbėti lietuviškai

Greitas ir efektyvus patarnavimas.
Atsakome visus klausimus apie
automobilius.
Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir
angliškai.

^U—

LIETUVA,
vasario 14

- . -

1
posūkis
•

paskutinis t a v o

į kelią, kurio ieškai nuo 1991 Kovo 11 — nepriklausomybės paskelbimo dienos.
Turi jau savo Seimą, Vyriausybę, viso pasaulio pripažinimą. Valstybės kūrimui užbaigti dabar išsirinksi

I

. • *

PREZIDENTĄ
UŽ KOKĮ kandidatą kviesi savo piliečius balsuoti?

•

Mes, JAV ir Kanados lietuviai, kviečiame visus Lietuvą mylinčius brolius Ir seseris pasisakyti už:
•

Lietuvos Konstitucijos bei Įstatymų sąžiningą vykdymą Ir vykdymo

•

•

privačią n u o s a v y b ę , laisvą ūkL laisvą gamybą, laisvą verslą laisvą
rinką,

priežiūrą,
okupacijos palikimo atsikratymą ir valstybės sienų užtikrintą

•

darbo ir atlyginimo
susitarimą,

apsaugą,

pusiausvyrą,

laisvą

darbdavio-darbininko

•

vakarietišką demokratiją ir valstybingumo išsaugojimą,

•

v a k a r i e t i š k o s sąrangos m o d e r n i ą valstybės administraciją,

•

įstatymais saugomas žmogaus teises VISIEMS Lietuvos žmonėms,

•

ž m o n i ų p r i v a t a u s gyvenimo neliečiamybę ir apsaugą,

•

laisvą žodį, laisvą mokslo, kultūros, mano k ū r y b ą

•

prieš Konstitucijoje Ir Įstatymuose numatytų laisvių varžymą,

už šviesesnę Lietuvos ateitį per

LAISVĘ, VIENYBĘ IR GEROVĘ
visus raginame balsuoti už AMBASADORIŲ

STASĮ LOZORAITĮ!

DIRBU IR DIRBSIU LIETUVAI.
PASISAKAU UŽ DEMOKRATINIO
GYVENIMO DŽENTELMENIŠKUMĄ.

Komitetas už ,,Lozoraitį
Į prezidentus":

St. Lozoraitis
VILNIUS, 1992.XII.29

Stasio Lozoraičio rinkimams padėti siunčiu —

dol.

Vardas ir pavardė
Adresas

Galima skelbti spaudoje

taip ~ ne

Aukas prašome siųsti:
LOZORAITIS FOR U T H . PRESIDENT COMMITTEE
STANDARD FEDERAL BANK
Account N o . 1101363869
4162 Archer Avenue
CMcago, IL 6 0 6 3 2

Dr. J. Adomavičius, A. T. Antanaitis, St. Baras, dr.
P Kisielius, dr A Razma. R Domanskis, A.
Milūnas, dr J Valaitis. L. Maskaliūnas, dr. T.
Remeikis. R Oirvonis. Br Juodelis, dr T. Kisielius,
K Jablonskis. Ed. Vitkus. R Rimkus. R Juškus,
Aig Regis, dr L. Ragas. Vyt. Radžius. L. Narbutis, Vyt Maciūnas, R Mieželis. P. Petrutis, A.
Laukaitis. J. Paliukaitis. B Vindašienė, dr. R
Povilaitis, R Mozeliauskas. A Juodvalkis, dr. J.
SmulkStys. J Žygas. B Jasaitienė. K Dočkus, dr
V šaulys. V Momkus. dr K Ambrazaitis, VI. Bū
tėnas. Br Siliūnas. Alg Kėželis. Gr Liautaud, Edm
Korzonas. dr A Kisielius. P. Aleksa. A Stepona
vičienė. M Remienė. dr G Batukas, V. Januškis,
dr Austė ir dr Mindaugas Vygantai, Ignas Juzėnas.
V Mikūnas. dr Edm Ringus. R Jurevičius, Z. Zabuiienė. kun dr v Cukuras. Alfonsas ir Dalia
Dzikai. J Karmūza. dr č Masaitis. A. Paliulis, dr.
E. Vaišnienė. V. Vaitkus. V. Vėbraitė-Gustienė,
Tadas ir Alma Alinsfcai, A. Alksninis, dr. V. Bie
liauskas. V. Blažaitis. kun dr K. Budmys, Ramutė
ir Aig.rcjas česnavičiai. V. Daugirdas. Z D»čptntgaitis, Vida ir Alg Jankauskai, č. Janusas. 2. Jurienė.
J. Kiznis P Jurkus. St. Karmazinas. M. Klivečkienė.
dr J. Lenktaitis. A. Mackevičienė. Aig Mačiuiartis.
J Matiukas. J Matulaitienė Kęstutis ir Ona Miklai.

L. Mn.' enė. P Nasvytis. dr B Nemickas. kun. J.
Pakalniškis, G. Panikas, A. Naokaitė-Pintsch, P.
Povilaitis, E. Remėza. A. Samusis, R. Sližys, V.
Stepor-s.dr.J.Stukas,dr R Vaičaitis..J Vainius.
J. Valaitis, Irena ir Julius Veblaičiai. A Vedeckas.
G. 2e -aitaitis. V. Žukas, Vitalis ir dr Marija
Žukauskai, dr Alg, Avižienis, dr Z. Brinkis. R
Dabšys R. Gasparonienė. V Gedgaudienė, dr. R
Giedra * s. A Markevičius, J Matulaitis. R Mutokas,
D. Navckienė, Z. Viskanta, J Janušaitis. K.
Barūnas.*St. Daržinskis. A. liekis, A Skridulis, G.
Lapenas. V. Bagdonienė, J. Kapcius, M. Rumbaitis. Ed Senkus. Edm. Vengianskas. Albinas ir
Angete 'arniai. P. Žygas, Alg. Visockis. A Banio
nytė, -autas Birieta, K. Maglicas. A čiuplinskas.
J. Stankus, R. Kurienė. H. Stepaitis. J Karasiejus.
V Skrinsfcas, č. Senkevičius, S. Čepas. H. Nagys.
dr. O šurnskaitė, J. Danys, dr J. Uleckas, Ged
Morkūnas, I. Kindenenė. dr. R. Palčtauskas. Juozas
ir Zita Petkai. N. Palūnienė, dr K. Gudėnas, B
Raugas J. Majauskas. L. Kučas. P. Mašaiaitia. R
Stirbys. j . Dantienė. Algimantas ir Teresė Gečiai.
E Andnūnes, V. Matonis, R Jakas. Juozas ir Rasa
Juškai. R. .F. Narušienė. Stepas Ingaunis. M
Vaitkienė, Antanas ir Birutė Vilučiai, M. Bakus. J
Rūgštis. Kęstutis ir Rūta Susinskai, dr. V. Ma
jauskas, dr. P. Zunde, J. Paliulis. A Vėiavičius.
Vytautas Petrulis, Vytas Rugienius, Vytautas
Kutkus, Jonės Urbonas, kun Alfonsas Babonas. dr

Algis Barauskas. Regina Juškaitė. Stasys
šimoliūnas, Saulius šimoliūnas, dr Vainutis K
Vaitkevičius. Eduardas Milkus-Milkauskas. Vincas
Tamošiūnas, Algis Lapsys. Raymond V Petrauskas.
Bernardas Bnzgys. Jurgis Jurgutis, dr. Stefa ir Kęs
tutis Miškinis, Yolanda ir Algis Zaparackat, Robert
Boris. Viktoras Memenąs, Janina ir Narimantas
Udnai, Nijolė ir Algis čerekai, Audronė
Tamulionytė-Lenz, Birutė šaulytė-čečkienė. prof
Leonardas Gerulaitis Algis ir Liuda Rugieniai. R
Mikulionienė. A Butkūnas, V. Jonaitis. E. Gri
gaitienė, dr. R. Kriaučiūnas, D. Petrusevičiūtė, dr
Ramūnas Kondratas. Skinnantė A. Kondratienė. An
tanas Dundzila, dr. Vytautas Kavolis, dr. Vitolis E
Vengris. Pranas Baltakis, Arvydas ir Daiva Barzdūkai. dr. Stasys ir Aldona Bačkaičiai. dr
Kazimieras ir Diana Campės. Algis ir Dalia Lukai.
Juozas ir Izabelė Laučkai. dr Saulius ir Sigita
Naujokaičiai, dr Domas ir Gražina Krivickai.
Vytautas Eringis. Juozas Gaila. Aleksandras Akutė.
Stasys Augoms. Birutė Banaitienė, dr. Valius
Bergen, dr Romas Buivydas. Gintaras Čepas.

I

• Į t t 376-1882 ar 376-SS96

Andrius Dilba, Stasys Eiva. dr. Stasys Goštautas,
Antanas Januška, Rūta Kalvaitytė, Juozas
Kapočius. Liudas Končius. Aktas Kupčinskas.
Česlovas Mickūnas, Petras Molis, Alfonsas Petru
tis, Vytautas Rastoms, Juozas Rantelis, Algis Skabeikis. dr. Antanas Klimas, Paulius Klimas, Vytautas
Bnzgys. Vaclovas Rociūnas. Vladas čyvas, Pranas
Joga. dr Edmundas Lenkauskas. A. šnipaitė, B.
Stoškienė, l. Tamulevičienė, B. Vaitas. R. Vaitas,
P. Viščinis, A. Nakas, R. Šidlauskienė, dr. Regina
S. čiurlienė. dr. Juozas B. Dičpinigartis. dr. Juozas
T. Drčpinigaitis. dr. Petras Dičpinigartis. dr. Vita
Dičpmigaitienė, dr. Stefa Dimienė. Pranas Gvildys,
kun. Vytautas A. Palubinskas, kun. Stasys Raila,
dr Janina Snieškienė, Ričardas Šokas, dr. Rožė
Šomkaitė, Kazimieras Gimžauskas. Klemas Jurgėta,
Algis Dūda. Juozas Navakas, Janina Gerdvitienė,
Pranas Zelba. Alfonsas Arlauskas. Alfonsas Vėia
vičius. Ona Adomaitienė, Vytas Dubauskas. Elena
Jonušienė, Vilija Sužiedėlienė, Reda Pttūrienė,
Vytautas Janušonis, A. Sinkevičius, L. Gylys, P.
Griškelis, Indrė TTjūnėlienė, Vacys ir Viktorija
Šauliai. Nyka-NHiūnas, dr K Almenas, Aušra Zerr

Veidas Adamkus,
šiaurės Amerikos Stasio Lozoraičio
Rinkiminio štabo Vadovas

Po minėjimo bus priėmimas ir Lietuvių Namų vadovybės rūEsther Boyer School of Music.
Minėjime žadėjo d a l y v a u t i pabendravimas su garbės sve- pėsčiu, vidurinėje Namų salėje
miesto meras Edward Rendell. čiais. Visuomenė kviečiama pri- bus galima pavalgyti pietus.
Yra pakviesti kiti valdžios ėmime dalyvaut, iš anksto (iki
Minėjimo metu bus renkamoe
atstovai, kitų valstybių konsu vasario 1 d.) užsisakant bilietus aukos gausiems Lietuvių Bend
Didelė padėka parapijos kle lai ir tautinių organizacijų pas abiejų valdybų narius už ruomenės darbams paremti,
bonui kun. Petrui Šakaliui, atstovai.
labai kuklią 5 dol. auką.
ypač LB įstaigą VVashingtone
kuris nepamiršo šios parapijos
Minėjimo rengėjai, norėdami
Prieš minėjimą, nuo 12 vai. išlaikyti.
vargonininko Gaidelio ir 10 įprasminti ypatingą Lietuvos
metų jo mirties sukaktyje šį Nepriklausomybės jubiliejų,
minėjimą surengė. Pasilikusi nutarė įteikti padėkos žymenis
spraga jaučiama ir dabar.
(plaketes) trim v i e t i n ė m s
Vaclovas Senūta amerikiečių institucijoms, padė
jusioms kelti Lietuvos laisvės
bylą sovietinės okupacijos metu,
Philadelphia, PA
arba dabar padedančioms Lietu
Gyveno Benvyn, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko
vai
atsistatyti. Būtent: „The
PIETINĖS NEW JERSEY IR
apylinkėje,
LaGrange, EL ir Hot Springs, AR.
Philadelphia Inąuirer" dien
PHILADELPHIJOS
Mirė
1993
m. sausio 25 d., 5:55 vai. ryto, sulaukęs 81 m.
raštis, WFLN-FM klasikinės
LIETUVOS
amžiaus.
muzikos radijo stotis ir Deborah
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Hospital Foundation.
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Nuliūdę liko: duktė Brigita Barnius, sūnus Romas, bro
„Philadelphia Inąuirer", mili
lis Leonas, Lietuvoje sesuo Regina Slavinskienė; anūkai:
Šiais jubiliejiniais metais ruo joninio tiražo dienraštis, savo
Mimi, Noelle, Anita, Daria ir devyni proanūkai.
šiamės iškilmingiau ir prasmin vedamuosiuose rėmė Lietuvos
Velionis buvo vyras a.a. Idos Kavaliauskaitės Barmienės.
laisvės
siekimus,
o
prasidėjus
giau paminėti Lietuvos Nepri
Kūnas pašarvotas sausio 27 d., trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v.
klausomybės atstatymo 75-tą laisvėjimo procesams, dienraš
Tower Home for Funerals laidojimo namuose, 4007 S. Joliet
sukaktį. Tai gera proga susi čio užsienio korespondentai rašė
Ave., Lyons, IL (tarp Harlem ir First Ave., % bl. į pietus nuo
kaupti ir vieningai ryžtis siekti puikius straipsnius apie to
Ogden Ave.)
dviejų pagrindinių tikslų: dva laikotarpio įvykius. AtmintiAtsisveikinimas sausio 27 d. 7 vai. vakaro.
siniai ir ekonominiai stiprios niausi buvo apie Vilniaus
Laidotuvės įvyks sausio 28 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo
Lietuvos, pilnai nepriklausomos katedros grąžinimą ir vyskupo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Lietuvių Ev. Liuteronų
„Tėviškės" bažnyčią. Po religinių apeigų 10 vai. ryto velionis
nuo didesnių kaimynų, ir stip Steponavičiaus grįžimą į Vilnių
bus nulydėtas ir palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse, 8201
rios, gerai organizuotos išei (per du numerius), Baltijos
S. Kean Ave., Justice, IL.
vijos, pajėgiančios išlaikyti savo kelią, Sausio 13-tos žudynes Vil
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
kultūrą, tradicijas bei vertybes niuje ir žuvusiųjų laidotuves,
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
ir jas efektingai reprezentuoti kovo 11-tąją su didžiausia ant
Nuliūdusi duktė, sūnus, sesuo, brolis, a n ū k a i ir
kitų tautinių grupių tarpe. Jubi rašte ir ypatingai jaudinantis
proanūkai.
liejinis minėjimas turėtų suda straipsnis apie Vytauto Lands
ryti sąlygas amerikiečių dėme bergio ir jo senuko tėvo daly
Laidotuvių direkt. Donald Edwards. Tel. 708447-7900.
siui atkreipti į Lietuvos siekimą vavimą padėkos Mišiose Šilu
voje 1991 m. rugsėjo 8 d.
pilnos demokratijos.
WFLN-FM klasikinės muzi
LB Philadelphijos ir Pietinės
New Jersey apylnkių valdybos kos radijo stotis 25 metus iš
bendromis jėgomis ruošia ju- eilės davė nemokamą laiką spe
liejinį minėjimą, norėdamos cialioms programoms anglų
plačiau pasiekti lietuviškąją ir kalba Vasario 16-tos proga. Lie
amerikiečių publiką. Minėjimas tuvių Bendruomenės pastango
ruošiamas sekmadienį, vasario mis gerai paruoštos programos
efektingai informavo amerikie
7 d., tokia tvarka:
Ilgos ir sunkios ligos iškankintas, mirė 1993 m. sausio
10:30 vai ryto šv. Mišios Šv. čius apie Lietuvos likimą ir jos
mėn. 26 d. 10:15 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amžiaus.
Andriejaus lietuvių parapijos teisę į nepriklausomybę.
Gyveno Kagawong, Manitoulin saloje, anksčiau SudbuDeborah ligoninė, Brovvns
bažnyčioje (19-ta ir Wallace
ryje.
gatvės). Organizacijos kvie Mill, N. J., Philadelphijos pašo
Gimė Lietuvoje, Žemaitkiemio valsč. Kezių kaime.
čiamos dalyvauti su savo vėlia nėje, gelbsti Lietuvos vaikus,
Kanadoje išgyveno 44 metus. Lietuvoje dirbo matininku.
vomis ir palyda. Moterys prašo sergančius širdies ligoms. Jos
Giliame liūdesyje paliko žmoną Moniką, pusbrolį Bronių
mos pasipuošti tautiniais dra chirurgai su gausiomis medici
Augustiną. Lietuvoje brolį Boleslovą su šeima, seserį Stefą
bužiais ir jungtis į procesiją. Šv. ninėmis dovanomis vyko į Lie
Antanavičienę su šeima ir kitus gimines.
Andriejaus parapijos adminis tuvą operuoti vaikų, o ypatingai
Velionis bus pašarvotas Lougheed laidojimo namuose Sudtratorius Tėvas Burkauskas sunkius ligonius atsigabena ope
bury. Bus palaidotas Toronte Šv. Jono lietuvių kapinėse po
rūpinasi, kad šv. Mišias kon- racijoms į Ameriką. Taip pat
gedulingų šv. Mišių už jo sielą.
Jį pažinusieji, prisiminkite savo maldose.
celebruotų daugiau kunigų ir kviečia Lietuvos chirurgus ir
kad jų tarpe dalyvautų arki kitus specialistus stažuotėms,
Liūdinti žmona Monika ir giminės.
kad grįžę Lietuvon dalintųsi
vyskupijos atstovas.
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose savo patirtimi su kitais.
(Lithuanian Music Hali), 2715
E. Allegheny Ave., prie pat 195
INTERNATIONAL
kelio išvažiavimo, vyks iškil
v
_
mingas minėjimas. Pagrindinis
TRAVEL CONSULTANTS
Žaibai
kalbėtojas — Lietuvos ambasa
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
dorius Jungtinėms Tautoms
CARGO — siunčiame oro linija
Anicetas Simutis. Minėjimo
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
dalyvius sveikins naujasis Lie
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
tuvos generalinis konsulas New
Yorke Linas Kučinskas. Meninę
•525 South 79th Av«nu«
223 Kalvarijų gatve
Htckory HM, Illinois 90457
programą atliks solistė Marytė
VHnlua, Uotuva
T«l. 708-430-7272
Talafonas 736-«22 Ir 736-«40
Bizinkauskaitė. dainavusi ope
rose JAV-se. Kanadoje ir
Lietuvoje, o šiuo metu gilinan
ti muzikos studijas, siekdama
AMERICAN TRAVEL SERVICE
doktorato, Temple Universiteto

LIETUVIU TELKINIAI
Brockton, MA
A.A. ALBINA
BARKAUSKIENĖ
Albina Baškauskienė-Kubiliūtė, širdies smūgio ištikta,
sausio 6 d. mirė savo namuose,
Brocktone. Buvo 72 m. amžiaus.
Pasiliko giliame nuliūdime
vyras Juozas B a š k a u s k a s ,
duktė prof. Liucija Baškaus
kaitė, sūnus Linas ir duktė Asta
Baškauskaitė, vaikaičiai ir kiti
giminės. Lietuvoje liko trys
broliai — Antanas, Juozas ir
Justinas Kubiliai ir sesuo Jus
tina Gabrienė.
Albina Baškauskienė buvo
gimusi 1920 m. Liudvinavo pa
rapijoje, Marijampolės apskr. Iš
11 vaikų j a u n i a u s i a . Dar
neseniai šventė 50 m. vedybinę
sukaktį ir m a n ė s u l a u k t i
gražaus saulėto pavasario, bet
Dievas lėmė kitaip.
A.a. Albina buvo visų mėgs
tama, paslaugi, priklauso be
veik visoms organizacijoms ir
buvo aktyvi jų narė. Priklausė
Šv. Kazimiero parapijos chorui
nuo pat jo įsteigimo.
Velionė buvo pašarvota E.
Vaitekūno laidotuvių namuose,
kur kun. P e t r a s Šakalys
(klebonas) vadovavo rožiniui ir
kitoms maldoms. Į šermenis
atsilankė
daug
žmonių.
Šermenyse grojo gyvoji muzika.
Pirmadienį, sausio 11 d., Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje
buvo gedulingos atsisveikinimo
Mišios, k u r i a s
atnašavo
klebonas kun. Petras Šakalys,
asistuojant kunigams Albertui
Abračinskui ir Simeonui Saulėnui. Solo giedojo operos solistė
Marytė Bizinkauskaitė ir solis
tas Benediktas Povilavičius.
Po pamaldų velionė gausaus
būrio draugų ir giminių buvo
nulydėta į Kalvarijos kapines
Brocktone, kur, po trumpo
„Amžiną atilsį" buvo palaidota,
palikdama didelę spragą visuo
menėje, chore ir šeimoje.
Velionės vyras Juozas Baš
kauskas šeimos vardu padėko
jo kunigams ir visiems laido
tuvių dalyviams, susirinku
siems Christos restorane.
Lai būna Jai lengva Amerikos
žemelė, nors Lietuvos minkš
tesnė ir lengvesnė.
Nuoširdžiai užjaučiame liū
dintį vyrą Juozą Baškauską,
dukteris Liuciją ir Astą, sūnų
Liną ir jų šeimas.
Nebesuskinsim tau ramunėlių
Ir miško ievų iš daubos,
Kad ir sugrįšim į tėviškėlę
Tavęs mums niekas neatstos.
V a c l o v a s Senūta
PRISIMINTAS KOMP.
JULIUS GAIDELIS
Kompozitorius Julius Gaidelis, 10 metų jo mirties
sukakties proga, sausio 10 d.
buvo prisimintas Brocktono Šv.
Kazimiero parapijoje.
10 vai. ryto Šv. Kazimiero
bažnyčioje šv. Mišias aukojo kle
bonas kun. Petras Šakalys.
Choras giedojo J. Gaidelio
harmonizuotas Mišias, o solistas
Benediktas Povilavičius įspū
dingai atliko J. Gaidelio „O
Dieve galingas".
Po pamaldų parapijos salėje
vyko komp. Juliaus Gaidelio
prisiminimas, kurį pravedė visų
Gaidelio vestų chorų choristas
Jonas Grinkus.
Minėjimą pradėjus ir kleb.
kun. Š a k a l i u i sukalbėjus
invokaciją, Elena Vasyliūnienė
skaitė paskaitą apie Juliaus
Gaidelio asmenį, jo nueitą kelią
ir jo kūrybą. Ji savo prisi
minime iškėlė daug džiaugs
mingų ir skausmingų kompozi
toriaus išgyventų valandų.
Solistas Povilavičius padainavo
dvi dainas. Akompanavo seselė
Incarnata.

A.tA.
KSAVERAS BARMUS

*
A.fA.
BRONIUS DŪDA

NCW JERSEY, NEW YORK — „Uatuvoa AUl m i n i m a i ,
••kmadionlala nuo 2 Iki 3 v. p.p. tt Seton MaM Unlvarsitato stotlas. 89.S FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vadamoa anglų kalba, I i tos pačios stotlaa.
taip pat aakmadlanials girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
J. J . Stukas — dtroktorlus, 234 Sunllt Dr., VVotchung,
N. J. 07060. Tai. 908-753-5636.

The
right
flight
to
Vilnius

9439 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60642
TEL. (706) 422-3000
FAX (708) 422-3163

fr

*

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
Informacijai skambinti: 1-70S-422-3000. Darbo vai.: pkrnad., an
t r a * . , katvlrtd. Ir ponktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trocd. 9 v.r.—7 v.v.

r\

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
HAGFN Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
AiRPoei
gos aerodrome lengva ir patogu
persėst į kitą lėktuvą č i a iš
vengsite keleivių spūsties.
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams.
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,
aplankykite .,tax free" parduotuves.
Nemažai sutaupysite!
..Miieage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba

SAS Tel. 1-800/221-2350

S4S

SCANDINAVIAN AIRLINES

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 27 d.
Visi Philadelphijos ir pietinės
New Jersey bei kitų artimų
vietovių lietuviai kviečiami
visuose renginiuose vieningai
dalyvauti.
Teresė Gečienė

Žmogus yra sudėtingas ir pai
nus sutvėrimas, jis padaro
dykumas žydinčias, o ežerus
išdžiovina.
Gil Sters

A.tA.
KUN. PRANAS GARŠVA, MIC
Gyveno Chicagoje, Marijonų vienuolyne.
Mirė 1993 m. sausio mėn. 24 d., 7 vai. vakaro vienuolyne.
Gimęs 1915 m. sausio 18 d. Pasnietalio kaime, Kauno
apskrityje.
Vienuolis marijonas nuo 1933 m. rugpjūčio 15 d. Kunigu
įšventintas vysk. Vincento Brizgio 1942 m. spalio 4 d., šv.
Pranciškaus Asyžiečio šventėje, Kauno katedroje.
34 metus vadovavęs dienraščio „Draugo" redakcijai.
Nuliūdę Lietuvoje liko broliai: Bronius ir Antanas;
seserys: Kazimiera Ambrazienė ir Genė Diržienė, visi su
šeimomis; daug kitų giminių šiapus ir anapus Atlanto; Mari
jonų vienuolija, „Draugo" redakcija, administracija, spaus
tuvės darbininkai, skaitytojai, bendradarbiai ir visa lietu
viškoji išeivija.
Trečiadieni, sausio 27 d., kūnas pašarvotas Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje nuo 12 vai. dieną; atsisveikinimas 6 vai.
vakare.
Ketvirtadieni, sausio 28 d.. 10 vai. ryto šv. Mišios Jaunimo
centre, po to bus palydėtas j Šv. Kazimiero kapines.
PVašome vietoj gėlių aukoti „Draugo" išlaikymui, nes
dienraštis ir jo gyvavimas buvo ypač svarbus a.a. kun. Pranui
Garšvai.
Laidotuvėmis rūpinasi Donald A. Petkus/Donald M.
Petkus, tel. 312476-2345.
Nuliūdę broliai, seserys, giminės ir Marijonų vie
nuolija.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9652
460507 South Hermitage Avenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas - (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE
Marquette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago
Visų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
\1arquette Funeral Home
2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
M312M76-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455
Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero. Illinois 60650
708-652-1003

Laidotm iu namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e .
Visu- laidotuvių n a m u s galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345
ANTHOM B PETKUS
DONALD V PETKUS

DONALD M. PETKUS
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 27. d.

Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos
Rafetooj* J. Piacas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66Cfa Place, Chicago, IL 60629

x Visuomenę pasiekė Gene
ralinio konsulo Vaclovo Kleizos
pakvietimai į iškilmingą pokyli,
kuris įvyks š.m. vasario 20 d.
Stouffer Riviere viešbutyje,
miesto centre. Šis iškilmingas
pokylis yra rengiamas atžymėti
75 metų sukaktį nuo Lietuvos Vidas Dumasius ir Zita Dubauskaitė paruošė Chicagos Lituanistinės
Nepriklausomybės paskelbimo. mokyklos mokinius Kalėdų eglutės programai.
Pokylio bilietų kaina gana
Nuotr. Martyno Vidzbelio
aukšta, tačiau rengimo komi
tetas užtikrina, kad daugiau
puslapių, jaunesnieji skaitytojai
jokių išlaidų nebus: į bilieto
CHICAGOJE
gali atsiimti pirmą dovanėlę, o
kainą įeina maistas, gėrimai ir
vyresnieji skaitytojai turi prieš
IR
APYLINKĖSE
visi kiti malonumai. Pokylin
apdovanojimą perskaityti 30
yra pakviesti dalyvauti kitų
puslapių lietuviško veikalo.
šaliųTkonsulai, ir mūsų, kaip
Taip palaipsniui, daugiau
NEBŪK „GEEK" gerų Šeimininkų, bilietų kainos
puslapių perskaičius, premijos
SKAITYK!
turi padengti svečių išlaidas.
padidėja ar „paskanėja".
Jaunesni mokiniai skaito
Lietuviškų knygų skaitymo
x Jaunimo centras prašo
lietuviškas
knygeles, išleistas
konkursas
vyksta
dabar
Chica
savo narių neužmiršti, kad yra
kviečiamas kasmetinis narių gos Lituanistinėje mokykloje. Lietuvoje ir Amerikoje, ir
susirinkimas vasario 7 d., Mokiniai raginami paskaityti pasakas „Eglutės" žurnaluose.
sekmadienį, 11 vai. mažojoje kųo daugiau puslapių ir su Vyresniems mokiniams trupu
tį sunkiau surasti jiems įdomią
salėje. Bus svarstomi einamieji rinkti kuo daugiau taškų.
ir suprantamą medžiagą, kuri
Konkursui
pasibaigus
ba
reikalai ir renkama Taryba.
landžio mėnesį, daugiausia ne per sunkiai parašyta, tačiau
x PaL Jurgio Matulaičio taškų surinkę mokiniai bus jie irgi randa lietuviškų autorių
66-to« mirties metinės bus apdovanoti piniginėmis premi knygų ir žurnalų straipsnių su
mL.ir.ios penktadienį, sausio 29 jomis. Kad skaitymo darbas per tėvelių bei mokytojų pagalba.
d. Šv. Mišios prasidės 6:30 vai. greitai nenusibostų, mažos
Klasėse mokytojai gali paskir
vakare Jėzuitų koplyčioje. Mi premijos bus dalinamos už skai ti 10-15 minučių laisvam skai
šias aukos ir pamokslą pasakys tymo progresą. Perskaitę 10 tymui arba net garsiai perskai
kun. K. Trimakas. Po Mišių ses.
tyti trumpą veikalą visiems
Margaritos paskaita ir filmas iš
mokiniams, visi, atidžiai besi
x JAV Lietuvių Bendruo klausantys, gali sau taškų
Lietuvos Jaunimo centro
kavinėje. Atsilankiusius vaišins menės Lemonto apylinkė ruo susirinkti.
Nekaltai Pradėtosios Marijos šia Lietuvos valstybės atkūrimo
Pabaigę skaityti knygą ar il
seserį- rėmėjos. Bus ir automo 75 metų — Vasario 16 d. minė gesnę pasaką, jaunesni moki
bilių apsauga. Visi kviečiami. jimą, kuris įvyks š.m. vasario niai ją įvertina dviem sakiniais
mėn. 14 d. Lietuvių centre. Mi
x „Krivūlė", nr. 2 (56), 1992 nėjimo pradžia 12:30. Minėjimą ir piešiniu. Vyresni mokiniai
m., gruodžio mėn. Leidžia Lietu praves dr. Aloyzas Pakalniškis. trumpai atpasakoja knygos
vių Sielovados delegatūra Pagrindinę kalbą pasakys turinį. Gražiausi aprašymai bus
Vokietijoje, atsakingasis redak mums žinomas advokatas premijuojami ir mokyklos laik
raštėlyje išspausdinti.
torius — prel. Antanas Bunga.
Povilas Žumbakis. Meninę
Klasėse kabo progreso len
Spausdinta Saleziečių spaus
programą atliks Maironio
telės,
kuriose pažymima, kiek
tuvėje. Žurnalas nedidelio
mokyklos auklėtiniai. Prašome
puslapių tos klasės mokiniai yra
formato, labai gražiai paruoštas,
gausiai dalyvauti.
perskaitę. Klasė, kuri pro
iliustruotas nuotraukomis.
Medžiaga — daugiausia reli
porcingai perskaitys daugiau
x Jaunimo centro metinis
ginėmis ir lietuviškomis
sia, visa bus apdovanota. Taip
narių susirinkimas
yra
temomis.
pat naudojami plakatai su ragi
kviečiamas vasario mėn. 7 d. 11
nimais „Pradžiugink močiutę,
x Ansamblis „Melodija" at- vai. mažojoje salėje. Bus fi paskaityk knygutę", arba „iš
liks programą vakaronėje Jau nansinė apyskaita, revizijos junk televiziją ir įjunk protą".
nimo centro kavinėje penkta komisijos pranešimas ir Tarybos
Kviečiame visuomenę paska
dienį, vasario 5 d., 7 vai. vaka rinkimai. Visi nariai prašomi tinti ir paremti mūsų jau
re. Taip pat pasirodys tau dalyvauti.
nuomenės lietuvišką skaitymą
todailininkės Virginija ir
ir lietuvišką žodingumą.
Birutė, kurios pademonstruos
x ALTOS Chicagos skyrius Tėveliai ir seneliai, pasiūlykite
tautinius ir stilizuotus rūbus. pagrindinį Lietuvos Nepri vaikams, kas jiems būtų įdomu
Visų laukia linksma nuotaika ir klausomybės 75 metų atkūrimo ir ne per sunku perskaityti. Ar
įdomus vakaras.
minėjimą rengia š.m. vasario 14 ba patys jiems garsiai paskai
d., sekmadienį. Minėjimas pra tykite! Tetos, dėdės ir draugai
x Švč. M. Marijos Gimimo dedamas šia tvarka: šeštadienį, — paremkite šį konkursą fi
parapijos sporto salėje sausio 27, vasario 13 d. 12 vai. dienos nansiškai, paaukodami Chica
28 ir 29 d. nuo 9 vai. ryto iki 2 vėliavų pakėlimas prie Laisvės gos Lituanistinės mokyklos
vai. p.p. vyksta knygų ir vartotų kovų paminklo Jaunimo centro Jaunimo centre skaitymo fon
daiktų turgus. Pelnas skiriamas sodelyje. Iškilmėms vadovauja dui. Visos gautos aukos bus
mokyklai paremti.
lituanistinių mokyklų vadovybė naudojamos skaitymo ska
su savo mokiniais. Nepalikime tinimui ir premijoms.
tik vieniems mokiniams atlikti
J. N.
Advokatas
šias iškilmes. Visuomenė
GINTARAS P. ČEPĖNAS kviečiama gausiai dalyvauti.
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
£eštad 9 v r iki 1 vai d

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą
ADVOKATAS
ALGIRDAS R OSTIS
201 E. O f d e n Ave.. Ste. 18-2
Hinadale, IL 60621
Tel. (706) 325-3157
Valandos pagal susitarimą

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadieni,
sausio 31 d. Baltia Express pri
iminės siuntinius Pasaulio
Lietuvių centre, Lemont, BL nuo
9 v. r. Informacijai: tel.
1-800-SPARNAI arba 1-800772-7624.
(sk)
x Atlanta Import-Export
praneša, kad mūsų skyriai
įvairiuose JAV kampeliuose ir
toliau teikia nepriekaištingas
paslaugas Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka
neišpasakytai žemos. Teirauki
tės mūsų įstaigose dėl pinigų
persiuntimo . Lietuvą ir dėl
mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio
($99) pristatymo jūsų bičiuliams
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta
Import-Export pagalba 1993
metais! Tel. 312-434-2121.
(sk)
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SAULĖS SOSTO PILIS
- PIETŲ AMERIKA
(Kalėdų legenda)
(Pabaiga)

Misionierius maldavo už nau
jai įtikėjusius, siūlydamas savo
gyvybę už juos. Bet tai nieko ne
gelbėjo. Jie klausė karaliaus, ar
jis iš tikrųjų tiki į naująjį Dievą,
sakydami, kad jis turės mirti, jei
pasakys „taip"
Misionierius klausė, beveik
nekvėpuodamas, koks bus at
sakymas. Savo širdyje karštai
meldė Dievą, kad gelbėtų tą
sielą, kad duotų karaliui malo
nę nuo krikšto krauju.
— Mano širdis myli Jėzų. Aš
tikiu į Jį, — tarė karalius,
drąsiai stovėdamas ir nesi
kreipdamas nuo kareivių dur
tuvų, kuriuos jie dabar į jį
nukreipė; — aš mielai moky
čiausi Jo religijos.
— Ai, imkite mano gyvybę už
jį, — suriko Steponas, bėgdamas
pirmyn ir pats puldamas ant
tėvo krūtinės, kada kareiviai su
durtuvais pajudėjo eiti prie
karaliaus.
Jie susimaišė ir susijaudino
prieš tą mažutį baltuose dra
bužiuose su angeliškai nekaltu
veidu. Bet vienas žmogus iš
užpakalio kitų, kuris, galbūt,
tikėjosi liksiąs karalium, jei
Stepono tėvas žus, paleido savo
durtuvą taip smarkiai ir tiesiai,
kad jis pervėrė karaliaus širdį.
Tuomet ir kiti puolė, surišo
misionierių, Juozą, Steponą ir
išsigabeno juos su savimi į savo
miestą. Ten jie manė juos išmė
ginti ir paskirti bausmę
Ir štai! Kada jie eina tankiu
mišku, krikščionys užgieda
garbės himnus savo Viešpačiui.
Per Stepono veidą rieda liūdesio
ašaros, kad mirė jo tėvas —
karalius. Pasirodo mažas kūdi
kis, kuris nušluosto nuo veido
ašaras. Jis paliečia lelijų
vainiką ant Stepono galvos, jis
tampa auksu, žėrinčiu šviesiau
už saulę, žmonės net negalėjo
žiūrėti į jį dėl labai stiprios
šviesos. Kūdikis prispaudė Ste
poną prie savo širdies. Steponas
pajuto, kaip Jo meilė pereina į
jo širdį ir gilią žaizdą, kurią jo
je padarė tėvo mirtis, išgydo.
Dabar kūdikis pranyko. Bet Ste
pono vainikas vis šviečia. Jo
veidas ramus ir malonus, kaip
angelo.
Visi, išvydę tą stebuklą, puolė
ant veido, išpažindami, kad
krikščionių Dievas yra tikras
Dievas.
Kada visi sugrįžo į savo
x Tarptautiname teatro miestą, tuojau susispietė apie
festivalyje Vilniuje, geg. 10-22 misionierių ir, išklausę jo
d. dalyvaus National Black Tou- pasakojimų, beveik visi prašė,
ring Circuit teatras iš New kad juos pakrikštytų. Ir taip
Yorko. Jie pasirodys su egzo miestas pasidarė krikščioniš
tiška retenybe Lietuvoje — kas. Kai Steponas užaugo ir liko
dainų ir ,,tap dancing" karaliumi, jis valdė su tokiu
muzikiniu spektakliu iš 1920-30 malonumu ir teisingumu, kad
visi džiaugėsi neapsakomu
metų.
ramumu. Jis gyveno labai ilgai
x Ne tik gražios moterys, ir matė vaikų vaikus pakrikšty
bet ir dailūs vyrai ruošiasi tus ir išmokytus tikėjimo į Jėzų.
Juozas iškeliavo, kad gautų
Montessori mokyklėlių madų
parodai vasario 21 d. Modeliuos kunigo šventimus ir taptų mi
Paulius Ragas, Bohdan Jan sionieriumi. Jis sunkiai ir daug
szyn, Jeff Bendfelt, Saulius Bal dirbo, mirė u? tikėjimą. Mi
sys, Eduardo Fabianovich ir sionierius, kuris krikštijo
Steponą, pasiliko prie jo iki savo
Gintaras Aukštuolis.
(sk) mirties. Mirė nuo sunkios ligos
dėl nepriprasto klimato ir
x TRANSPAK siunčia tal- vargingų darbų, kurių jis daug
pintuvus (konteinerius) į Lietu atliko, nešdamos žmonėms mei
vą dažniausiai — k a s savaitę. lę Dievo ir tą ramybę, „kuri
Siųskite per seniausią siuntinių viršija visokį supratimą".
į Lietuvą įstaigą TRANSPAK,
2838 W. 69 St., Chicago, IL
60829, tel. 321-438-7772.
Bėda su vaikais, bėda be vaikų.
(sk) (Pasvalys).

Šuo Snaigė miške.

Piešė Natalija P l e n y t ė
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mok.

SNAIGE

MIŠKO SIUVYKLA

Mano šunytė Snaigė yra labai
maža ir graži. Be to, ji gera, už
tai ją labai mylime. Jos yra
balta-juoda nosytė. Snaigei labai
patinka vaikščioti po miškus.
Grįžus reikia ją nuplauti. Ji
mane ir mano šeimą myli. Ji gir
di, kai pareinu namo, yra gera
mano draugė. Kai aš verkiu, ji
laižo mano ašaras.
Natalija Plenytė,
Marąuette Parko lit.
m-los 6 sk. mokinė

Kartą viename tankiame miš
ke buvo siuvykla. Siuvyklos
šeimininkė buvo darbščioji
pelytė. Ji buvo gera siuvėja,
todėl ją ir pavadino miško siu
vėja. Jos padėjėjas buvo sūnelis
Mikutis. Jis mamai atlikdavo
įvairius darbus: tai s i ū l ų
atnešdavo, tai adatas paduo
davo, tai buvo tikras talki
ninkas. Mama visą laiką ant
kaklo nešiojo pasikabinusi žir
kles, nes dirbo be poilsio. Žvėrys
dažnai pas ją ateidavo. Tai lapei
kailinius pasiūk, tai kiškiui
kepuraitę ir batukus, mešSU PAČIŪŽOM
kučiams storas striukes, kad
nesušaltų. Visiems visko reik
Lekia, skrieja, susigrūda,
davo. Prieš žiemą žvėrys tartum
Visi žaidžia palei prūdą,
žirniai birdavo. Tada vargšė
Blizga ledas veidrodinis,
pelytė su savo sūneliu gerokai
Sukasi tenai suktinis.
privargdavo, net sau pelytė
nesuspėdavo reikalingų dra
Džiaugias, krykščia, greitai
sukas, bužių pasisiūti. Kai pelytė visus
aprūpindavo, likusią žiemos dalį
Su pačiūžom Antanukas.
ilsėdavosi. Abudu su sūneliu
Skrieja, lekia, tartum vėjas,
Mikučiu ištisas dienas mie
Jis olimpinis čiuožėjas.
Nerimą Narutė godavo. Taip darydavo per
-žiemą iki pat pavasario.
Rūta Draudvilaitė,
NE VISI RUSAI
Lietuva
YRA ŽVĖRYS

Čia pateikiama 10 žodžių, prie
kurių reikės pridėti pradžioje ar
pabaigoje po keletą raidžių, kad
sudaryti naują žodį — daikta
vardį. Štai šie žodžiai: 1. Piršti
(primygtinai siūlyti, teikti). 2.
Anga (atviras tarpas, skylė, įėji
mas), galima nubraukti pasku
tinę a. 3. Kaita (keitimasis pvz.
balsių - priebalsių), reikalui
esant, paskutinę a galima pa
keisti kita balse. 4. Menė (svečių
kambarys, svetainė). 5. Darys
(nuo žodžio daryti būsimasis
laikas). Stato, reikalui esant,
paskutinę o galima pakeisti
kita balse. 7. Inkas (pateikti
dokumentus, pagal kuriuos turi
būti mokami pinigai ir gauti pi
nigus pagal tuos dokumentus).
8. Ima. 9. Aule (tarmiškas žodis,
kuris reiškia bičių aulį — avilį).
10. Virė, i raidę galima pakeis
ti kita balse. Skliausteliuose tik
žodžių paaiškinimai. Visi žodžiai
turi būti reikšmingi. (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 82
(Žiūrėkite piešinėlį)

I tuščius langelius įrašykite
raides, iš kurių susidarys žodžiai.
Skersai: 1. Žodis, reiškiąs judė
jimą liepiamojoje nuosakoje. 2.
Kojos dalis. 6. Parodomasis
įvardis. 7. Pelkės pakaitalas. Že
myn: 1. Žmonių labai mėgiamas
ir naudingas vabzdys. 3. Išreikš
dami padėką, taip sakome. 4.
Red. Rūtelė siųsdama šį
Dažnai vartojamas jungtukas. 5.
straipsnelį, pridėjo trumpą
Puoduko dalis. (5 taškai)
laiškutį: „Sveika, „T.Ž."
redakcija! Pirmiausia Jus visus
noriu pasveikinti su praėju
GALVOSŪKIS NR. 83
siomis šv. Kalėdomis ir su Nau
jais Metais! Esu „T.Ž." skaity
Esu vienas iš keturių metų
toja, ji man labai patinka, todėl
laikų.
Jeigu dvi pirmas raides
ir aš pati nutariau parašyti.
Laikraštį gaunu iš savo tetos, nubrauksi, gausi moters vardą,
kurios brolis gyvena Chicagoje. o jei prie šio vardo tris raides
pridėsi, kas būsiu aš? (5 taškai)
Rūta. 14 metų, 9 klasė".
•

Lietuviai gynėsi tik dvasiškai,
be ginklo rankoje. Lietuviai
puolė ginti Parlamento rūmus.
Jie išrausė griovius, privežė rąs
tų ir vielų, kad nepravažiuotų
tankai ir šarvuotos mašinos.
Landsbergis su savo gynėjais
prisiekė, kad ginsis tol, kol ne
bus viskas prarasta, kol gaus
laisvę savo tautai. Per tą
šaudymą vienam doram rusų
kareiviui atsivėrė akys, ir jis
pamatė, kad šaudyti į begink
lius žmones yra žvėriška ir ne
žmoniška. Jis atsisakė šaudyti,
GALVOSŪKIO NR. 61
o rusai savo kareivi nušovė. Jis
ATSAKYMAS
tuo pasiaukojo ir parodė, kad gal
dar ne visi rusai yra žvėrys.
Sudėjus visus kūgius į vieną
Domas Rinkevičius,
Los Angeles Šv. Kazimiero kūgį, susidarys vienas didelis
lit. m-los mokinys. šieno kūgis.
(„Vardan tos Lietuvos")
DVI PELĖS
Kitą kartą laukinė pelė ėjo
viešėti pas miesto pelę. Kai
nuėjo į sandėliuką, atrado daug
trupinių nuo visokių maisto
produktų. Taip joms beėdant
trupinius, į sandėliuką įėjo
šeimininkas. Miesto pelė, žino
dama gerai padėtį, tuoj
pasislėpė, o laukinė, taip labai
išsigandusi, bėgiojo pasieniais ir
galvojo, kaip jai atsilyginti už ap
gavimą. Kai šeimininkai išėjo,
laukinė pelė nebenorėjo ilgiau
svečiuotis ir iškeliavo į savo
namus. Prieš išeidama, pakvietė
miesto pelę pas save į svečius.
Kai miesto pelė nuėjo pas
laukinę, ana sukvietė visas
laukines peles ir užmušė miesto
pelę už apgavimą.
Lietuvių tautosaka

GALVOSŪKIS NR. 84
(Žiūrėkite piešinėlį)

GALVOSŪKIO NR. 62
ATSAKYMAS
Kadangi Magelano laivas
plaukė iš rytų į vakarus, pra
plaukus kiekvieną valandinę
juostą (kurių yra 24), laikrodį
reikėjo pasukti vieną valandą
atgal. Tuo būdu, visos kelionės
aplink žemę metu laikrodį
reikėjo pasukti atgal 24 kartus
(tiek yra valandinių juostų), —
vadinasi, vieną parą. Taip dingo
viena diena.

Iš kurių skaitlinių sudaryta
klauno galva? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 85
GALVOSŪKIO NR. 63
ATSAKYMAS

Kol mažas buvau, visus
linksminau, kai paūgėjau, kars
tas tapau, subrendęs, pasidariau
Žodžų sugestijos: suomė, turtingas, o pasenęs, visas
poros, opšro (barsiuko), sofos, pabalau.
duona, lovos, ozono, kojos, srovė.
Kas teisingai atspės, gaus 10
Gali būti ir kiti žodžiai, ati taikų, o kas panašiai, apy
tinkantys galvosūkio sąlygoms. tikriai, tik 5 taškus.

