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IR LAIMĖJUSIAM TENKA
GIEDOTI ATGAILOS
PSALMES

Nepamiršome ir neatleidome

Neseniai gautame iš Lietuvos
laiške, kurį parašė buvusi
pedagogė, dabar pensininkė,
apie Lietuvos politikos eigą ir
ateitį yra daug blaivių sampro
tavimų. Čia spausdiname to
laiško ištrauką:
„Pirmasis Sąjūdžio suvažia
vimas. Turbūt matėte vaizdo
įrašą? Neaprėpiama minių mi
nia, tyli ir susikaupusi, o virš jos
ant iškeltų rankų plaukia db
džiulė vėliava. Lyg banga iš gel
mių gelmės — mūsų praeities —
dar skaidri ir nesudrumsta, dar
neatsimušusi į realybės krantą,
dar nesudrumsta godumo, įtaru
mo, valdžios troškimo. Dar ne
vertindama naudos, apsimokė
jimo masteliu. Nesidairėme, kas
stovi šalia, kieno ranką spau
džiame savo delne — tremtinio,
komunisto, kunigo. Atrodė —
šitoji banga nuplaus viską —
vakarykščias skriaudas ir nuo
dėmes. Tikėjome: suprasime ir
atleisime. Pamiršime ir atlei
sime. Mylėsime ir atleisime.
Visų vienas tikslas ir vienas
kelias. Nebuvo taip. Nepamiršo
me, neatleidome. O mylėti —
taip, artimą reikia, bet komu
nistą?..
Prieš Galijotą su svaidykle

Prasidėjo sąskaitų suvedinė
jimas, įtarinėjimai, priešų ieško-

UŽ KĄ BALSAVO
JAV LIETUVIAI
Prezidento rinkimuose daly
vauti iš viso JAV užsiregis
travo 2059 asmenys. Balsavi
muose dalyvavo 1923. Balsai
pasiskirstė taip: už Stasį
Lozoraitį balsavo 1803 arba
93.8% balsuotojų; už Algirdą
Brazauską — 53 arba 3.5%;
buvo sugadinti 67 balsavimo
lapeliai arba 2.7%.
Čikagoje iš viso balsavo 237
asmenys, kurių balsai paskirs
tyti taip: už Stasį Lozoraitį 230
balsų arba 97% balsavusių; už
Algirdą Brazauską — 7 balsai
arba 3% balsavusių.

jimas. Desovietizacija — baisus
dalykas, jei ji pradedama ne nuo
savęs. V. Landsbergis buvo
mums Dievo dovana. Niekas ki
tas nebūtų išdrįsęs prieš Gali
jotą išeiti su akmens svaidykle.
Jis išdrįso ir laimėjo. Bet jis ne
pagalvojo, kad ir laimėjusiam
tenka giedoti atgailos psalmes...
savo jėgas jis įvertino teisingai
— pasiekė ko norėjo, bet jis ne
pakankamai vertino savo priešų
jėgą ir visos Lietuvos situaciją.
Juk liko sena nomenklatūra,
teismai, prokurorai, net konsti
tucija. O žurnalistai, politikai,
ekonomistai — visi buvo išaugę
komunistinėje terpėje, visi la
biau kvalifikuoti, visi savo ran
kose belaiką tik vieną kortą —
išsilaikyti savo vietose. Čia jau
su svaidykle nieko nepaveiksi.
Reikėjo kažkaip ieškoti bendros
kalbos, kažkaip juos neutrali
zuoti, eiti Lenino keliu: pirma
išnaudoti jų sugebėjimus, o jau
paskui pagalvoti.
Aukso veršis

Šito V. Landsbergis arba ne
mokėjo, arba nenorėjo. Jau iš
pat pradžių daugelį atstūmė jo
šimtaprocentinis teisuoliškumas,
švari politika, sarkazmas, ašt
rus ir žeidžiantis. Svarbiausia
įtarumas, priešų ieškojimas. O
juk Sibiro neturime, kur tuos
priešus dėti? Juk rinkome ge
riausius, o kas iš jų išėjo. Vai,
vai, galima tautą sausomis kojo
mis pervesti per jūrą, galimąją
pagirdyti savo lazda pramušto
šaltinio vandeniu, bet kaip pri
versi ją pamiršti nelaisvėje
pilnus puodus mėsos? Kaip su
laikyti ją, kad nesukluptų prieš
aukso veršį? Iš Sąjūdžio atsi
sijojo pačios ryškiausios asme
nybės. Trečiame suvažiavime
dominavo jau pilkos, rėksmin
gos asmenybės. Prasidėjo mitin
gai su peštynėmis, rėksmingų
svetimų marškinių plovimu,
oponentų — kitų partijų — susi
rinkimų ir kalbėtojų trukdy
mais riksmu, kiaušinių mėty
mu. Tokiais metodais buvo ruo
šiamasi ir referendumui dėl
prezidento institucijos. Ir visa
agitacija buvo tikras vanduo ant
Brazausko partijos malūno.
Taip yra ir dabar. Tai kas, kad
mažai tikima Brazausko reli
gingumu, jo pažadais — juk
putpelių jis irgi neprisišauks,
manos nepabers. Bet jo kalba
kažkaip šilta, nesunkiai supran
tama, paprastai žmogiška, neatitūkusi nuo gyvenimo.
Dabar Brazauskas, net ir norė
damas, nelabai galės pasukti is
toriją atgal. O ekonomikoje gal jis
tikrai geriau nusimano. Pagaliau
Dievas visokią (dargi labai neko
kią) medžiagą gali panaudoti sa
vo planams ir kūrybai”.
Baigusi apie politiką, laiško
autorė parašo keletą žodžių apie
buitinius kasdieninius dalykus,
dėl kurių visiškai nesiskundžia
ir nedejuoja, nors gyvena Vil
niuje.

Nr. 30

3,000 dol. kiekvienam suaugu
siam ir pusė kainos vaikams.
Atvykę į Švediją, pabėgėliai
prašo politinio azilio — tai jiems
pirmasis „saugus” kraštas, kur
ši teisė suteikiama, jei gali įro
dyti, jog yra persekiojami sa
nelegaliai atgabenti per Mask vuose kraštuose. Bijant, kad tuo
vą, Taliną į Helsinkį. Daugelis nebūtų skatinami žmonių kont
tokių pabėgėlių iš kitų kraštų rabandininkai, dabar jau pra
panašiais keliais pasiekė Šve dėta labai griežtai žiūrėti į azilio
diją. Rinkeby kvartale Stockprašymus, neduodant atvykė
holme, kur gyvena daugiausia
liams pabėgėlių statuso. Dau
imigrantų, vienas etiopietis
gumas Vakarų Europos šalių
pasisakė, kad Khartoum, Suda yra susirūpinusios žymiai pa
ne, jis nusipirkęs vadinamą
augusiu skaičiumi azilio pra
„Europietišką pasą” ir „susi šančiųjų pabėgėlių. Vokietijoje
kombinavęs” kelionę į Stockdėl to jau yra pradėjęs kilti
holmą.
smurtas prieš visus svetimtau
čius.
Kiti yra atvykę iš Afrikos
Į Ameriką irgi pradėjo plaukti
Rago su „pasais”, išrašytais
laivai su tokiais pabėgėliais iš
organizacijos, kuri vadinasi
Pasaulio Patarnavimų Autori Kinijos. Tokie pabėgėliai duoda
daug darbo žmonių kontraban
tetas (World Service Authority).
dininkams ir Lenkijoje. Tūks
Jungtinių Tautų pareigūnas
tančiai albanų iš Serbijos, Monsako, kad ši organizacija turi
tenegro ir Makedonijos atvyko
ryšį su „pasaulio piliečių”
į Švediją per Lenkiją, nusipirkę
sąjūdžiu, įsteigtu amerikiečio
„autobusų kelionių” bilietus,
Gary Davis.
kainuojančius
apie 500 dol.
Jungtinių Tautų Aukštosios l
Daugelis irakiečių sakė, kad
komisionierės pabėgėliams
jų
pagrindinis kelionės punktas
įstaiga apskaičiuoja, kad apie
buvo
Maskvoje, nes ten kontra
5,000-6,000 Irako kurdų dabar
bandininkai
susiriša su mafiyra Maskvoje ir laukia kelionės
ninkais.
į Švediją. Švedijos Raudonasis
Tačiau dabar jau ir Švedijoje
Kryžius apskaičiuoja, kad jų yra
pradeda
kilti antagonizmas už
dar daugiau. Pabėgėliai sako,
sieniečiams,
nors anksčiau to
kad tokia kelionė iš Maskvos į
krašte
nebuvo.
Tarp 1989 ir
Švediją kainuoja tarp 2,500 ir
1991 m. apie 30,000 užsieniečių
kasmet prašėsi azilio teisės. Per
nai tas skaičius pakilo iki
83,500, daugiausia jų ir buvu
gamyklos rekonstrukcijos buvo sios Jugoslavijos.
perduoti ministrui Ašmantui į
rankas dar 1991 m. pabaigoje ir
tik po pusmečio paaiškėję, kad
Bendraus Kauno ir
jokio atsakymo įmonė negavusi.
„LDDP frakcijos pirmininko
Prancūzijos
kaltinimai, esą Aukščiausiosios
universitetai
Tarybos pirmininkas blogai
atsakęs į Kohl-Mitterrand pa
Kaunas, vasario 12 d. —
siūlymus 1990 metais, juokin Bendradarbiavimo sutartį pasi
gai, pasakė V. Landsbergis, nes rašė Kauno technologijos ir
prancūzai ir vokiečiai vėliau Prancūzijos Angers universitetų
konstatavo, kad Vilnius viską vadovai. Abu universitetai nu
suprato teisingai.
tarė suvienyti jėgas, kad Lie
V. Landsbergis apgailestavo, tuvos aukštosios mokyklos leng
kad, panaikinus Tarptautinių viau prisitaikytų prie rinkos
Ekonominių Santykių ministe ekonomikos. Kolektyvai keisis
riją, Europos Bendrijos atstovai mokslinių tyrimų rezultatais,
išvažiavo iš Vilniaus „kaip organizuos dėstytojų, dokto
musę kandę, nes nerado su kuo rantų stažuotes Prancūzijoje.
pasirašyti 100,000,000 dol. Bus rengiamos konferencijos ir
paskolą. Ši paskola buvo iš kursai bankininkystės, finansų
rūpinta labai greitai: pradėta ir kitais klausimais.
šnekėtis rugsėjo 21 dieną. Esti
ja ir Latvija savo paskolas
atsiėmė sausio mėnesį.
— Ignalinos atominėje elek
V. Landsbergis nusistebėjo, trinėje penktadienį kelioms va
kad premjeras vizito į Maskvą landoms buvo išjungtas vienas
metu ketina aptarinėti „Rusijos iš antrojo reaktoriaus turbokarinių įmonių statusą”, pa generatroių. Gedimas — vienos
miršęs 1991 m. lapkričio 28 d. iš sklendžių uždarymo automa
įstatymą, pagal kurį šių įmonių tikoje.
turtas yra Lietuvos nuosavybė.
— Vilniaus Šiuolaikinio meno

Tūkstančiai pabėgėlių
plūsta į šiaurės
kraštus

IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvos komunistų partija,
nutraukusi ryšį su Maskva,
1990 m. pasivadino Lietuvos de
mokratine darbo partija. Jos pir
mininku tapo Algirdas Brazaus
kas. Nors šios partijos programa
skiriasi nuo buvusios komunis
tų partijos, bet joje yra susitelkę,
šalia padorių asmenų, tokių, ku
rie turėtų atgailoti dėl padarytų
tautai nusikalstamų darbų. Tai
KGB bendradarbiai, stribai, tal
kinę sovietams žudyti savo tau
tiečius ar padėję juos tremti į
Sibirą. Jų Kaino žymė be atgai
los nebus apvalyta. Tokių pate
kimas į Lietuvos Seimą dauge
liui kelia rūpestį. Tiesa, tokių
buvo ir Sąjūdyje.
Lietuvos Respublikos Konstitu
cijoje sakoma, kad asmuo, iš
rinktas prezidentu, turi sustab
dyti savo veiklą politinėse parti
jose ir organizacijose (83 str.).
Bet suprantama, kad partijos
šulas, išrinktas prezidentu,
visuomet jaus, kad savi
marškiniai yra arčiau kūno”.
Be to, jeigu vykdomoji ir
įstatymus leidžiamoji valdžia
bus sutelkta vienose rankose,
yra pavojus, kad valstybė gali
būti nuvesta į kraštutinumus.
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Stockholmas, Švedija, vasa
rio 9 d. (NYT) — Naujos rūšies
pabėgėliai lipa iš laivų šiaurinių
šalių uostuose, ypač Švedijoje,
nes ten labai liberališki poli
tinio azilio įstatymai padaro ją
pageidaujamu kraštu. Šie nau
jieji pabėgėliai yra „žmonių
kontrabandos” padarinys. Kont
rabandininkai iš šių pabėgėlių
noro pasiekti saugesnius, ekono
miškai stipresnius kraštus, užsi
dirba didžiulį pelną.
Naujieji pabėgėliai yra dau
išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas čia giausia irakiečiai, bet jų tarpe
yra šeimų, bėgančių iš buvusios
kalbasi su Norvegijos televizijos žurnalistu Hans vvilhelna bteinieia.
Jugoslavijos ar Somalijos. Jie
keliauja įvairiomis priemonė
mis: keliais, geležinkeliais, oru
ir jūra, sumokėdami dideles
sumas pinigų, kad kontrabandi
ninkai, kurių centras yra Mask
voje, atgabentų į šiaurės šalis.
Iki šiol nuo spalio mėnesio
! Vilnius (Reuters) — Pir kams, dujų šilumai ir kitų „gė
penki
laivai su 614 žmonių
madienį, kai jau paaiškėjo rin rybių”, kurias viešai ir aplin
kimų rezultatai, Algirdas Bra kiniais keliais žadėjo Maskva, daugiausia kurdais iš Irako,
zauskas suruošė pirmąją spau jeigu būtų išrinktas Algirdas perplaukė Baltijos jūrą iš uostų
dos konferenciją, kurioje daly Brazauskas. Kaip žinome, jis Estijoje ir Latvijoje. Vienas
vavo ir užsienio žurnalistai. rinkimus laimėjo daugiau kaip laivas su 150 irakiečių pereitą
rudenį pasiekęs Daniją, pereitą
Nors po pernai rudenį įvykusio 60% balsų dauguma.
Seimo rinkimų, kurių daugumą
Spaudos konferencijoje A. savaitę 108 išlipo Helsinkyje,
laimėjo LDDP nariai, buvo visa Brazauskas pareiškė, kad jis Suomijoje.
Apie 1,500 somaliečių buvo
me pasaulyje išreikštas nusis atsisako bet kokio ryšio su
tebėjimas, kad Lietuva savano buvusia komunistų doktrina,
riškai vėl pasirinko buvusios ko rems privatizaciją ir puoselės
munistų partijos žmones, nors glaudesnius ryšius su užsienio
Vilnius, vasario 12 d. —
pasivadinusius kitu vardu, to valstybėmis, siekdamas skatinti
Anksčiau
LDDP fi*ak<.ijtxa Seime
kio nusistebėjimo po šių rin investicijasir tuo pakelti krašte
pirmininkas
J. Karosas yra
kimų nebuvo. Nepaisant, kad ekonomiją. Lietuva turinti sekti
pareiškęs,
kad
buvęs AT pirmi
ambasadoriaus Stasio Lozorai Lenkijos ar Vengrijos pavyz
ninkas
neatsakęs
į Vokietijos
čio rinkiminė kampanija buvo džiu, nes šie buvusieji komu
gana sėkminga, jis taip pat susi nistų kraštai gana nesunkiai kanclerio Helmut Kohl laišką,
laukė nemažo gyventojų nepasi perėjo į demokratinę sistemą ir kuriuo siūlyta 500,000,000 DM
tikėjimo kaip tik dėl to, kad sėkmingai bendrauja su Vaka vamzdyno iš Klaipėdos į Ma
žeikius statybai. Šį pareiškimą
kone 50 metų buvo praleidęs už rais.
opozocijos vadas Vytautas Land
sienyje ir atitolęs nuo lietu
„Dabar jau galime tvirtinti, sbergis spaudos konferencijoje
viškosios kasdienybės bei jos kad Lietuva yra demokratinė
; problemų. Gyventojų nuomone, valstybė, nes įvyko pirmi laisvi pavadino netiesa, nes tokio
Algirdas Brazauskas turėjo dau prezidento rinkimai po 1991 laiško iš Kohl iš vis nebuvo.
V. Landsbergis priminė, kad
giau patirties santykiuose bei metų”, — pasakė naujasis Lie
pernai
vasario 13-ąją Bonoje jis
derybose su Maskva, todėl jam tuvos prezidentas spaudos ats
kalbėjęs
su kancleriu dėl eko
geriau vyksią išgauti ekonomi tovams. Užklaustas apie savo
nominės
pagalbos Lietuvai.
nių lengvatų, žaliavų fabri- praeities ryšius su komunistų
Kancleriui pageidaujant, po sa
partija, paminėjo, kad „tikrų vaitės iš Vilniaus jam buvo
komunistų Lietuvoje buvo tik nusiųsti trys memorandumai:
B. Lubys greitai
apie 3%, o likusieji 97% — dėl lito stabilizacijos fondo, dėl
priklausė partijai iš reikalo. naftos terminalo ir naftotiekio
atsistatydins
Jeigu norėjai buvusioje sistemo
Kaunas, vasario 13 d. — je bet ką pasiekti, reikėjo pri statybos ir dėl Rusijos karinių
pervežimų iš Vokietijos ir
Algirdas Brazauskas susitikime klausyti partijai”.
būtinybės
rekonstruoti Lietuvos
su rinkėjais Biržuose patvirtino
Paklaustas
apie
būsimus
san

geležinkelius.
prielaidą, kad po prezidento
Kanclerio atsakymas gautas
rinkimų bet kuriuo atveju keisis tykius su Maskva, Brazauskas
balandžio
9 dieną.Apie konkre
atsakė,
kad
jis
remsis
praktiš

vyriausybės vadovas. Algirdo
čias
sumas
ten nekalbėta. „Tai
kais
reikalais,
bet
mėgins
san

Brazausko žodžiais tariant, kaip
tykius
pagerinti,
nes
glaudesni
—
pono
Karoso
fantazija”,
buvo rašoma Kauno laiko laik
pasakė
Landsbergis.
Jis pri
ryšiai
su
Rusija
gal
pradės
raštyje, ministras pirmininkas
minė,
kad
Europos
pasiūlymai
išbristi
iš
ekonominės
klampy

Bronislovas Lubys sutiko eiti
šias pareigas tik iki rinkimų. Po nės. Jis taip pat ruošiasi skirti dėl terminalo, vamzdyno ir
jų nori grįžti atgal į Jonavos Maskvai naują ambasadorių. Mažeikių naftos perdirbimo
„Azoto” gamyklą, kurioje dirbo
generaliniu direktoriumi.

ALGIRDAS BRAZAUSKAS
PIRMOJE SPAUDOS
KONFERENCIJOJE

Landsbergis apie EB paskolą

Dujotiekio avarija
Jonavoje

Vilnius, vasario 11 d. — Kaip
praneša Lietuvos rytas, vasario
8 d. naktį daugelį jonaviečių
pažadino gaisrinės mašinos.
Apie 4:30 ryto sugedo regulia
vimo įrenginiai magistralinio
dujotiekio dujų paskirstymo sto
tyje, esančioje Jonavos rajone
— Į Klaipėdą atvyko Danijos tarp Gaižiūnų ir Skarulių kai
Kioge miesto, su kuriuo Klaipė mų. Tokią išvadą paskelbė dujo
da yra pasirašiusi draugystės ir tiekio avarijos priežastis tirianti
bendradarbiavimo sutartį, dele valstybinė komisija.
gacija. Pernai danai Klaipėdai
Pasak Jonavos dujų ūkio di
padovanojo ligoninės įrangą ir rektoriaus Vindraugo Darvido,
dabar nori sužinoti, kaip pasi jei dujų reguliatorius būtų
naudota jų dovana. Apsilankę sugedęs kiek vėliau, kai mies
Klaipėdos miesto ligoninėje, jie tas pradėtų keltis ir žmonės
buvo maloniai nustebinti — lab imtų kurti virykles, galėjo
dara paskirstyta be priekaištų. įvykti didelė tragedija.

centre atidaroma išeivijos dai
lininko Romo Viesulo (19181986) grafikos paroda iš Vil
niaus universiteto grafikos
kabineto rinkinių.

KALENDORIUS

Vasario 17 d.: Septyni Servitų steigėjai, Donatas, Donata,
Vaišvilas, Viltė.
Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
nadeta, Lengvenis, Gendrė.
ORAS CHICAGOJE

Lietuviai balsuotojai Vilniuje sekmadienį, vasario 14 d.

Trečiadienį saulė tekėjo 6:46,
leisis 5:25. Temperatūra dieną
apie 15 F (-10 C), ryte apsiniau
kę, vėliau saulėta; naktį tempe
ratūra O F (-17 C).
Ketvirtadienį saulė tekės
6:45. Dieną saulėta, truputį šil
čiau, kaip trečiadienį.
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LIETUVOS VALSTYBĖS
ATKŪRIMO 75-TĄ SUKAKTĮ
ŠVENČIANT
Šiemet švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 75
metų sukaktį. Šis istoriniai trumpas laisvės laikotarpis paruošė
lietuvių tautą atsispirti milžiniškam nutautinimo spaudimui, o
mums, užsienio lietuviams, suteikė inspiracijos išlaikyti
lietuviškumą ir tautines tradicijas jau 3-je ir 4-je generacijoje.
Sveikiname LSS brolius ir seses už tėvynės ribų ir Lietuvoje
skautaujančius, o taip pat ir visus mūsų rėmėjus šią svarbią sukakti
švenčiančius. Linkime ištvermės ir pasiryžimo lietuvybės sargyboje;
tvirtai vadovaukimės dr. Vinco Kudirkos paskelbtu principu.

DRAUGO prenumerata mpkama Ii anksto

metams
U.S.A....................................... . $80
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
$50
U SA. dol.) savaitinis

H metų

3 mėn.

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$30

$25

Bostono skautininkų,-ių Ramovės sueigoje dalyvavę skautininkai,-ės.
Nuotr. J. Rentelio

BOSTONO SKAUTININKŲ
RAMOVĖS SUEIGA

Bostone gyvenantys lietuviai
Vardan tos Lietuvos
skautininkai
ir skautininkės
Vienybė težydi!
sausio
22
d.
vakare
susirinko
v.s. fil. Sigitas Miknaitis
Amerikos Lietuvių Piliečių
LSS Tarybos pirmininkas
klubo patalpose. Po ilgesnio
v.s. Gediminas Deveikis
nesimatymo, malonu buvo vėl
LS Brolijos Vyriausias Skautininkas
susitikti. Ši sueiga buvo skirta
v.s. Birutė Banaitienė
paminėti Lietuvos Skautų
LS Seserijos Vyriausia Skautininke
sąjungos 75 metų sukaktį, o taip
v.s. fil. Edmundas Korzonas
pat išgirsti apie dabar Lietuvoje
Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkas
atsikūrusius skautus, aptarti
artėjančią Jubiliejinę stovyklą,
vietinių tuntų veiklą ir pasi
SUSIMĄSTYMO DIENA
šnekėti — pasidalinti mintimis.
Sueigon atsilankė Seserijos
Mielos Sesės,
Vyr. Skautininke vs. B. Banaitie
Pasaulio skaučių Susimąstymo dieną, sveikinu visas seses skau
nė ir jos pavaduotoja vs Laima
tes išsisklaidžiusias po platųjį pasauli.
Kiliulienė. Abi buvo pagerbtos
Švęsdamos skautybės įkūrėjų gimtadienius, vasario 22 dieną:
gėlės prisegimu.
— išlikime ištikimos Baden-Powell’io principams ir dirbkime
Sueiga pradėta mirusiųjų
Dievo, Tėvynės ir Artimo gerovei.
skautininkų,-ių Ramovės narių
— įgyvendinkime savo ketvirtąjį įstatą ir būkime draugiškos
prisiminimu, o jų — net septy
savo artimui ir seseriškos viena kitai. .
niolika. Vardinant juos, kiek
— puoselėkime skautišką idėją savo širdyse, kad ji žydėtų mūsų
vieno atminimui buvo uždegta
skautiškoje veikloje.
žvakutė. Žvakučių liepsnelėms
Budėkime kartu!
plazdant susitelkta susikaupi
mo minutei. Pagerbiant a.a. vs
v.s. Birutė Banaitienė
Apolinarą Treinį, jo žmonai jvs
L.S.S. Vyriauskia Skautininke ir Vadija
Genutei Treinienei Lietuviškos
Skautybės fondo valdybos var
du, jam skirtą dail. Vytauto Ig
AUŠROS VARTŲ TUNTE
no grafikos paveikslą įteikė LS
fondo įgaliotinė vs Regina
Švenčių progomis dažnai šventė yra ir mūsų šventė.
sugrįžtam praeitin, prisimin
Sesė Onutė Antanaitienė at Petrutienė. Abiems buvo įteikti
dami „anuos gerus laikus”. važiavo į sueigą, kaip visada, su ir sidabriniai LS fondo ženk
Taip ir dabar, švęsdama trįjų se kava, tortais ir skanumynais, liukai.
Lietuvos Skautijos 75-rių
sių skautininkės įžodžio dieną, vyr. skaučių būrelių vadovės ir
prisiminiau tuos laikus, kai atstovės rinkosi su gėlių puokš metų sukakties minėjimas pra
dėtas į priekį iškviečiant visus
Jaunimo centre mūsų lietu tėmis.
viškoji skautįja vos tilpdavo, kai
Šiai dienai tunto vėliavininke tuos, kurie skautavimą pradėjo
į Rako stovyklą iš Jaunimo cen — Daina Volodkaitė, sueigą nepriklausomoje Lietuvoje.
tro išlydėdavome net septynis veda v.sl.t.n. Vida Brazaitytė. Tokių šioje sueigoje buvo net
autobusus. Dabar, nors ir daug Po Lietuvos himno, raportų ir penki. Visi simboliškai buvo
mažesniame sesių būryje, bet ly įsakymų, skautės įžodį duoda pagerbti gvazdiko žiedo
giai taip nuoširdžiai skau- sesė Aušra Barkauskaitė. Ir, įteikimu.
Po trumpo įžanginio žodžio
taujame ir toliau. A.a. s. kun. kad uždainavo „Saulutės” d-vės
apie
Lietuvos skautybę, vs
Pr. Garšvos žodžius skautų paukštytės Aušrai „Bravo-braLaima
Kiliulienė vadovavo visų
vadovų suvažiavime „tie, kurie vissimo”, visai kaip senais lai
dalyvių
bendram skautininkų
esate pašaukti tam darbui....” kais! O po to dar ir tunto šūkį
įžodžio pakartojimui ir prisimi
tęsiame ir vykdome: pašauktų sušuko.
ra.
Mūsų tunte turime ir gilwelis- nimui anksčiau duotus pažadus,
m. sausio 16 d. „Aušros Var tę — tai s. fil. Giedrė Penčylienė. kurie ypač svarbūs dabar.
Apie skautavimą Lietuvoje
tų” tunto sueigoje, Lemonte, Šiandien jos pareiga pravesti
skautininkės įžodį davė Onutė skautininkės įžodį. Sustojame kalbėjo dr. fil. vs. Jurgis Gimbu
tas. Jis į skautus įstojęs Kaune,
Antanaitienė, Zita Baltramo- nemažas ratas skautininkių,
besimokydamas „Aušros”
naitė ir Rima Stroputė, o skau kurių tarpe ir buvusi Skaučių
tės — Aušra Norušytė. Visos Seserijos Vyr. Skautininke v.s. berniukų gimnazijoje. Jam teko
keturios sesės — svarbios lietu Malvina Jonikienė. Visos karto dalyvauti skautų stovykloje
viškosios skautybės narės. jame sesės Jonikienės tariamus
Pirmosios trys didelę savo gyve įžodžio žodžius; Onutė, Rima ir fil. Renata Borucki užriša
nimo dalį jau atidavusios Zita — pirmą kartą, o mes kitos žaliuosius kakalraiščius, visos
Dievui, Tėvynei, Artimui, o jau kelioliktą vis atnaujindamos sveikiname, džiaugiamės.
Be dainų ar žaidimų nebūtų
ketvirtoji — pradedanti. Todėl jų duotąjį pažadą. Tuntininkė ps.
tikra sueiga. Labai gera buvo
dainuoti kartu su paukštytėmis
„Vilniaus mieste žali vartai”, o
kai sesė Brazaitytė pravedė
žaidimą, kur pirštinę užsimovus
iš rankinuko reikia išimti
kramtomą gumą, linksmumui
nebuvo galo.
Nuoširdžiai sveikiname skau
>— v
a
t
i
tės Įžodį davusią Aušrą, naujas
žaliašlipses Rimą, Zitą ir Onutę,
r
v
n . i
Tt T*.
ir LSS Jubiliejinių metų proga
į skautininkės laipsnį pakel
tąsias Laimą Rupinskienę ir
Astą Reitnerienę. Taip pat
sveikiname ir sėkmės linkime
sesei Vidai Brazaity tei reda
„Aušros Vartų” tunto sueigoje. Iš k. — vyr. skautė Ramunė Barkauskaitė, guojant DRAUGO „Aka
skautės Jacintą Mikaitė, Viktutė Sušinskaitė, Aušra Norušytė ir prityrusi deminių prošvaisčių” skyrių.
skautė Ingrida Bakšytė.
Nuotr. A. Namikienės
A. Namikienė

Palangoje, kai ten buvo atvykęs
iš Anglijos lordas Baden-Powellis ir vėliau, antroje
Tautinėje stovykloje, Pane
munėje. Užsiminė ir apie sto
vyklavimo sąlygas, kurios tada
buvo labai skirtingos nuo dabar
tinių. Paminėjo ir studentų
skautų korp! Vytis, kuriai jis
priklausė, studijuodamas Vy
tauto Didžiojo universitete, ir
jos nariams statomus reikala
vimus. Atlanto rajono vadė jvs
G. Treinienė dr. J. Gimbutui
prisegė 50-ties metų skautavimo sidabrinį ženkliuką.
Sudainuota stovyklinė daina
„Dieve Tau, Tėvynei ir Žmoni
jai”.
LS Seserijos Vyriausia skau
tininke s. B. Banaitienė įdomiai
papasakojo savo įspūdžius, pa
tirtus pernai vasarą lankant
skautų stovyklas Lietuvoje. Jai
teko kalbėtis £u dabartinėmis
Lietuvos skautų vadovybėmis
dėl ten jų tarpe kilusių nuo
monių skirtumų. Tikimasi, kad
bus pasiekta bendro susitarimo,
ir ateinančią vasarą galima bus
švęsti Jubiliejinę LSS 75-rių
metų sukaktį visiems kartu.
Darbštusis v.s. Č. Kiliulis,
padauginęs, įteikė visiems
Lietuvoje išeinančių skautiškų
laikraštėlių kopijas. Sueigos
dalyviai pasirašė sveikinimo
atviruką bostoniečių globo
jamiems Vilkaviškio skautams.
Sueigai vadovaujančiam ps.
R. Kalvaičiui, dar net nespėjus
pranešti apie būtinybę išrinkti
naują Ramovės pirmininką, jam
buvo pareikšta, kad jis vien
balsiai perrinktas dar viene
riems metams.
Pernai mirus „Žalgirio” tun
to tuntininkui a.a. s. Vytautui
Jurgėlai, tuntininko pareigas
ėjo s. Vyt. Dilba. Pirmininkau
jantis sueigai, pasveikinęs ps.
Alg. Adomkaitį su pakėlimu į
skautininkus, pranešė, kad da
bar jis paskirtas dvejiems
metams vadovauti tuntui. Nau
jai pakeltoji ps. G. Adomkaitienė sutiko būti ryšininke tarp
„Baltijos” ir „Žalgirio” tuntų.
Atsisakinėjimams nebuvo nei
laiko, nei noro.
„Baltijos” tunto tuntininkė
ps. Jūratė Aukštikalnienė
pakvietė visus atsilankyti į

J.S. „SESERIJA 75”
MARŠKINĖLIAI

Marškinėliai jau pagaminti ir
šiuo metu siunčiami į vienetus,
rengiančius Kaziuko muges.
Marškinėliai
parduodami
Kaziuko mugėse. Į Kaziuko
muges suvažiuoja skautės,
tėveliai ir gausi publika. Puiki
vieta reklamuoti ir skatinti
dalyvavimą J. stovykloje Rakė
šią vasarą. Tuo pačiu gera pro
ga skautėms įsigyti marški
nėlius prieš stovyklą.
Marškinėlių kaina 10 dol.
Pinigai už parduotus marš
kinėlius yra siunčiami Se
serijos iždininkei, v.s. Irenai
Markevičienei, 17 Agate
Avenue, Worcester, MA 01604,
o neparduotus prašoma grąžinti.
Jeigu vienetai nori pasilikti
neparduotus marškinėlius, tai
turi nusipirkti ir pinigus siųsti
Seserijos iždininkei.
Pinigus ir neparduotus
marškinėlius po mugių, nedel
siant siųsti sesei Irenai.
Lituanistinėje mokykloje skau
tų ruošiamą Vasario 16 d.
minėjimą, o taip pat ir į
Kaziuko mugę. Mugėje ir šįmet
bus atliekamas naujas vaidi
nimas vaikams „Ožka ir septy
ni ožiukai”, kurį parašė vs Ste
fa Subatienė. Gaila, kad su
rengiamais vaidinimais nėra
progos ir daugiau kur nors pasi
rodyti.
Sueigai paįvairinti vs. Č.
Kiliulis suruošė parodėlę. Joje
buvo išstatyti a.a. pik. vs. V.
Šenbergo skautiški medaliai,
kuriais jis buvo apdovanotas
Lietuvoje ir kitur, jam esant
Lietuvos Vyriausiu skau
tininku. Įdomūs buvo ir ps. A.
Petručio medžiaginiai skautiški
ženklai prie uniformos, įgyti sto
vyklaujant su užsieniečiais
skautais. Praeitį priminė įrišti
„Skautų aido” komplektai iš
Vokietijos laikų ir ps. J.
Matulaitienės albumai su nuo
traukomis iš Atlanto rajono
skautų stovyklų.
Didelį skanų tortą, papuoštą
„75” skaitline, iškepė vs. Stefa
Subatienė, kitą — S. Aldona
Dabrilienė. Sueigoje dalyvavę
24 skautininkai,-ės, šį malonų
susibūrimą baigė sugiedodami
„Ilgiausių metų” Lietuvos skau
tijai.
(k.n.)

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

LIŪDNA SUKAKTIS
Vasario 22 d. sukanka 11
8321 Avondale, 81e. 102
metų nuo buv. Vyriausios skau
Chicago, IL 80831
Tai. 312-774-0042
tininkės vs. Onos Zailskienės
mirties. Sausio 21 d. sukako 5
Toma* Kisielius, M.D.
metai nuo a.a. Prano Zailsko
Steven Sandler, M.D.
Adrlan Blanco, M.D.
mirties. Sukakties dieną šv. Mi
Bozena Wltek, M.D.
šios a.a. Zailskų intencija bus
aukojamos 8 vai. ryto Šv. An
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
tano bažnyčioje, Cicero. Visi
Valandos pagal susitarimą
prašomi prisiminti mirusius
maldoje, o galintieji, yra
prašomi dalyvauti metinėse
Kab. tel. (312) 585-0348;
atminimo šv. Mišiose.
Rez. (312) 779-5533

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DANTŲ GYDYTOJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. (1-312) 767-7575
5780 Archer Avė.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirpi., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p.

10401 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulsskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101

Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
8132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-8999 arba (312) 489-4441

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
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

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

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71 st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago, IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

Tel. (708) 448-1777
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
šešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. (312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545

Vai. pagal susitarimą

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159

1443 So. SOth Avė., Cicero

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

ARAS ŽLIOBA, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Street
(312) 434-2123

lanto rajono vadė jvs. Genovaitė Treinienė 50 metų skautavimo sidabrini
nkliuką prisega vs. fil. dr. Jurgiui Gimbutui jo pagerbimo popietėje,
stone.

4255 W. 63rd St.

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

5540 S. Pulaski Road.
Tel. (312) 585-2802

DR. P. KISIELIUS

IX

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Tel. (312) 585-7755
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

K ?. tel. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;
SeStadieniais pagal susitarimą

Audiniai iš negimusių kūdikių —

SOLŽENICINAS GRĮŽTA VIEŠUMON

LIETUVAITĖ MOKSLININKĖ

Solženicinas už antikomunis
nimo neišlaiko ir išduoda jo
E. RINGUS
tinę veiklą ištremtas gyveno
svarbiausio veikalo „Gulagų
Vermonto valstijoje. Už
Archipelagas” slėptuvę. Laimei
Dr. Birutė Galdikaitė, Tarp laikomasi. Tuo pat metu ji
parašytas knygas surinkęs žala jų politiniam vystymui. Jie kopija jau buvo Vakaruose, tautinio orangutangų fondo atliko mokslinį tyrinėjimą oran
Konferencijoje dalyvavęs neu- nemažas sumas, nupirko žemės negauna progos gauti tikro vaiz todėl duoda leidimą spausdinti
gutangų biologijos ir elgesio
rochirurgas dr. Robert White plotą, apsitvėrė tvora ir nekliu do, kas vyko už geležinės (kažkodėl autorius buvo davęs pirmininkė, sausio 26 d. gavo
Chico Mendes žymenį, kurį jai srityse. Atliekant šiuos įsiparei
iš Case Western Reserve domas tęsė savo darbą. Jo uždangos, kadaise dar jiems instrukcijas šį veikalą spausdin
gojimus, jai grėsė pavojus iš
universiteto paaiškino, jog kitas paskutinis gigantiškas veikalas, negimus, ar išbėgus jauname ti tik po jo mirties). 1974 m., be įteikė Sierra klubo pirm. A. D.
Ruckel ir JAV atstovų rūmų brakonierių ir nelegalių miško
būdas gauti reikiamą medžiagą kurį pavadino „Raudonas amžiuje. Ateityje, rašančio jokio įspėjimo, išvežamas į
kirtėjų; ji iškentė daug gra
yra padaryti „labai atsargų ratas”, susideda kol kas iš nuomone, geriausia kalėdinė Frankfurtą ir ten paliekamas. užsienio reikalų komisuos naiys sinimų ir nuolatinio trukdymo,
James L. Oberstar. Šis žymuo
abortą” ir tuomet galima paimti dešimt tomų. Šiose knygose dovana būtų Solženicino knyga, 1975 m. atvyksta į Ameriką, bet
taip pat rizikavo susirgti tropi
smegenų iš dar gyvo kūdikio. Solženicinas analizuoja Rusijos pradžiai: „Viena diena I. prez. Fordas su juo susitikti buvo įteiktas Kapitoliuje, Washington, D.C., dalyvaujant 200 nėmis ligomis.
Žinoma, „kai pradedama imti istoriją. Paskutinė knyga bai Denisevič gyvenime”. Tokia
nenori (kad nesugadintų Hel žmonių, jų tarpe Indonezijos ir
Dr. B. Galdikaitė nuvyko į
smegenis, yra kūdikiui galas”. giasi 1917 metais. Jeigu sveika dovana gal sukeltų apetitą toli sinkio konferencijos rezultatų).
Indoneziją
1971 m., garsaus
Jis nusistebėjo: „Aš nežinau, ko ta leis, rašytojas tęs toliau, mesniam skaitymui, baigiant Vėliau, Fordui pakeitus nuo Lietuvos ambasadų parei
gūnams. Šiuo žymeniu dr. B. antropologo Louis Leakey
dėl žmonės to labiau nepabrė įjungdamas revoliucinį ir po „Gulagų Archipelagu”.
monę, Solženicinas atsisako Galdikaitė buvo pagerbta, kviečiama, tęsti tyrinėjimą apie
žia”.
revoliucinį laikotarpį. Gal,
pakvietimo, nes sužino, jog For pripažįstant jos labai vertingą mažai žinomą didžiųjų bež
JAV Katalikų vyskupų konfe grįžęs Rusijon, jis turės daugiau
Trumpa biografija
das nutarė pasirašyti Helsinkio mokslinį darbą ir pasiekimus džionių gyvenimo būdą. Oran
rencijos Pro-gyvybinio sekreto galimybių ir šaltinių tęsti ,
Gimė 1915 m. caro armijos nuostatus, pagal kuriuos Pa gamtos apsaugos srityje. Tas gutangai gyvena Borneo ir
riato pareigūnas Richard Doer- įvykių eigą klaikiausiame Ru
kapitono šeimoje. 1941 m. bai baltijo kraštai ir kiti satelitai žymuo suteikiamas tik retais Sumatros salų miškuose, In
flinger pasakė: „Mes negalime sijos periode.
gia Rostovo universitete fizikos bus priskiriami Sovietų sferai. atvejais už ypatingą mokslinį donezijoje. Jie labai vikriai
tiksliai žinoti, kaip JAV tyrinė
Nuo perestroikos pradžios ir matematikos fakultetus, Iš Amerikos jau neišvažiuoja ir darbą. Dr. B. Galdikaitė buvo laipioja medžiais, tik retai
tojai gauna negimusių kūdikių Solženicinas buvo skatinamas
gaudamas Stalino premiją. nusiperka sklypą Vermonto trečia gavusi tokį žymenį. Tuo nulipa žemėn. Jie yra labai stip
smegenų audinius. Kai kurie grįžti Maskvon. Jis pastatė
valstijoje, kur iki šiol gyvena,
rūs, todėl kiti miško gyvūnai jų
profesiniai tų tyrimų aprašymai kvietėjams dvi sąlygas: 1. iš Antrame pas. kare užsitarnauja augindamas keturis sūnus ir be buvo įvertinta jos kaip
bijo.
Išdrįsta užpulti tik kroko
mokslininkės ilgų metų pasi
artilerijos kapitono laipsnį ir du
labai dviprasmiškai apie tai spausdinti visas jo knygas, 2.
pertraukos
rašydamas.
Tik
dilai,
bet orangutangai ir juos
medalius. 1945 m. Prūsijos
aukojimas ir drąsa, dirbant sun
rašė”. Kaip ten bebūtų (net ir jei demokratizuoti kraštą. Trečią
retkarčiais
išeina
į
viešumą
su
fronte suimamas už pastabas
kiose sąlygose, atsisakius civili įveikia. Maitinasi vaisiais ir
audiniai neimami iš gyvų kūdi sąlygą jis pastatė sau pačiam:
laiške draugui, kuriame kri paskaitomis ir straipsniais, zacijos teikiamų patogumų, jaunų medžių ūgiais. Lengvai
kių) abortai ir tokie tyrimai yra užbaigti, jo nuomone, svarbiau
tikuojamas didysis karo ir visko kurie ne visados patinka vaka tyrinėjant orangutangų gyve pripranta prie žmogaus, tampa
„labai tampriai surišti”, sakė sią jam veikalą — Rusijos is
genijus Stalinas. To užteko, ir jis riečiams. Todėl ir gauna nimo būdą, rūpinantis sąly draugiški ir mėgsta žaisti.
jis.
toriją. Šiuo metu abi sąlygos nuteistas 8 metams sunkaus la atsiskyrėlio titulą. Perestroikos gomis, kad jie neišnyktų.
Dr. B. Galdikaitė parašė per
Konferencijos prelegentė, re išpildytos, todėl, atrodo,
Žymuo pavadintas Pranciš 70 mokslinių straipsnių apie
gerio ir 3 metams tremties. Per pradžioje Gorbačiovas kalbina
gistruota gailestingoji sesuo Solženicinas pasiruošęs grįžti.
Solženiciną grįžti, bet autorius kaus „Chico” Mendes Filko ir laukinius orangutangus. Jai
Maria Burt pasakė, kad Turbūt todėl jis leido padaryti aštuonerius metus jis perėjo reikalauja, kad, prieš grįžtant,
keletą gulagų, susidarydamas
Brazilijos vardu, kuris buvo pavyko reabilituoti apie 100
daugelio nacių daktarų pasitei filmą apie save, kad paruoštų
turi
būti
išleistos
visos
jo
gamtinės apsaugos unijos vado miške gimusių orangutangų ir
aiškų vaizdą. Dar jam esant
sinimai, darant eksperimentus rusų visuomenę.
Dviejų gulage, randamas viduriuose knygos.
vas, nužudytas 1988 m. Toks vėl paleisti į natūralias sąlygas.
su kaliniais, iš esmės buvo tokie valandų filmas jau buvo ro
Dabar,
kai
jo
statytos
sąlygos
auglys, ir jis operuojamas. Po
žymuo suteikiamas nevaldiš- Turistai iš viso pasaulio lankosi
patys, kuriuos šiandien vartoja domas per Maskvos televiziją du
operacijos gydomas Taškento išpildytos, Solženicinas beveik koms
organizacijoms
ir Leakey stovykloje, Borneo salo
norintieji daryti eksperimentus kartus, iššaukęs didelį susi
ligoninėje ir po to paleidžiamas pasiruošęs baigti tremtinio asmenims, pasižymėjusiems už je, kur yra dr. Galdikaitės
su negimusių kūdikių organais: domėjimą. Vėliau filmas buvo
gyventi tik Kazachstane. Čia jis laikotarpį. Gal todėl ir leido JAV ribų nepaprasta drąsa ir tyrinėjimu bazė. Mokslininkė
girdi, jie vis tiek netrukus mirs; rodomas Amerikos miestuose.
mokytojauja gimnazijoje ir pra padaryti apie jį filmą, kad per pasiaukojimu bei vadovavimu palengvino išplėsti gamtos
gydytojai nėra atsakingi už jų Rašantis matė tą filmą Čikagoje
deda rašyti kelias knygas, pra televiziją jis būtų supažindintas gamtos aplinkos srityje. Bendra apsaugos turizmą, teikiantį '
mirtį; kitiems žmonėms gali ir gavo progos išgirsti žiūrovų,
dedant „Pirmu ratu”, apie su Rusijos publika. Siame filme darbiaudama su Indonezijos naudos vietos bendruomenei ir
būti naudos iš tų tyrinėjimų, o daugiausia žydų emigrantų, pa
gyvenimą mokslininkų gulage. jis pristatomas ne kaip nerealus valdžia ir įgijusi palankumą bei jos pačios tyrinėjimo programai.
jie įgalina medicininę pažangą. stabas.
1957 m. yra reabilituotas ir svajotojas, bet kaip sveikai pritarimą vietos žmonių ir tarp Jos pastangos buvo įvertintos
Konferencijos prelegentas dr.
gyvena Riazan mieste. 1959 m. galvojąs rusas, kuris ieško tautinių institucįjų, B. Galdikai vietos provincijos pareigūnų ir
Bemard Nathanson, obstetrikos
Kodėl mums verta sekti
baigia trumpą knygą „Viena naujų kelių tautos atgimimui. tė stengėsi, kad Indonezijoje Indonezijos prezidento Suhamo,
specialistas ir pro-gyvybinis
Solženicino likimą?
diena I. Denisevič gyvenime”. Ta proga Solženicinas primena, būtų palankūs gamtinės apsau taip pat tarptautinių organiza
aktyvistas, pareiškė: „Faktiškai
Jo likimas yra panašus į Šios knygos spausdinimui lei kad dvasinio atgimimo rusų gos įstatymai ir kad jų būtų cijų.
nėra buvę nei vieno pagijimo
tautoje negali būti, kol ji nepa
Remiantis tarptautiniais
nuo parkinsonizmo, naudojant mūsų, jo veikalai parodė dimo negauna. Jį tik gauna, rodys atgailos už padarytas
gamtos
apsaugos duomenimis,
kai pats Kruščiovas perskaitęs
negimusių kūdikių smegenis, o pasauliui komunistinio režimo
nuodėmes
žmonijai.
Be
atgailos
taria
jam
likti
Amerikoje,
nes
nė
viena
šalis neturi tokios tur
šie eksperimentai, kiek aš žiaurumą, jo pasekmes, atidarė įsako duoti. Knyga tačiau negali įvykti nuodėmių atlei per 20 metų, jam esant
tingos
augmenijos
ir gyvūnijos
spausdinama ištraukomis
žinau, jau vykdomi bent dešimt duris į gulagų archipelagą.
dimo.
Tai
padarė
vokiečių
tau

Amerikoje,
tautos
charakeris
kaip Indonezija. Nors kraštas
Daug knygų parašyta apie literatūriniame laikraštyje ir
metų”.
tik
vėliau išleidžiama. 1963 m. ta. Tai turi padaryti rusai, ir be pasikeitė, idealizmo periodas užima tik 1.3% visos žemės pa
sąlygas
lageriuose,
bet
jų
Robert White mano, kad ribo
knyga nominuojama Lenino pri atidėliojimo. Ta proga Sol baigėsi. Jo monumentalaus viršiaus, bet turi 10% visų
tas pagerėjimas, kurį kai kurie dauguma yra asmeniški išgyve
zui, bet jo negauna. Kruščiovo ženicinas pataria naujiems veikalo „Raudonas ratas” augalų rūšių, 12% žinduolių,
parkinsonizmo pacientai pa nimai. Tuo tarpu Solženicino
žvaigždei užgesus, visos knygos rusofilams atsisakyti panslavis- jaunoji karta nebeskaitys. Jis 16% roplių, 17% pasaulio
stebi po tokios smegenų įsodini trijų tomų veikalas duoda tikro
išimamos iš parduotuvių ir skai tinių idėjų ir leisti visoms im jiems per sunkus, nebeaktualus. paukščių rūšių.
mo operaicjos, gali būti nuo višką gulagų vaizdą. Tą vaizdą
Nenorėdamas apsunkinti žiū
Dr. B. Galdikaitė paskyrė
tyklų. Toks elgesys tik paska perijos tautoms apsispręsti. Jis
jis
sudarė,
apklausinėjęs
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pačios operacijos, nebūtinai nuo
tina Solženiciną daugiau rašyti. tik nori, kad Rusija išlaikytų rovų giliomis mintimis, savo gyvenimą išsaugoti ato
asmenis
ir
surinkęs
rašytus
įsodintų smegenų, nes operacija
Jis pradeda „Vėžio palatą” apie savo rusišką charakterį ir Solženicinas paberia pora grąžų miškus, orangutangų
sukelia uždegimą bei kitas pasakojimus. Mums, kad ir su
vakarietiška deimančiukų. Jis reikalauja iš buveinę. Šie miškai, vadinami
savo
ir kitų ligonių išgyvenimus nepersiimtų
reakcijas. Jo skaitymas ligi šiol skausmu, malonu rasti daug
kultūra.
Dėl
šio
rūpesčio
ir kri savo tautiečių moralinio at pasaulio žmonijos plaučiais,
Taškento
ligoninėje.
Knygą
bai

aprašytų tyrinėjimų šioje srityje lietuvių kalinių, apie kuriuos
tikos
daug
rusų
laiko
jį
nauju gimimo, nes be moralinio turės didelės' reikšmės atei
gia
1966
m.
Jos
platinimas
nerodo, kad kas yra pasiekta, autorius pasakoja tik su pasidi
apaštalu,
ypač
kai
prarado
Sa atgimimo neateis ekonominė nančioms kartoms.
vyksta
tik
pogrindyje.
1968
m.
bet vis ieškoma naujų proce džiavimu. Jis ypač gerai at
charovą,
kitą
sovietų
sąžinės
Žymens įteikimo ceremonijos
gerovė. Be sąžiningumo negali
abi
knygos
išverčiamos
ir
pla

dūrų. White pastebi, kad yra siliepia apie estus ir vakarinius
kritiką.
būti
produktyvios
pramonės
ar
sausio
7 d. buvo rodotnos televi
tinamos užsienyje. 1970 m.
tiek daug spaudimo tyrinėji ukrainiečius. Atsitiktinai pasiRusų
išeivių
tarpe
skiriasi
prekybos.
Nauja
santvarka
turi
zijoje.
gauna Nobelio premiją, bet atsi
muose naudoti abortu sunai interesavus, tarp mūsų išeivių
Ig. Medžiukas
imti jos nedrįsta, nes bijo, kad nuomonės dėl jo būsimos įtakos bazuotis tiesa ir atvirumu.
susidarė
gan
liūdnas
vaizdas.
kintų kūdikių organus, kad iki
į
Rusijos
vystymąsi.
Viena
gru

Tolimesnis
gyvenimas
negali
sovietai neleis jam grįžti. 1973
kitų metų tie tyrimai jau gaus Nedaug yra perskaitę bent
m. autorius spaudos konfe pė mano, kad Solženicinas, dar egzistuoti, jeigu jis bus pagrįs
vieną
Solženicino
veikalą.
O
tai
ir federalinių lėšų.
Be bibliotekų neturime nei
rencijoje praneša, kad KGB būdamas geros sveikatos, grįžęs tas melu.
Vaikų ligų gydytoja, dirbanti yra nuostolis jiems patiems ir jų
galėtų
turėti
įtakos,
gal
net
būti
praeities,
nei ateities.
Kaip tinka šie patarimai ir
kėsinasi jį nužudyti. Nusižudo
su atsilikusiais vaikais, dr. Lin vaikams. Nesupažindinimas
išrinktas
prezidentu.
Kiti
paRay Bradbury
mūsų atgimstančiai tautai.
jo sekretorė, kuri po ilgo kanki
da Gourash, siūlo kitas sritis, jaunos kartos su Solženicinu yra
kuriose galima ieškti pagydymo
— O šiandien ko lindai pas komendantą?
iš kol kas nepagydomų ligų, jų
— Gerai. Ne mano reikalas.
— Ėjau savo reikalu, sakiau gal kokią knygą
tarpe vadinamoje genų inžine
Knietėjo paklausti, ką daryti, jeigu pasitaikytų, kad
gausiu.
rijoje, kur mikropriemonėmis
komendantas vėl pavestų ką pranešti. Ant liežuvio galo
— O pranešimą. Gerai, davė pranešimą parnešti,
gali būti manipuliuojami tas li
JURGIS JANKUS
kabojo žodžiai: „Pasakyti, ar laukti, kol latvė malonės
tai ir parnešk, ir paduok kam reikia. Dabar be mano
gas sukeliantys genai. Dr.
taip pat, ar kaip kitaip pasakyti, bet nurijau ir su
žinios tuoj ant lentos. Jeigu reikės kabinti, aš pats grįžom tylėdami.
Nathanson nurodo „deprenyl”
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vaistus, kurie gali padėti par
Kol juodu šnekėjo, komendantas vartė popierius, pakabinsiu. Daugiau prašau ne į savo reikalas nosies
Kambary radau Beną. Jis kažin ką kalė mašinėle,
kinsonizmu sergantiems.
paskum pakėlė galvą ir kelis akimirksnius klausė jų nekišti, o jeigu kaišiosi, tai nepasijusi, kad išlėksi ten, pakėlė galvą.
iš kur atėjai.
Nors Kongresas stipriai tam šnekos.
— Tai kaip?
— Dar kartą atsiprašau, — pradėjau aiškintis, —
priešinosi, prez. Bush įkūrė
— Kaip jie kalba? Lietuviškai? — atsukęs akis į
— Gali paskelbti laikrašty, kad rytoj komisija eina
man nė į galvą neatėjo, kad tamsta neleistum mūsiškių
fondą rinkti reikiamus organus mane paklausė.
parinkti vietą, kur anglai pradės kirsti vokiečių mišką
kirsti miško. Mačiau, kokį tabako badą...
iš spontaniškai įvykusių abortų
— Latviškai.
ir veš į Angliją. Gali dar pridėti, kad ratas sukasi iš
Bet nespėjau baigti. Jis staiga sustojo ir griebė
(išsimetimo) ektopinio nėštumo,
— Tai girininkas moka ir latviškai?
vakarų į rytus. Per pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai
dėl kurio turi būti pašalintas
— Kad, komendante, dažnas mūsų žmogus moka kaire ranka už marškinių krūtinės. Maniau, kad dešinė kirto Lietuvos mišką ir vežė į Vokietiją — į vakarus,
kirs į veidą ir kiek galėdamas palinkau atbulas.
prasidėjęs kūdikis, norint išsau net po kelias kalbas.
o po antrojo karo anglai pradeda kirsti vokiečių mišką
— Kas tau, piemenie, sakė, kad aš neleisiu vyrų
goti motinos gyvybę. To fondo
Komendantas pažvelgė į visą laiką čia pat stovėjusį
ir veš į Angliją — vėl į vakartis. Gali net pasiūlyti spė
šalininkai sako, kad jis duotų ir lūpų nepravėrusį pirmininką. Maniau, kad pasakys, į mišką. Vėl kokį velnią išgalvojai.
ti, kada ratas apsisuks aplink, ir mes rusų mišką vešim
Man ūžtelėjo kraujas į galvą, kaip nežinau ar ka į Lietuvą — vis į vakarus.
pakankamai medžiagos (iš etiš kam tada tokį vienkalbį išsirinkot pirmininku, bet jis !
kai priimtinų šaltinių) visiems vėl žvilgterėjo į rankoje laikomą popierių ir pasakė: da buvo ūžtelėjęs.
Benas nusijuokė.
— Pirma, prašau paleisti mano marškinius. Jeigu
vykstantiems tyrimams. Tačiau
— Tegu rytoj dešimtą valandą ateina abu gi-)
— Nebloga pranašystė, tik visa bėda, kad ne tik
pradėsim muštis, bus negražu. Pasikalbėti ir išsi
bijoma, jog tokio fondo pasise rininkai. Pažiūrėsim, kur pradėsim kirsti.
aš, bet ir pats to nesulauksi. '
kimas tik paskatins fonde rinkti
Man visą laiką knietėjo paklausti apie meš aiškinti galim ir be muštynių.
— Beje, apžiūrų komisijoje bus latvių eigulio ber
— Su piemeniu jokių kalbų nenoriu turėti.
iš visų abortų gaunamą medžia keriojimą ir rūkyklą, bet neprisiverčiau, o Senis nė
niukas ir mūsų girininkas. Atrodo, kad jie ir kirtimą
— Gerai. Nekalbėk, bet, ką piemuo šneka, gali tvarkys.
gą. Bet dr. Gourash pastebi, kad sykio kalbos net į tą pusę nepasuko.
paklausyti.
Kad nieko nepagalvojęs pranešimą prie len
tokiame fonde galima pradėti
Abu miškininkai ir į gatvę išėję dar šnekučiavosi,
— Girininkas Jokša?
tos
prisegiau,
dar sykį atsiprašau. Nė į galvą neatėjo,
auginti audinius ir tuomet jau tai mudu su pirmininku patraukėm namo. Galiuką
— Jei tokia jo pavardė, tai gal ir Jokša.
būtų tų audinių neišsenkami ėjom tylėdami, paskum jis atsikrenkštė sykį, kitą ir kad tuo galėčiau tamstą pažeminti, bet mane nuste
— Ir dar viena naujiena: mane pažadėjo iš čia
bino ir tebestebina, kad latvė tamstai vakar to išvyti.
šaltiniai. Doerflinger sako, kad prašneko:
*
— Aš norėjau paties paklausti, kaip pats galvoji, nepasakė. Komendantas aiškiai pasakė, kad jau vakar
tuo tarpu, laukiant atradimo,
— Kas? — išplėtė akis. — Komendantas.
kaip galima būtų reikiamus kas dabar yra čia lietuvių pirmininkas? Aš ar pats. pranešęs, net iš kurios stovyklos po kiek savanorių nori
— Ne. Pats ponas pirmininkas.
— Žinoma, kad tamsta. Kas mane pirmininku dės. gauti. Jeigu tiek savanorių iš kurios stovyklos neatsi
audinius auginti, „mūsų užda
— Nagi už ką?
ras, tada galės eiti, kas tik norės cigarečių gauti.
— Tai kam dedies?
vinys yra apsaugoti Kongresą
Papasakojau, kaip ir kas buvo, kaip už krūtinės
Nemanau, kad komendantas būtų melavęs.
Nustebau.
nuo blogo sprendimo”.
• patampė ir piemeniu išvadino.
(Bus daugiau)
— Tą palik man.
- Kada?
a.j.z.

GYVYBĖ AR MIRTIS?
Neseniai medicinos pažanga
vėl nustebino žmones: žmogų,
kuriam grėsė mirtis, nes jo pa
ties kepenys nebeveikė, iš
gelbėjo, jam persodinti beždžio
nės kepenys. Kuri laiką pa
gyvenęs, žmogus numirė, dakta
rai pasimokė, kad kitą kartą
tokia operacija būtų sėkmin
gesnė. Bet kontraversija po tos
operacijos iškilo ne dėl pasibai
sėjimo, kad žmogui įsodino
gyvulio organą, bet protes
tuojant, kad kepenims gauti
buvo nužudyta beždžionė.
Bet dabar kovojantiems už
žmogiškos gyvybės apsaugą
didelį susirūpinimą kelia JAV
Kongrese senatoriaus Edvvard
Kennedy (D-Mass) ir kongresmano Henry Waxman (D-Calif.)
pastangos pravesti įstatymą,
leidžiantį skirti federalines lė
šas tyrinėjimams, kuriuose
ieškoma galimybių išgydyti šiuo
metu nepagydomas ligas, perso
dinant smegenų ar kitų organų
audinius, paimtus iš negimusių
kūdikių. Prez. George Bush
neleido naudoti federalinių lėšų
tiems tyrinėjimams, bet prez.
Bill Clinton žada tam skirti
lėšas.
Kennedy-Waxman siūlomą
projektą remia pagrindinės pel
no nesiekiančios organizacijos,
besistengiančios rasti būdus iš
gydyti dar nepagydomas ligas,
ir daugumas aborto teisę palai
kančių Kongreso narių. Bet šį
įstatymo projektą remia ir ne
vienas Kongreso narys, nepri
pažįstąs teisės į abortą, dažniau
siai, nes turi giminių, sergančių
ligomis, kurių pagydymo ieš
koma tyrimais, naudojančiais
negimusių kūdikių organus.
Daugelis buvo įtikinti Anne
Udall argumentų. Anne Udall
yra buvusio kongresmano Mor
ris Udall (D-Ariz) dukra. Jis da
bar serga parkinsonizmu, ku
riam ieškoma pagydymo šiais
tyrimais. Jis pats tikėjosi turėti
eksperimentinę operaciją, nau
dojant smegenis iš abortų su
naikinto kūdikio. Bet po to, kai
jis krisdamas sunkiai susižeidė,
ta operacija jam nebepatartina.
Pernai, liudydama šį reikalą
tiriančiam Senato pakomisijy,
Anne Udall pripažino, jog nau
dojimas medžiagų iš negimusių
kūdikių organų jos tėvui kėlė
„sunkių klausimų”, bet jis
pagaliau nutarė, jog „galima
panaudoti audinius iš niekam
nebereikalingų medžiagų, atli
kusių po teisėtai padarytų abor
tų: būtent jei tuo galima sustab
dyti ar net atgal atsukti jo vis
blogėjančią ligą”. Ji tačiau iš
savo iš anksčiau paruošto liu
dijimo išleido tai, kad jos tėvas,
būdamas kongresmanu, beveik
visuomet palaikė aborto darymo
teisę, kai dėl to buvo balsuojama
Kongrese.
Viena organizacija šiems
klausimams gvildenti — Castello Institutas, American Life
League padalinys — pereitą
rudenį sušaukė konferenciją,
kurioje dalyvavo apie 40 progyvybinių aktyvistų bei pro
fesionalų sveikatos srityje. Apie
tai rašė Our Sunday Visitor
laikraštis spalio mėnesį. Tos
konferncijos paskaitininkai
konstatavo, kad yra neįmanoma
atskirti negimusiųjų kūdikių or
ganų persodinimo nuo abortų,
per kuriuos toji organų medžia
ga gaunama.
Neurologų profesiniame žur
nale Archives of Neurology
(1989 m. birželio nr.), aprašant
Švedijoje vykdytus eks
perimentus, buvo rašoma ir
kaip tie organai gaunami iš ne
gimusių kūdikių: „Stebint su
ultragarso aparatu, kanula
(vamzdelis) yra taikoma į fetuso
(negimusio kūdikio) galvą.
Tuomet įjungiamas vakumas ir
fetusa8, palengva suardomas,
yra įtraukiamas į kanulą”.

PAGERBTA IR APDOVANOTA

NIEKAM NEREIKALINGI
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šitaip aptarė savo pareigas:
„Sekretorės darbas neturi atos
togų, stengiantis jį geriausiai
atlikti, o kad kuopos veikla
REAL ESTATE
nepasiliktų vien tarp šių sie
nų — parašau į spaudą. Visą
sielą įdedu priežiūrai šau
lių pastangomis pastatyto šven
toriuje Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo, steng
damasi, kad ten niekada nesi
liautų žydėjusios gėlės. Daugelį
metų suieškau mūsų koncer
tams programų atlikėjus.
Kasmet šis darbas sunkėja, nes
mažesnieji dainų vienetai be
veik išnykę, o įvairių ansamblių
honorarai taip iškilę, kad
mažesni telkiniai neįstengia
RIMAS L. STANKUS
juos kviesti. Pernykščių metų
koncertas vietoj pajamų paliko
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
išlaidas, iš kurių dar ir šiuo
'•
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba**
metu nesame pilnai išsilaisvinę
•
Nuosavybių įkainavimas veltui
o aukų prašančių laiškai
• Perkame ir Parduodame Namus,
niekada nesibaigia. Džiau
• Apartmentus ir Žemę.
giuosi, kad kanadietės dai
Pensininkams Nuolaida.'
nininkės Vindašienė ir Tautkevičienė sutiko nugalėti 700
mylių kelionę, kad atliktų
MISCELLANEOUS
meninę programą kuopos me
tiniame renginyje, balandžio 18
d. vyksiančiame Maironio
Parke”.
Sekė pranešimai iždininkės I. ’ Tel. 376-1882 ar 376-5996*L
Markevičienės. Revizijos komi
sijos pirm. V. Ilgūnas pareiškė,
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio'
kad su P. Štaru patikrinę
į
iždininkės vedamas atskaitomy pas mus.
FRANK ZAPOLIS
|
bės knygas, rado jas vedamas
32081/! VVest 95th Stret
tvarkingai. Kuopos finansinė
Tel. — (708) 424-8654
padėtis silpna.
(312) 581-8654
Kuopos turto globėja G. Grigalauskienė pernai mirė. Pirm.
ELEKTROS
inž. A. Grigalauskas painforma
ĮVEDIMAI
— PATAISYMAI
vo, kad kuopos turtas yra 184
Turiu Chieagos miesto leidimą. Dirbu
dol. vertės knygos.
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
Rinktinės pirm. g.š. Algirdas sąžiningai.
Zenkus pranešė, kad rinktinės
312-779-3313
numatytas kultūrinis savait
KLAUDIJUS PUMPUTIS
galis Darbo dienos savaitgalį
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje,
Kennebunkport,
Maine,
neįvyks, nes tas dįępąs ypa
CHEVROLET
6711 South VVestem • Chicago
užėmusi kita organizacija.
Priminė, kad, pernai lankantis
(312) 7374000
Lietuvoje, Kaune jam teko
užeiti į našlaičių, mažų vai
Darius
kučių „Lopšelį”. Pamatęs jų
brbaitis
gyvenimo sąlygas ir drabužė- •
Perkame,
parduodame
ar suran
liūs, jis susigraudino. Prašė
dame
Chevrolet,
Pontiac,
GMC
rinktinės kuopų narius surink
Truck, Volkswagen, Oldsmobile ir
ti drabužėlių, o rinktinė užmo
Dodge firmų automobilius.
kės jų pasiuntimo į Lietuvą iš
Taip pat parduodame vartotus,
laidas. Šaulės pasiryžo tai pa
mažai mylių turinčius, automobi
daryti.
lius.
Lietuvos Nepriklausomybės
Greitas ir efektyvus patarnavimas.
šventės proga kuopa paskyrė 50
Atsakome visus klausimus apie
dol. auką Lietuvos ambasadai
automobilius.
prie Jungtinių tautų New
Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir
angliškai.*
Yorke. Išsėmus dienotvarkę,
susirinkimas buvo baigtas.
Pirmininkas pakvietė visus prie
TAISOME '
sesių šaulių paruoštos kavutės
į
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
ir užkandėlių.
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
J.M.

CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIU TELKINIAI
Bostonas, MA
ŠVĘSIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvos Nepriklausomybės
75-os sukakties minėjimai
Bostone vyks šia tvarka:
Sekmadienį, vasario 21 d.,
10:30 vai. ryto vyks iškilmingos
Mišios Šv. Petro bažnyčioje, So.
Bostone. Visos organizacijos
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis. Po pamaldų Lietuvos Vy
čių 17-ta kuopa pavaišins kavu
te bažnyčios salėje.
1:30 v. p.p. prasidės iškil
mingas minėjimas Lietuvių
Piliečių klubo 3 aukšto salėje.
Pagrindinė kalbėtoja Lietuvos
Nuolatinės Misijos prie Jung
tinių Tautų patarėja Gintė
Damušytė nušvies Misijos dar
bus ir santykius tarp Lietuvos
ir kitų pasaulio kraštų.
Meninės programos dalyviai
— Bostono lituanistinė mokyk
la, kultūrinės saviveiklos
vienetai, solistai ir atlikėjai de
monstruos savo pajėgas. Visi
atlikėjai — Bostono turtas, pa
vieniui daug sykių džiuginę
mus kultūriniame gyvenime.
Šįmet visi kartu įsijungs švęsti
šį reikšmingą išeivijai jubiliejų.
Po minėjimo Lietuvių Piliečių
klubo draugija kviečia visus ne
skubant pabendrauti.
DR. J. GIMBUTO
PAGERBIMAS

maždaug 130,000 dol. Tarp ope
racijų vyks mokslinės paskaitos,
seminarai, ligonių konsultaci
jos. Reikšmingas naujų metodų
ir technikos įsisavinimas padės
įveikti atsilikimą veido plas
tinės chirurgijos srityje,
šalinant mažiems pacientams
lūpų, gomurio, žandikaulių
deformacijas. Dr. M.Dunn
padaręs ausies rekonstrukciją
Aušrai Stroputei iš Klaipėdos.
Kartu su medikais išvyko „Glo Dr. Martin Dunn ir Nukryžiuotojo Jėzaus sės. Helen Ivanauskas iš Brock
bos” atstovės Dalia Ščiukaitė ir tono prieš kelionę i Lietuvą su veido chirurgijos specialistų grupe.
sės. Elena Ivanauskas. Bostono
televizijos stotys ir kai kurie
laikraščiai plačiai komentavo šį čią Lietuvos medikams. Timo į lietuvių visuomenę, prašyda
labdaros projektą Lietuvai.
thy Jaroch dirba advokatų fir ma prisidėti tik prie minėtų
moje McDermott, Will & Eme asmenų kelionės išlaidų paden
VERTINGAS LIGONINIŲ
ry, kuri iki šiol yra vienintelė gimo. Turint omeny nepapras
BENDRADARBIAVIMAS
tarptautinė teisės firma, turin tai kilnią ir dosnią amerikiečių
ti savo būstinę Vilniuje. T. rodomą pagalbą, teikiamą Lie
Winchester Hospital tęsia Jaroch pastangomis VUGPL tuvos medikam bei konkrečiai
glaudų bendradarbiavimą su patalpose pradėta kurti pirmo jų kolegai dr. L. Streikui, jo
Vilniaus universitetine Grei ji Lietuvoje moderni medicinos žmonai susirgus, lietuviams
tosios pagalbos ligonine informacijos biblioteka. Jo ini derėtų atsiliepti į šį raginimą.
(VUGPL). Pernai pavasarį 10 ciatyva šio krašto leidyklos Galinčius finansiškai prisidėti,
VUPGL medikų, vadovaujamų dovanoja naujausias medicinos čekius prašoma rašyti: Interna
direktoriaus dr. Leonardo knygas, įvairius leidinius, tional Medasist, Ine., ir siųsti 44
Streikaus, lankėsi savo kolegų renkamos lėšos, reikalingos Highland, Avė., Wincherster,
amerikiečių ligoninėje ir techninės aparatūros įsigijimui. MA 01890.
Bostone susipažino su privačios Neseniai amerikiečių kolegas
ligoninės administravimu, nau pasiekė žinia, kad dr. L. GERA PROGA MANKŠTAI
jaisiais gydymo metodais ir tech Streikaus žmonai Irenai Streinologija. Po to birželyje į kuvienei buvo nustatyta diag
Kiekvieną ketvirtadienį, 7
Lietuvą nuvyko Winchester li nozė: aptiktas auglys prie v.v., Lietuvių Piliečių klubo sa
goninės 18 narių delegacija ir nugarkaulio 4-ojo slankstelio. lėje vyksta stalo teniso užsiėmi
jos prez. Eugenie Loubier. Juos Tokia operacija Lietuvos sąly mai, o netrukus vyks ir turnyras.
priėmė ir globojo VUGPL, kur gomis būtų labai rizikinga. Tar Kviečiami visi ir visos išmokti
vyko darbiniai seminarai, pasi pininkaujant Winchester ligoni šį smagų sportą ir patobulinti
tarimai, užsimezgė profesiniai nės dr. McDonough, buvo rasta savo įgūdžius. Rengėjai — Lie
kontaktai. VUGPL esant dar galimybė ją operuoti vasario tuvių piliečių draugija, įėjimas
įkūrimo stadijoje, naujai mėn. garsioje Brigham and — 1 dol. asmeniui.
statomai ligoninei buvo pado Women’s ligoninėje. Poopera
L. Ž.
vanota 13 dėžių naujausių bran ciniam gydymui ją priims Whingių vaistų ir instrumentų. Šios chester ligoninė. Šios ligoninės Worcester, MA
Lietuvos ir JAV daktarų apsi prez. E. Loubier nuoširdžiai
keitimo programos organizato pasiūlė apgyvendinti dr. L.
rius advokatas Timothy Ja Streikų ir jo žmoną savo namuo METINIS SUSIRINKIMAS
roch, įkūręs International se. Operacija ir gydymas bus
Vasario 6 d. Maironio Parko
Medassist, Ine., pelno nesie atlikti nemokamai. Whinchespatalpose
įvyko Dr. Vinco
kiančią organizaciją, padedan ter ligoninės vadovybė kreipiasi
Kudirkos šaulių kuopos metinis
susirinkimas, kurį pradėjo, jam
vadovavo ir šaulių maldą
paskaitė kuopos pirm. inž.
Arūnas Grigalauskas. Sekr. J.
Miliauskienė atliko patik
rinimą ir perskaitė praėjusio
susirinkimo
protokolą.
Priimtas.
Pirm. inž. A. Grigalauskas
išsamiai apžvelgė kuopos veiklą
1992 metais. Apie savo darbus
kalbėjo vicepirmininkė ir mo
terų vadovė Anelė Maskeliū
nienė. Sekretorė, paminklo
prižiūrėtoja ir korespondentė

Sausio 31 d., sekmadienio, po
pietę Lietuvių Piliečių klubo
salėje susirinkę Bostono ir apy
linkių lietuviai atžymėjo inž. dr.
J. Gimbuto 75 metų sukaktį.
Lietuviškosios Skautybės fondo
rengtame dr. J. Gimbuto pager
bime jubiliatui skirti organi
zacijų, spaudos žodžio atstovų,
draugų gausūs sveikinimai, lin
kėjimai, įteiktos atmintinos do
vanos. J. Gimbuto nenuilstamą,
dinamišką, įvairių interesų ir
veiklos šakų asmenybę papildo
dar keli faktai, skirti istoriko
Zenono Ivinskio atminimui. Su
žinojęs, kad vilnietis Valentinas
Markevičius rašąs knygą apie Z.
Ivinskio gyvenimą ir darbus, J.
Gimbutas pasiuntė į Lietuvą
Ivinskio laiškų kopijas ir gavo
V. Markevičiaus padėką. J.
Gimbutas susirašinėjo su Z.
Ivinskiu nuo 1949 metų ir de
ponavo jo laiškus „ALKOS” ar
chyve, Putname. Be to, Plungės
bibliotekos vyr. bibliografei tel
kiant medžiagą prof. Z. Ivinskio
raštų bibliografijai sudaryti, J.
Gimbutas pasiuntė Plungės
bibliotekai apypilnį Ivinskio
straipsnių, skelbtų Vokietijoje ir
i
Amerikoje, rinkinį ir gavo
Juozapaitienės padėką. Z. Ivin
skis kilęs iš Plungės valsčiaus,
Kaušėnų kaimo. Abu minėtieji
autoriai prašė išeivių talkos per Vilniaus universiteto greitosios pagalbos ligoninės direktorius dr. Leonar
das Streikus (dešinėje) spaudžia ranką kolegai, Wincheser, MA, ligoninės pre
mūsų spaudą.
zidentui Eugene Loubier jų susitikimo metu Vilniuje, sutvirtinant abipusį
bendradarbiavimą.
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Kreiptis Į Hormis Deckys
Kalbėti lietuviškai

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60942
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

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: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an
trad., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v.
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Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu
persėst į kitą lėktuvą. Čia 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!
„Mileage Plūs” ir „OnePass” nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba

BELL-BACE REALTOR^
J. BACEVIČIUS
6829 S. Kedzie Avė.,
Chicago. IL 90629

(312) 7?8-2233
INCOME TA* ^JNSUBĄMCB !
• Namų pirkimas ir pardavipiąs
j
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba*
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

f Visi agentai kalba HetuvIikM '
• Nuolaida pensininkams *

HELP VVANTED

Reikalingas namų prižiūrėtojas,
galintis atlikti elektros, kanaliza
cijos, staliaus ir kt. darbus daugia
bučiame (apt. bldg.) name. Turi
mokėti angliškai ir turėti oficialų
leidimą dirbti. Kreiptis: Group B-W

Holding, tai. 708-884-8697. Kal
bėti su Rūta.

IEŠKO DARBO
Jauna moteris norėtų prižiūrėti
ligonį, vyr. amžiaus žmogų arba vaikus
ir gyventi kartu, šiuo metu netoli
Philadelphia, bet mielai atvyktų, kur
reikia. Skambinti: Jolantai tel.

215-687-3048 arba 215-623-8168.

HAGGERTY

Tet. 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 8 v.v.

MEDICINOS PAGALBA
VAIKAMS LIETUVOJE

Grupė JAV veido chirurgijos
specialistų, vadovaujamų dr.
Martin Dunn, sausio 23 d., šeš
tadienį, iš Logano aerodromo
Bostone išvyko į Lietuvą. Ši
kelionė vykdoma Bostono Lietu
vos Vaikų Globos, Ine., pirm.
Daiva Neidhardt, organizacijai
koordinuojant ir finansuojant.
Projekto koordinatorė — vice
pirm. adv. Maria Tovares-Ashmanskas. Grupę sudaro specia
listai iš įvarių JAV valstijų: 4
chirurgai, 3 anesteziologai ir 7
medicinos sesrys. Kartu su kole
gomis iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos dviejų savaičių metu jie Vil
niaus universiteto vaikų ligo
ninėje atliks po 4 operacijas per"
dieną (36-iems vaikams). Vien
tik sunaudotas laikas ir medici
ninės priemonės, įvertinamos
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Vilniaus Universiteto Delnų
Ir Šoklų ansamblis
Atlieka: Kepurinę, Brolio
sode, Du raitu jojo, Leliūnų
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis,
Pjesė skrabalams, Untytė, Į
šventę, Kadrilis ir polka,
Jaunimo šokis.
Meno vadovas ir dirigentas —
Vidas Aleksandravičius. Choro
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės
vadovė — Daiva Čičinskienė.
Orkestro vadovas — Kastytis
Mikiška.
Kasetė — stereo, 1989.
Kaina su persiuntimu 12 dol.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

INCOME TAX
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus.
Mano 20 metų patirtis šioje srityje
užtikrins jūsų pasitenkinimą.
Valandos pagal susitarimą.

Pijus Stončius, CPA, MBA
11617 Brookwood Drive
Orland Park, IL 60462
tel. 708-479-2938

B Si D
Liquors & lounge
6600 S. Kedzla
Chicago, Illinois 60629
(312) 925-6264

Muzika: ketvd., penktd., šeštd., sekmd.
nuo 9 v.v. Atsinešu* Iškirptą skelbi
mą — viens* gėrimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d.

COPEN
HAGEN
AIRPORT

SAS Tel. 1-800/221-2350

SCANDINAVIAN AIRLINES

VINCAS LIULEVIČIUS

IŠEIVIJOS VAIDMUO
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darbe
Iš PRATARMĖS: „Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai
padarė! Ar mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva vėl būtų
atkurta Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, kaip. ir mes
skaičiuojame anų!”
Leidinys yra suskirstytas į keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kultūrinė
parama Lietuvai. Išeivijos ekonominė parama Lietuvai.
Knyga kruopščiai paruošta, lengvai ir su įdomumu skaitoma.
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba su Lietuvių
Fondo parama 1981 m., didelio formato, 400 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu $14.00. Illinois gyventojai moka $15.10.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629

„DRAUGO" VAJAUS KONCERTAI
Vyks sekančiose vietovėse:

Chicago — vasario 28 d.
St. Petersburg — kovo 3 d.
Miami — Kovo 7 d.
Cleveland — kovo 14 d.
Detroit — kovo 21 d.

LAIŠKAI
YRA IR KITOKIŲ
NUOMONIŲ

Džiaugiuosi Jūsų pastan
gomis „Draugą” padaryti įvai
resniu, įdomesniu. Manau, kad
laiškų skyrius konkuruos su
vadinamuoju „pletkų” sky
riumi. Laiškus skaitysime pir
moj vietoj...

Esame nusistatę prieš pagy
Antanas Dundzila,
rimo žodžių spausdinimą, bet
McLean, VA
šiuo atveju padarysime išimtį,
• • •
nes pastaruoju laiku per lietu
viškas radijo valandėles Čika
Nuolat skaitau Jūsų laikraš
goje vienas asmuo pradėjo labai
tį, juo žaviuosi. Būkite sveiki ir
nemandagiai užgaulioti „Drau
go” redakciją, ypač joje dir energingi, o dabar — ypač laik
bančias moteris redaktores. raščio vadovės Moterys!
Poetas Juozas Nekrošius,
Galbūt dabar kaip tik atėjo
Lietuvos Seimo narys,
laikas parodyti ir kitokią skai
Vilnius
tytojų nuomonę, išspausdinant
• • •
tik kelis būdingus atsiliepimus
iš daugelio, kuriuos redakcija
Džiaugiamės „Draugo” nauju
nuolat gauna.
veidu, lengvai skaitomais ve
D.B. damaisiais, laiškų redakcijai
skyriumi. Linkime sėkmės ir
Gėriuosi Jūs įvestais pakei
timais, naujenybėmis. „Drau
gas” dabar patrauklesnis, įdo
mesnis, malonus į rankas
paimti.

tolimesniame laikraščio tobuli^

nime.
Algimantas S. Gečys,

Philadelphia, PA
• • •

Karolis Milkovaitis,

Yorba Linda, C A
A

• • •

Valio, kad žinutes iš įvairių
JAV vietovių ėmėte spausdinti
po „Telkinių” skraiste. Šį žodį
aš naudoju daugelį metų, tik
kartais beminėdamas „Kolo
nijas”. Tikru nesusipratimu
laikau žodį „Nausėdija”, nors jis
ir labai lietuviškas.
Alfonsas Nakas,

Sunny Hills, FLA

Jau senokai ruošiausi pa
sveikinti Jus, sutikusią prisi
imti atsakingas pareigas
redakcijoje. Ne tik pasveikinti,
bet ir pasidžiaugti įdomiais,
dalykiškais vedamaisiais ir
šiaip straipsnių gausa. Anot
posakio: „More power to you”.

Jau seniai norėjau Jums para
šyti ir pasakyti, kad su malo
numu skaitau Jūsų rašytus ve
damuosius, straipsnius, smul
kias žinutes ir kt. Mano
nuomone, „Draugas” žymiai
praturtėjo, kai Jūs prisijungėte
prie jo redakcijos.
Pirmą kartą Jūsų viename
straipsnyje perskaičiau ir supra
tau, kaip viskas yra tvarkoma.
Tokių straipsnių jau seniai
reikėjo. Iš viso Jūs sugebate
rašyti apie kasdieninius ir

Koncertus atliks

nekasdieninius dalykus, ir
viską labai vykusiai išdėstote
(pvz., apie automobilių vai
ravimą!). Labai puikus priedas
„Drauge” yra Laiškų skyrius.
Šauniai sugalvota. Gaila, kad
žmonės nesupranta, kuriam
tikslui tas skyrius skirtas, bet
gal pripras. Taip pat puikus
sumanymas visus aukotojus su
rašyti į vieną didelį sąrašą...
Evelina Masiokienė,

Aurora, CO
KODĖL NUŽUDĖ ŠVENTE?

Mūsų periodinė spauda nu
žudė šventę. Buvo laikai, kai
šventėme šventes. Dabar šven
čių nebešvenčiame. Minim.
Švęsdavom Tautos šventę, Ka
riuomenės šventę, Vasario 16;
švęsdavom jubiliejus, sukaktis.
Dabar tik minim, minim, mi
nim. Argi jau nieko gyva nebė
ra? Argi viskas jau numirė? Juk
minime tik mirusius. „Rengia
Nepriklausomybės 75 m. sukak
ties minėjimą”. Argi jau net ir
sukaktis numirė, kad ją reikia
tik paminėti... Nebeatsimenu,
kuriame laikraštyje prieš metus
rašė, kad susirinkę tautiečiai
minėjo Kūčias. Seniau Kūčias,
rodos, valgydavome... „Minėsi
me Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimą”. Kodėl ne „švęsi
me”? Mūsų spaudoje ta piktžolė
taip įsigalėjusi, kad tik raudo
nas redaktoriaus pieštukas te
gali ją išravėti, nes antraip tur
būt nebetoli laikas, kai Velykų
ir Kalėdų nebešvęsime, bet tik
paminėsime, kad jos buvo.

Pianistė-koncertmeisterė

A.tA.
Bruno Gramontas-Gramont

A.tA.
JULIJAI ARLAUSKIENEI

Antrojo Pasaulinio Karo veteranas

mirus, reiškiame gilią užujautą sūnui ALFONSUI
ARLAUSKUI, žmonai DANUTEI ir anūkams.

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. vasario 14 d., 2:50 vai. p.p., sulaukęs 74 m.
amžiaus.
Nuliūdę liko: sūnus Martin Gramont ir kiti giminės bei
draugai.
Priklausė Don Varnas American Legion Post # 986,
Lithuanian Alliance of America, Lietuvos Vyčiams; yra buvęs
Lithuanian Chamber of Commerce sekretoriumi; taip pat
aktyviai reiškėsi įvairiose lietuvių organizacijose.
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 17 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 18 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv.
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Sunny Hills, FL, draugai:

M. Balčiūnienė
F. B. Bočunai
A. G. Čekauskai
D. A. Dulaičiai
M. Ditkuvienė
V. M. Derenčiai
V. G. Gečai
A. J. Janoniai
S. Kačinskienė
A. R. Strazdžiai
A. D. Vėlavičiai
V. E. Žebertavičiai

A.
J.
A.
A.
E.
J.
D.
J.
J.
J.
J.
A.

Kvečas
S. Mačulaičiai
B. Nakai
J. Nakai
M. Okai
O. Peleckiai
M. Poulik
S. Ratnikai
L. Savaičiai
A. Vyšniauskai
V. Zubavičiai
E. Zaikauskai
t rf-r

Nuliūdę sūnus, giminės ir draugai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

4348 S. California Avenue
Telefonas - (1-312) 523-0440

AJA.
JONAS Z.
AUGUSTINIUS

Jurgis Jankus,

Rochester, NY

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

ALBINAI SIRUTYTEI ČEPĖNIENEI
mirus, jos dukrą dr. INĄ ir žentą dr. VYTĄ UŽGI
RIUS liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Valerija ir Mečys Bankauskai
Danguolė ir Petras Griganavičiai
Leokadija ir Juozas Žvyniai

Bethesda, MD

• • •

Vytautas Šeštokas,

Gražina Ručyte-Landsbergienė

Sopranas

A.tA.

Juozas Bronius Laučka,

Jau matyti Jūsų įnašas laik
raščio tobulinime ir jūsų
asmeniškuose straipsniuose,
kurie yra įdomūs. Naujas ir tei
giamas žingsnis yra įvedimas
skaitytojų laiškų skyriaus.
Tikiuosi, kad „Draugo” skai
tytojai į jį reaguos pozityviai.

Giedrė Kaukaitė

A.fA.
Kpt. KAZIUI RIMUI
mirus, žmonai AGAI, sūnui ŠARŪNUI, marčiai
VIDAI ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią
užuojautą.

Los Angeles, CA

Aga ir Viktoras Kubiliai

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. vasario 15 d., sulaukęs 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Dusuose.
Nuliūdę liko sūnūs: George ir Vitas, marti Shirley; dukra
Alina, žentas Frank Higgins; anūkai: Brad, Mark, Brian ir
Benjamin; Lietuvoje brolis ir dvi seserys; Australijoje kitas
brolis.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvių Numizma
tikų draugijai ir įvairioms kitoms lietuvių organizacijoms.
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 17 d. ir ketvirta
dienį, vasario 18 d. nuo 4 iki 9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laido
jimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL.
Penktadienį, vasario 19 d. iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už velionio
sielą. Velionis bus palaidotas Lietuvoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus prisiminti velionį Joną savo maldose.

6541 S. KEDZIE
Marąuette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

Nuliūdę sūnūs, dukra, broliai, seserys, anūkai ir kiti

giminės.

PETKUS IR SŪNUS

Laidotuvių direkt. S.. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410.

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Noriu keliais žodžiais išreikš
ti džiaugsmą ir pasididžiavimą,
matant Jus su begaline ener
gija, entuziazmu, planingu
darbštumu. Atrodo, kad Jūs
„Draugą” pastatysite ant
plačios platformos, kur daug kas
galės užlipti. Puiku!
Dr. Antanas Razma,

Burr Ridge, IL
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Marąuette Funeral Home

NEW JERSEY, NEW YORK — „U«tuvo« Atsiminimai”,
Mkmadlsnlals nuo 2 Iki 3 v. p.p. li Soton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla” pro
gramos, vedamos anglų kalba, li tos pačios stoties,
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
J. J. Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung,
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636.

------------------ —-------------

INTERNATIONAL

'
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TRAVEL CONSULTANTS
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
223 Kalvarijų gatvė
9828 South 79th Avenue
Vilnius, Lietuva
Hickory HIII, Illinoia 60487
Telefonai: 77-76-97 Ir 77-63-92
Tel. 708-430-7272

Lietuvos Karo Aviacijos kapitonui

'

A.tA.
KAZIUI RIMUI

Hills Funeral Home

i

mirus, užuojautą reiškiame šeimai ir giminėms.

tojas ir „Lituanicos II-sios” Kaune pilotas-instruktorius, Dariaus-Girėno Testamento vykdytojas. Jo atmi
nimas ilgai pasiliks Lietuvos Aviacijos istorijoje.

10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455
Petkus-Butkus Funeral Home

A. a. Kazys Rimas ir Lietuvos Sporto Aviacijoje

buvo pažangus lakūnas, tarptautinių rekordų laimė

2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345

;

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345

Dariaus-Girėno „AROS” Fondas ir
Gediminas Janula-Janulevičius,
lakūnas, parašiutininkas, sklandytojas
i

ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. vasario mėn. 17 d.

APLINK

MUS
x Lietuviškos Knygos klu
bas yra išsiuntinėjęs savo

nariams informacinius laiškus,
siūlydamas užsisakyti klubo
išleistas dvi naujas knygas. Bū
tent: Vytauto Bagdanavičiaus
— „Tikėjimo, išminties ir taikos
dvasia” ir Stasio Daliaus — „Ki
tuose kraštuose”.
Klubo nariai, kurie nepagei
dauja šias knygas užsisakyti,
pakartotinai primename tai
pranešti iki 1993 m. vasario 20
d. Iki tos dienos nesulaukę Jūsų
atsakymo, suprantame, kad Jūs
jas norite gauti ir Jums bus pa
siųstos.
x Nekaltai Pradėtosios
Marijos seserų rėmėjų metinė

vakarienė — šventė bus kovo 21
d. Šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje
prasidės 3 vai. p.p. Vakarienė ir
meninė programa — 4 vai. p.p.
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Pakvietimus platina rėmėjų
valdybos narės ir talkininkės.
Visi kviečiami dalyvauti.

x Labai kviečiame visus
M.P.L.N. savininkų organiza

x Gražina Ručytė-Landsbergienė Lietuvoje yra daug

nuveikusi, propaguodama
lietuvišką muziką, ir yra ge
riausių Lietuvos dainininkų
akompaniatorė. Ji, kartu su
soliste Giedre Kaukaite, atliks
koncertą, kurį organizuoja
„Draugo” vajaus komitetas.
Čikagoje koncertas įvyks va
sario 28 d., sekmadienį, 3:00
vai. p.p. Jaunimo centre. Bilie
tai gaunami J. Vaznelio preky
boje, 2502 W. 71st St., Chicago,
IL 60629, tel. (312) 471-1424.

cijos narius ir gyventojus lietu
vius į mėnesinį susirinkimą,
kuris įvyks 1993 m. vasario
mėn. 19 d. 6:30 vai. vakaro
(6820 So. Washtenaw Avė.)
parapijos salėje. Bus kalbama
apie „Paramą”, kurią nupirko
Neomedica centras (dialysis).
Čia bus įsteigtas inkstų centras.
Rąjono apsaugos reikalais —
padarys pranešimą kalbėtojas.
Bus įmonės advokatas su
x Robertas Senkevičius,
planais, ką ji nori čia padaryti.
Juozukas
Pranckevičius, Lina
Atvyks aldermanas Virgil Jonės
ir 8-to distrikto „Commander” Jodvalytė ir Gintarė Radvilaitė
Harley Shinker. Prisiminsime pradėjo lankyti „Žiburėlio”
vasario 16 d. ir kitus reikalus. mokyklėlę Lemonte nuo antro
jo semestro pradžios.
Prašome visus dalyvauti.
x Štai ir gera žinia: Švč. M.
x Lietuvos Vyčių Vidurio

Amerikos distrikto Šv. Ka
zimiero dienos minėjimas bus
sekmadienį, vasario 28 d. Mišios
11 vai. ryto Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, Cicero, IL. Po
Mišių priešpiečiai 12:15 vai.
parapijos salėje ir susirinkimas.
Rezervacijos turi būti padarytos
iki vasario 20 d. Skambinti
Stephanie Uginchus, tel.:
312-585-5282 arba Jean Vance
— 708-652-5445. Visi kviečiami
dalyvauti.

Marijos Gimimo parapijos (Mar
ųuette Parke) ruošiamo banke
to visi bilietai jau išparduoti!
Džiaugiamės, kad žmonės
suprato reikalą padėti lietu
viškai parapijai ir dalyvauti
šiame renginyje. Linkime
visiems malonios sekmadienio
popietės.

x Vlado Adamkaus, vado
vavusio Stasio Lozoraičio
rinkiminei kampanijai į Lietu
vos Respublikos prezidento
postą, įspūdžius išgirsite vasario
x „Solistė Giedrė Kaukaitė 19 dieną, pentadienį, 7:30 vai.
yra vokalinio meno reiškinys”, vak. Jaunimo centro kavinėje.
Rengia
Santaros-Šviesos
x Rolandas Pavilionis, taip rašė spauda Lenkijoj. Ji
Federacija.
kartu
su
pianiste
Gražina
Ručy

Vilniaus universiteto rektorius,
lankosi Čikagoje mokslinių te atliks „Draugui” seriją
x Trečioji Vasario 16-osios
pasikeitimų reikalais. Ta proga koncertų. Pirmas koncertas meno paroda bus dokumen
padarys pranešimą tema įvyks Čikagoje vasario 28 d., tinių nuotraukų apie Amerikos
„Aukštojo mokslo padėtis ir per Jaunimo centre. Bilietai lietuvių veiklą ekspozicija. Ją
spektyvos Lietuvoje” vaka gaunami J. Vaznelio prekyboje rengia Budrio lietuvių foto
ronėje, kuri įvyks vasario 19 d., 2502 W. 71st St., Chicago, IL archyvas „Galerijoje” (4317 S.
penktadienį, 7:30 vai. vak. 60629, tel. (312) 471-1424.
Wisconsin Avė., Stickney, IL).
Balzeko Lietuvių kultūros
x Visuomenė kviečiama Atidarymas vyks šį sekmadienį,
muziejuje. Vakaronę ruošia paremti „Draugo” rengiamus vasario 21 d., 3-5 v. p.p.
Filisterių skautų sąjunga ir koncertus — Čikagoje vasario
Balzeko muziejus. Po paskaitos 28 d., St. Petersburge kovo 3 d.,
x Melrose Parko apylinkės
— kuklus pabendravimas. Vi Miami kovo 7 d., Clevelande lietuvių organizacijos rengia
suomenė kviečiama dalyvauti.
kovo 14 d. ir Detroite kovo 21 d. Vasario 16 minėjimą vasario 27
Čikagoje bilietus į koncertą d., šeštadienį, 5:30 v.v., Bulgers
x Valdo Adamkaus, va
galima gauti J. Vaznelio preky Hali, 16th Avė. ir Hirsch,
dovavusio p. St. Lozoraičio
boje, o kitose vietovėse pas pla Melrose Park. Pagrindinę
rinkiminei kampanijai į Lietu tintojus ir rengimo komiteto na minėjmo kalbą pasakys LB
vos prezidento postą, įspūdžius
rius. Koncertus atliks solistė Vidurio Vakarų apygardos
išgirsite vasario 19 d., penkta
Giedrė Kaukaitė ir Gražina pirm. Kazys Laukaitis. Po mi
dieni, 7:30 v.v. Jaunimo cent
Ručytė.
nėjimo bus vaišės. Visi
ro kavinėje. Rengia Santa
apylinkės lietuviai kviečiami
ros-Šviesos Federacija.
x ATLANTA IE, Ine. viena dalyvauti.
(p’
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
x TRANSPAK siunčia talx VELYKŲ STALUI LIE
vimą ir toliau siunčia siuntinius
pintuvus (konteinerius) į Lietu
TUVOJE
siūlome 3 žąsis (20
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
vą kas savaitę. Siunčiame Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, j svarų), palendvica 2 kg., rūky
„AIR CARGO”. Siųskite per
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon tos dešros 3 kg, alyva iš
seniausią siuntinių į Lietuvą įs teineriai) išsiunčiami kiekvieną Amerikos 64 oz., 8 O’Clock Coftaigą TRANSPAK, 2638 W. 69 pirmadienį. Oro siuntos iške fee 39 oz., aspirinas 250 Ct., bu
St., Chicago, IL 60629, tel. liauja kiekvieną šeštadienį. Per telis šampano ir butelis prancū
312-436-7772.
siunčiame dolerius į Lietuvą. ziško vyno su pristatymu į
(sk) Suteikite džiaugsmo savo gimi namus $100.,,Žaibas” 9525 So.
nėms. Mūsų naujų amerikie 79 Avė., Hickory Hilis, IL
x Socialinių Reikalų rašti
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — I 60457, tel. 708-430-8090.
nėje — „Seklyčioje” — Income
(sk)
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
Tax pildo Petras Karėnas. Mo
x Vasaris — Velykinių
kestis — auka Vyresniųjų cen Chicago, IL 60629, tel. (312)
434-2121. Iš toliau - 1-800- siuntinių mėnuo. Baltia Extrui. Susitarimui kreiptis tel.
775-7363.
press pristatys jūsų dovanas į
312-476-2656.
(sk) Lietuvą prieš šv. Velykas, jei
(sk)
1 siuntinius atvešite mums iki
Advokatas
x VELYKINĖ KELIONĖ Į kovo 1 d. Mūsų adresas: 3782
GINTARAS P. ČEPĖNAS LIETUVĄ. Primename, kad or W. 79 St., Chicago, IL 60652,
tel. 1-800-SPARNAI arba
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 ganizuojame kelionę į Lietuvą
1-800-772-7624. Tik Baltia ExTel. (1-312) 776-5162
balandžio 8 d. iki 20 d. Pasipress garantuoja, kad šven
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 ' naudokite dar priešsezoninėm
Tel. (708) 301-4866
žemom kainom pasitikti pa tiniai siuntiniai pasieks gavėjus
Valandos pagal susitarim?
vasarį per šią gražią šventę prieš šventes.
(sk)
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
ternational Travel, 9520 So.
Advokatas Jonas Gibaitis
x Norint pirkti bei parduo
79th Avė., Hickory Hilis, IL
6247 S. Kedzie Avenue
ti sklypus ar namus, prašome
60457. Tel. 708-430-7272.
Chicago, IL 60629
(kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
(sk)
Tel. (1-312) 776-8700
kus, 540 Ambassador Ct.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Sunny Hilis, Fla. 32428, tel.
x GRAIKIJA, civilizacijos 904-773-3333.
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.
lopšys. Aplankysime Delphi
(sk)
šventovę,
Olympus
kalną,
ADVOKATAS
z Nuo $898 iki $1,098 (plius
apžiūrėsime Atėnų miesto įdo
Vytenis Lietuvninkas
mokesčiai)
skrydžiai į Vilnių
mybes... Acropolis, Plaka
2501 VV. 69th Street
birželio,
liepos
ir rugpjūčio mėn.
senamiestį, Sounion šventovę
Chicago, IL 60629
iš:
Boston,
New
York, Waant Adrijos kranto. Plauksime
Tel. (1-312) 778-0800
shington,
Chicago,
Tucson,
į Rhodes, Mykonos, Patmos
Valandos pagal susitarimą
Omaha,
Tampa,
Miami,
Detroit,
ir Kusadasi salas. Kelionės
Cleveland,
Los
Angeles,
Seattle
datos gegužės 11 d. iki 22 d.
ir
kt.
miestų.
Bilietą
reikia
nusi
1993. Vietų skaičius ribotas,
ADVOKATAS
pirkti
iki
vasario
19
d.
Ameri

registracija priimama iki va
ALGIRDAS R. OSTIS
can
Travel
Service,
9439
S.
sario 20 dienos. Kreiptis G. T.
201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
International Travel 9525 So. Kedzie, Evergreen Pk., IL
Hinsdale, IL 60521
79th Avė., Hickory Hilis, IL 60642, tel. 708-422-3000, fax
Tel. (708) 325-3157
708-422-3163.
60457. Tel. 708-430-7272.
Valandos pagal susitarimą
(sk)
(sk)

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas.

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

(1) Nubrėžus tiesią liniją,
kuris miestas toliau nuo Vil
niaus: Londonas, Paryžius,
Roma, Ankara?
(2) Jei iš Šiaulių miesto skristume tiesiai pietų kryptimi, ar
pasiektume Ukrainos valstybę?
(3) Jei iš Zarasų keliautume
tiesiai į pietus, ar atsidurtume
Turkijoje?
(4) Kuri užjūrio valstybė
Lietuvai yra arčiausia?
(5) Kas arčiau Vilniaus: Žal
girio kautynių vieta ar Soldino
miškelis, kur žuvo Darius ir
Girėnas?
(5 taškai)
Atsiuntė Kun. E. Gerulis

MYLIU AŠ TĖVYNĘ
Myliu aš tėvynę,
Lietuvos šalelę —
Jos daina man širdį
Lig saulutės kelia.
Myliu mūsų krašto
Mūs tautos veikėjus,
Nepr iklausomybės
Pranašus — skelbėjus.
Jie mums Aušrą nešė,
Naują rytą kėlė,
Kad laisva gyvuotų
Mūsų tėviškėlė.
Jie siūbavo Varpą,
Jie užugdė Viltį,
Kad iš vergo pančių
Laikas laisvėn kilti!

GALVOSŪKIS NR. 97

Pilypas vairavo mašiną iš
Čikagos į Miami, nežinodamas,
kad jo mašina turi prakiurusią
(skylėtą, orą laukan leidžiančią)
padangą. Kaip tai atsitiko?
(5 taškai)

Brangūs man tėvynės
Girios ir laukeliai,
Pievų žolynėliai
Ir maži paukšteliai.
Brangūs mūsų miestai
Ir sodžiaus gryčiutė,
Pasakas kur sekė
Man sena močiutė.

GALVOSŪKIS NR. 98
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Vytė Nemunėlis

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Daug žmonių atsimena, kai jų
tėvukai papasakodavo apie Va
sario Šešioliktą. Jei kas neat
simena, tai įvykis buvo toks.
Rusai norėjo, kad lietuviai
skaitytų tik rusiškai, negalėjo
eiti į lietuviškas mokyklas,
negalėjo spausdinti lietuviškų
knygų nei laikraščių. Tas
draudimas truko keturiasde
šimt metų. Lietuviai nepasida
vė. Prūsijoje, Tilžėje, spausdino
lietuviškas knygas ir laikraš
čius. Knygnešiai, kas buvo iš
spausdinta, slaptai nešė į
Lietuvą. Jų darbas buvo labai
pavojingas. Daug knygnešių
paguldė galvas už lietuvišką
raštą.
Praėjo nemažai laiko. Buvo
daug dirbta, daug gyvybių ir
kraujo paaukota už laisvę, bet
buvo laimėta, 1918 m. vasario
16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje
paskelbė Lietuvą nepriklauso
ma valstybe.
Lietuva pradėjo naują gyveni
mą. Įsisteigė daug fabrikų,
krautuvių ir kitų įstaigų.
Lietuvos veidas visai pasikeitė,
Tačiau mūsų laisvė buvo trum
pa, rusai vėl užėmė Lietuvą
1940 m. birželio 15 d.
Penkiasdešimt metų Lietuva
buvo komunistų rusų valdoma.
Ir dabar dar tebėra rusų kariuo
menė Lietuvoje.
Karina Tumerytė,

8 skyr. mokinė, Čikagos
lituanistinė mokykla.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

Vasario šešioliktoji yra Lietu
vos nepriklausomybės šventė.
Aš atsimenu, kai dar gyvenau
Clevelande, visi lietuviai
švęsdavo. Būdavo mums labai
smagu, nes būdavo visokių mi
nėjimų ir paradų. Kai mes
išsikėlėm į North Caroliną, ten
nebuvo lietuvių, tai mes nega
lėjome švęsti. Vasario Šešiolik
toji būna labai įspūdinga, ir man
visą laiką primindavo mano lie
tuviškumą.
Paulius Ješmantas,

Detroito „Žiburio” aukšt. lit.
m-los mokinys
(„Lietuvos prisikėlimas”)

Aš labai pergyvenau, kai iš
girdau, kas atsitiko 1991 m. sau
sio mėn. 13 d. Lietuvoje. Rusų
kariuomenė užėmė traukinių
stotį ir kitas vietas Lietuvoje.
Gorbačiovas nenorėjo laisvos
Lietuvos.
Andrius Pupius

Aš labai pykau ir jaučiau, kad
nieko negaliu padaryti, kad
padėčiau lietuviams. Rašiau
prezidentui ir kitiems, prašyda
ma pagalbos. Kodėl rusai turi
padaryti lietuvių gyvenimą pil
ną skausmo? Manau, kad mūsų
prezidentas žiūri kitur ir
nepadeda Lietuvai. Jis turi dirb
ti ir padėti lietuviams dabar, ne
rytoj.
Audra Dūdaitė

Čia didelė nelaimė. Mūsų šei
ma ėjo į bažnyčią pasimelsti už
Lietuvą. Sėdėjome prie televizi
jos ir daug matėm. Rusai sukru
vino daugelį žmonių. Lietuva,
Latvija ir Estija turi būti
laisvos.

1918 m. vasario 16 d. Lietuva
paskelbė pasauliui savo nepri
klausomybę. Prieš tai Lietuva
Matote nupieštus 5 kvadra
buvo rusų pavergta 123 metus. tus. Atimkite 3 pagaliukus, kad
Per tą . laikotarpį rusai mėgino liktų tik 3 kvadratai.
išnaikinti katalikų tikybą,
(5 taškai)
lietuvių kalbą, neleido spaus
dinti lietuviškų knygų ir
GALVOSŪKIS NR. 99
laikraščių. Lietuviai knygas ir
(Žiūrėkite piešinėlius)
laikraščius spausdino Tilžėje, o
knygnešiai nešė į Lietuvą. Vė
liau susidarė sąlygos, kad
Lietuva galėjo paskelbti nepri
klausomybę. Po paskelbimo dar
turėjo kariauti su priešais
ketverius metus.
1990 m. kovo 11d. vėl Lietuva
atstatė savo nepriklausomybę,
panašiai, kaip ir 1918 metais.
Lietuva nesulaukė pagalbos iš
Vakarų valstybių. Rusai ir
dabar spaudžia Lietuvą, kad ji
prarastų savo nepriklausomybę.
Daug lietuvių mirė už laisvę,
reikia neprarasti vilties, kad
Lietuva išliks ilgai laisva ir
nepriklausoma.
Nupiešti 5 pašto karveliai. 2
iš
jų panašūs. Suraskite ir
Marius Vygantas,
apibrėžkite.
8 klasės mokinys
(5 taškai)
Čikagos lituanistinė mokykla

Paulius Kašelionis

Visi Los Angeles Šv. Kazimiero
lit. m-los mokiniai
(„Vardan tos Lietuvos,,)

PRIEŠŠVENTINĖS
MINTYS

Aš labai laukiu Kalėdų, nes
tada pamatysiu savo visas gimi
nes. Kūčių vakarą mes eisime
pas mamos pusbrolį, o Kalėdų
dieną — pas tėtės tėvus. To viso
aš negaliu sulaukti. Aš gausiu
dovanų, susitiksiu su savo
pusbroliais ir pussesere. Jie visi
yra iš mano tėtės šeimos. Mano
pusseserė Monika yra penkerių
metų amžiaus, o jos brolis
Markus yra trejų metų. Mano
kitas pusbrolis Mykolas yra tik
trejų metų amžiaus. Mamos
pusbrolis turi dvi dukteris:
Juliją devyniolikos metų am
žiaus ir Laurą — septyniolikos
metų amžiaus. Aš esu labai
laiminga, nes turiu dvi močiutes
ir du senelius, kurie yra labai
geri. Aš tikrai laukiu švenčių
šiais metais.

GALVOSŪKIO NR. 76
ATSAKYMAS

GALVOSŪKIS NR. 100
(Žiūrėkite piešinėlį)

Kad gautume 15 sumą, reikia
sukeisti vietomis 8 su 9.
GALVOSŪKIO NR. 77
ATSAKYMAS

(1)Drama, (2) Jonas, (3) Su,
(4) Kaunas.
GALVOSŪKIO NR. 78
ATSAKYMAS

Anagramos: (1) Aktas-takas,
(2) anga-naga, (3) aras-rasa,
(4) audra-rauda, (5) baudadauba.
GALVOSŪKIO NR. 80
ATSAKYMAS

Trumpiausią kelią rasite, ei
dami per 5,9,7,1,3 skaitlines.
GALVOSŪKIS NR. 96

Natalija Plenytė,
Patikrinkite savo geografines
Marųuette Parko lit. m-los žinias. Šiame lėktuvų amžiuje
6 sk. mokinė geografija yra ypač svarbi.

Išspręskite šį mažą kryžiažo
dį. (1) Žmogaus kūne dalis.
(2) Baisi žmonijos nelaimė.
(3) Galvos dalis. (4) Žmonės
valgo-gyvuliai...
(5 taškai)
PATARLĖS IR
PRIEŽODŽIAI
Nėra to arklio, kuris i
nemėgtų.
Sulig arkliu ir pakii
(uždedami ant arklio da:
kad jis galėtų traukti vež
Arklys negreitas nuo bo

