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Valstybinio radijo ir TV
reforma — ne politiniais
sumetimais

Velykos Lietuvoje
Šiemetines Velykas Lietuva
šventė su popiežiaus ženklu, t.y.
laukdama istorinio įvykio tau
tos ir valstybės gyvenime — šv.
Tėvo apsilankymo. Apie tai
priminta ir Lietuvos kardinolo,
arkivyskupo bei vyskupų vely
kiniame sveikinime, kuris buvo
skelbiamas bažnyčiose ir spau
doje. Pabrėžta, kad prie mūsų
tautos prisikėlimo labai daug
prisidėjo dabartinis popiežius
Jonas Paulius II. Sveikinime ci
tuojami popiežiaus žodžiai, ku
riais jis kreipėsi į Lietuvos Ka
talikų bažnyčios hierarchus jų
oficialaus vizito Vatikane metu:
„Gerbiamieji broliai, Kristaus
meilė verčia jus savo šalyje sėti
tiesos sėklą, kad laisvė ir broly
bė — tos didžiausios vertybės, už
kurias praeityje lietuviai taip
brangiai sumokėjo, jums vi
siems taptų vienybės jungtimi".
Velykinio sveikinimo autoriai
per šias šventes priminė, jog lai
kas pradėti rimtai ruoštis šiam
istoriniam susitikimui su šv. Tė
vu, kuris pirmą kartą pabučiuos
Lietuvos žemę.
P r a m o n e s ir prekybos r ū m a i
imasi tikrosios veiklos
Balandžio 9 d. Lietuvos Res
publikos prez. A. Brazauskas
priėmė Lietuvos Prekybos ir
pramonės rūmų regioninių sri
čių vadovus. Aptartas šių rūmų
statusas ir jų ateities veiklos
uždaviniai.
Lietuvos prekybos ir pramo
nės rūmai turėtų tapti nevy
riausybine organizacija, kuri at
stovautų Lietuvos verslininkų
interesams ir skatintų užsienio
investitorius. A. Brazausko nuo
mone, šių rūmų veiklą regla
mentuojantis įstatymo pro
jektas turėtų būti pateiktas
Seimui, kai tik asociacija jį
parengs. Taip pat sutarta, jog
Lietuvos prekybos ir pramonės
rūmai nedelsiant imsis kurti
Lietuvos prekybos registrą.
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Vietnamas slėpė žinias
apie amerikiečius
belaisvius

M a s k v a , balandžio 11 d. kai vykdėme karių sugrąžinimo
(NYT) — Neseniai Sovietų Są operaciją", pareiškė 44-metis
Rusijos kariuomenė iš
jungos Komunistų partijos ar Stephen Morris, Harvardo uni
Klaipėdos išvyks laiku
chyvuose buvo rastas labai slap versiteto Tarptautinių reikalų
tas dokumentas — aukšto Šiau bei Rusijos tyrinėjimų centro
Apie tai Lietuvos Respyblikos
rės Vietnamo generolo praneši darbuotojas. Dabar rašydamas
Krašto apsaugos ministrą Aud
mas, pasiųstas Komunistų par jau antrą knygą ta tema, Mor
rių Butkevičių informavo uosta
tijos politbiuro štabui Hanojuje ris sako, jog tai yra „didžiausio
miestyje esančios Rusijos trečio
1972 m. rugsėjo 12 d. J a m e ra masto įkaitų laikymas JAV už
sios pakrančių apsaugos divizi
šoma, kad Šiaurės Vietnamas sienio politikos istorijoje ir dar
jos vadas Aleksandras Pustouturi 1,205 JAV belaisvius, o tuo po šiai dienai nežinome, kur tie
tovas. Iki rugpjūčio 31 d. čia
metu Š. Vietnamo pareigūnai įkaitai yra, kas su jais atsitiko,
nebeliks jokių Rusijos armijos
užtikrino JAV, jog turi tik 368 ar jie iš viso dar gyvi".
formuočių.
belaisvius.
Penktadalis karinės technikos
Gali sukomplikuoti
Šis dokumentas, kurį žymiau
iš Klaipėdos jau išvežta. Šią sa
diplomatines pastangas
si ekspertai konstatavo auten
vaitę geležinkeliu bus pradėti
Praėjusios savaitės antradienį Sibire, netoli Tomsk-7 esančiose cheminių-atominių ginklų dirb
tišku
ir
kurio
kopijos
buvo
Šio dokumento atradimas gali
gabenti šarvuočiai. Šiokių tokių
tuvėse įvyko sprogimas, paleidęs j apylinkę pavojingą radiacijos kiekj. Vietiniai gyventojai sten
plačiai paskleistos JAV valdžios sukomplikuoti šiuo metu vyks
problemų kyla tik dėl Rusijos
giasi nuo radiacijos apsiginti, pirkdami dujokaukes.
įstaigose, kai kurių tų ekspertų tančias diplomatines pastangas
karininkų šeimų ateities, nes
buvo pavadintas „rūkstančiu atstatyti JAV-Vietnamo diplo
kai kurios iš jų pageidauja likti
šautuvu", įrodančiu, jog Hano matinius santykius, norint už
Klaipėdoje.
Irake milijonai
jus ir dabar tebeslepia žinias baigti jau 18 metų besitęsiantį,
bedarbių
apie JAV belaisvių Vietname li
JAV prekybos boikotą su Viet
A. B r a z a u s k a s išvyko
kimą.
Amman,
Jordan
(AP)
—
Irako
namu. Šeštadienį Baltieji rūmai
į Angliją
Dokumente, kurį surado Har- pranešė, kad į pensiją išėjęs ge
Darbo
ministerija
praėjusios
Maskva kaltina Ukrainą, kad bia, kad pereitais metais iš trijų
Balandžio 13 d. Lietuvos Resvard universiteto tyrinėtojas nerolas John Vessey Jr., vado
ši
„neteisėtai" nori perimti respublikų jau išvežta visi savaitės ketvirtadienį pareiškė,
publikos prez. Algirdas Bra
š.m.
sausio mėnesį, smulkiai vaujantis JAV belaisvių ieško
kad Kuwaito krizė ir iš to kilęs
zauskas su oficialiu trijų dienų atominius ginklus, pasilikusius taktiniai ginklai (tolimo skry Persų įlankos karas paliko apie rašoma apie 1,205 amerikiečius jimo komitetui, balandžio 18-19
darbo vizitu išvyko į Didžiąją ' po Sovietų Sąjungos suirimo, į džio), bet dar liko 176 balistinės pustrečio milijono žmonių Irake belaisvius, laikomus 11-oje d. lankysis Vietname, bandyda
Britaniją. Jis susitiks su minist savo rankas. Todėl neseniai į raketos ir 37 tolimo skrydžio be darbo. Ministras Omed Med- kalėjimų Šiauriniame Vietna mas įvertinti, kaip Vietnamas
ru pirmininku John Mąjors, Pa Kijevą buvo išsiųsta griežta bombonešiai. Jie irgi sakosi, jog hat Mubarak spaudos konferen- me 1972 m. rudenį, vykstant iš tikrųjų kooperuoja JAV ty
saulio rekonstrukcijos ir plėtros nota, kurioje protestuojama už esą pažadėję nuimti nuo raketų cijoje tvirtino, jog Irake Vietnamo karo taikos deryboms rinėtojams, bandantiems nusta
banko vadovais, šalies versli atominių ginklų pasisavinimą. atomines dalis ir pervežti Rusi uždaryta dešimtys tūkstančių Paryžiuje.
tyti a m e r i k i e č i ų belaisvių
ninkais, o taip pat lietuvių Joje Maskva priekaištauja Uk jon sunaikinimui, ar perduoti fabrikų, nes trūksta žaliavų ir
Pranešimo
autorius
gen.
Tran
likimą.
rainai, kad ji sauvališkai jau Atominės Energijos komisijai
bendruomenės atstovais.
Van Quang, Šiaurės Vietnamo
naujų
dalių
mašinoms.
Komunistų partijos archyvuo
1992 metais visas raketines tolimesniam panaudojimui kuro
kariuomenės štabo vado pava se rastas dokumentas yra rusiš
Prieš
Persų
įlankos
karą
jėgas pervedė savo karinėms gamybai. Rusai taip pat paža
Lietuvos ir Kinijos konsulinė
duotojas, raporte parašė: „1,205 kas generolo Quang pranešimo
pajėgoms ir įsteigė centrą tiems dėjo išjungti programas, kad Irakas buvo viena turtingiausių
konvencija
belaisvių — tai didelis skaičius. vertimas ši&.TU su trumpa jo
daliniams sav*> teritorijoje, visai j viena tų raketų „nč^Ma" neiš Arabų pasaulio valstybių ir an
Oficialiai iki šiol skelbėme tik santrauka, paruošta Sovietinės
Balandžio 9 d. Vilniaus užsie nepriklausomai nuo Maskvos, j skristų iš Ukrainos teritorijos. tra gausiausiomis alyvos atsar
368 belaisvių sąrašą, kitų nemi armijos Žvalgybos agentūros. Jo
nio reikalų ministras Povilas Maža to, Rusijos apsaugos vice- Amerikos atstovams, tikrinu gomis pasaulyje. Pasibaigus ka
nime. JAV valdžia tai gerai ži autentiškumą patvirtina tai,
Gylys ir Kinijos nepaprastasis ministras kaltina Ukrainą, kad siems atominių ginklų padėtį rui, Jungtinių Tautų Saugumo
no, bet nežino tikslaus belaisvių kad 368 belaisvių skaičius yra
ir įgaliotasis ambasadorius Lie šioji nenori leisti išvežti iš savo Ukrainoje, vienas Ukrainos par taryba įsakė sustabdyti visą
skaičiaus,
o gali tik spėti, pagal
tas pats, kuris buvo minimas
tuvai Chen Di pasikeitė konsu teritorijos kai kurių atominių lamentaras pareiškė, kad visiš prekybą su Iraku. Blokada tebe
savo nuostolių statistikas".
sitęsia,
todėl
Irakas
mėgina
įti
Paryžiuje vykusiose taikos dery
linės konvencijos tarp Lietuvos ginklų. Namažas skaičius dali kas atominių ginklų perdavi
kinti
kitas
Arabų
pasaulio
tau
bose, o 1,205 ir buvo JAV ap
Respublikos ir Kinijos Liaudies nių, kontroliuojančių atominius mas Rusijai, jo nuomone, yra la
Dokumentas rodo, kad
skaičiuotas belaisvių skaičius.
Respublikos ratifikavimo raš ginklus, jau yra davę priesaiką bai abejotinas, nes Ukraina vis tas, kad įtaigotų JT panaikinti
Vietnamas
nutylėjo
sankcijas.
Irake
darbo
ieškoję
ir
JAV sąrašuose tebėra 2,200
tais.
Ukrainai, o ne Rusijai. Apie 650 dar negali pasitikėti Rusija.
radę
milijonai
darbininkų
iš
ne
Konvencija pasirašyta 1992 įvairių atominių ginklų vis dar
Už kelių mėnesių, pasirašius Vietnamo kariai, kurių likimas
Tuo tarpu Maskvoje įvyko ru
turtingųjų
arabų
šalių
—
Egip
m. rugpjūčio 15 d. Pekine. Lie tebėra Ukrainos teritorijoje, ir siškųjų bendruomenių atstovų
taikos sutartį, iš Šiaurės Viet dar neišaiškintas, nors daugiau
to,
Jordano
ir
kitų.
Kadangi
tie
tuvos Aukščiausioji Taryba ją visi jie yra ukrainiečių kontro suvažiavimas. Jame dalyvavo
namo kalėjimų buvo paleisti negu pusė jų buvo manoma žu
ratifikavo 1992 m. spalio 29. Pa lėje.
500 atstovų iš beveik visų visi darbininkai dabar iš darbų 591 amerikiečiai karo belais vę, bet jų palaikai nebuvo at
sikeitus ratifikavimo raštais,
Vancouverio susitikime Ame buvusių respublikų ir Rusijos atleisti, Arabų pasaulis prara viai. 1973 m. balandžio 1 d. pa gauti. JAV valdžia sako, kad
konvencija įsigalios po mėnesio. rikos prezidentas Bill Clinton autonominių sričių. Nedalyvavo dęs apie 15 bil. dolerių pelno, o leidus paskutiniuosius iš to kitu likimas nežinomas.
skatino Ukrainos, Kazachstano atstovai iš Uzbekistano, Tadži bent kita tiek tebėra neužmo skaičiaus, Hanojus tvirtino, kad
New Yorko teatro biblioteka ir Baltarusijos vyriausybes, kistano ir Turkmenistano. Pri kėta atleistiesiems darbinin Vietname nebeliko karo belais
vių ir to tvirtinimo laikosi iki Deportuotas Kairys
atkeliaus į P a n e v ė ž į
kurios y r a paveldėjusios imta daugybė rezoliucijų, tačiau kams.
šiol. Šis 1972 m. rugsėjo 12 d.
nemažą kiekį atominių ginklų, mums svarbiausias nutarimas
Apie tai „Lietuvos ryto" skai
Užterštas vanduo
pranešimas duoda pagrinde maBalandžio 8 d. į Vokietiją buvo
perduoti visus juos Rusijai. Ka yra, kad dabartine vyriausybė
tytojus balandžio 10 d. numeryje
neužtektinai
rūpinasi
rusais,
zachstanas ir Baltarusija jau
Milwaukee. Jau daugiau nyti, kad Šiaurės Vietnamas ar- deportuotas Liudas Kairys. Jis
informuoja iš JAV grįžęs šio
yra pasirašiusios nusiginklavi gyvenančiais už Rusijos ribų ir kaip savaitė šiame VVisconsin ba tebelaikė belaisvius po pa buvęs kaltinamas, kad Antrojo
miesto dramos teatro vadovas ir
mo sutartis. Ukraina dar to ne kad referendume turėtų teisę valstijos mieste gyventojai liaubų pasirašymo, arba, jei be- pasaulinio karo metu 15 mėne
režisierius Saulius Varnas. I
atliko ir reikalauja 1,5 milijar dalyvauti visi rusai, nesvarbu, negali gerti nevirinto vandens laisvai buvo žuvę, žinojo jų sių tarnavo kaip koncentracijos
programą, kurioje dalyvavo te
stovyklo- Treblinkoje sargybi
dų dolerių užmokesčio bei ap kur jie šiuo metu gyvena.
dėl kažkokiu, ko! kas dar ne likimą.
atralai iš viso pasaulio, Ame
saugos garantijos. Rusai skel
„Remiantis šiuo dokumentu, nis. By'.; prieš L. Kairį pradėta
E. R i n g u s ištirtu būdu ; vandens filtra
rikon Panevėžio teatras dar lau
vimo stotis patekusių crypto- žinome, kad daugiau, negu 700 1980 metais. Tai buvo ilgiausiai
kia įrangos, kuri, užsidarius vie
Lietuvos
Nuolatinės
misijos
sporidium bakterijų, sukėlusių amerikiečių belaisvių buvo užsitęsusi šios rūšies byla JAV
nam ar kitam tenykščiam teat
vidurių negalavimus ir kitus sulaikyti Vietname tuo metu, teismų istorijoje. Prieš depor
rui, nurašoma. Panevėžio mies
prie JT veikla
taciją Kairys, anksčiau gyvenęs
simptomus. Tūkstančiai miesto
tas dabar turi penkias teatrines
Čikagoje, buvo laikomas ColoraBalandžio 5 d. patarėja G. stovai vaidina valstybinių dele- gyventojų susirgo nuo užkrėsto
scenas, todėl čia nėra kliūčių
—
P
a
s
a
u
l
i
n
ė
Pašto
Sąjunga
do federaciniame kalėjime, lau
ateityje rengti tarptautinį teat Damušytė dalyvavo JT Taikos gacijų roles. „Lietuvos" delega- vandens, daugelis atsidūrė net yra pasirengusi skirti Lietuvai,
kiant paskutinio Apeliacinio
palaikymo operacijų specialaus cįją iš Vašingtono labiausiai do- ligoninėse, nors mirė tik vienas
rų festivalį.
Latvijai
ir
Estijai
finansinę
pa
teismo sprendimo. Sprendimas
komiteto organizaciniam posė- mino Lietuvos valdžios pozicijos asmuo.
galbą
jų
paštams
perorganizuo
paskelbtas balandžio 5 d. Jis bu
dyje, kuriame aptarė darbotvar branduolinio ginklo neplatini
Manoma, kad gausūs pavasa ti. Kiekviena Baltijos valstybė
— P o p . J o n a s Paulius II kę ateinančiai balandžio 19-30 mo klausimu bei Bosnijos ir ki
vo neigiamas.
rio lietūs ir tirpstantis sniegas per trejus metus galėtų tam
rugsėjo 7 d. nusileis buvusiame d. įvyksiančiai sesijai New Yor- tų buv. Jugoslavijos respublikų
atnešė į Milvvaukee upę iš pieno tikslui gauti po 40,000 Šveica
Rusijos armijos aerouoste prie ke. Lietuva dalyvaus sesijoje likimu.
ūkių bei skerdyklų užterštą rijos frankų. Lietuvos, Latvijos
Šiaulių. Vizitas truks tris stebėtojos teisėmis. Sesijoje nu
Balandžio 8 d. Užsienio reika vandenį, kuris vėliau įtekėjo į
KALENDORIUS
ir Estijos pašto administracijų
dienas. Šv. Tėvas melsis Vil matoma aptarti eilę klausimų, lų ministras P. Gyiys pranešė
Michigan ežerą. Miestas turi dvi vadovams buvo pasiūlyta pa
B a l a n d ž i o 14 d.: Velykų tre
niaus arkikatedroje-bazilikoje jų tarpe JT taikos palaikymo Lietuvos ambasadoriui prie JT
pagrindines vandens filtravimo rengti bendrą šių pinigų panau čiadienis, Justinas, Liudvina,
prie šv. Kazimiero karsto, prie operacijų departamento sustip A. Simučiui, kad Lietuvos Res
stotis, kurios vandenį ima iš Mi- dojimo projektą. Susitarta, kad Tiburcijus, Valerijonas, Visval
Aušros Vartų, aukos šv. Mišias rinimą, valstybių-narių karinio publikos Seimo Užsienio reikalų
chigano ežero įtariama, kad jis bus pateiktas balandžio 20 d. das.
Vilniaus Vingio parke, Kaune ir ypač civilinio personalo išplė komitetas pritarė URM siūly
viena jų praleidusi nepakanka Budapešte įvyksiančiame Rytų
B a l a n d ž i o 15 d.: Velykų ket
ir Šiauliuose prie Kryžių kalno, timą tose operacijose, civilinių mui dėl Lietuvos narystės JT
mai išvalytą vandenį. Stoties ir Centrinės Europos pašto ad virtadienis, Anastazija (Nastė),
lankysis Šiluvoje. Tikimasi, kad misijų išplėtimą, pvz., žmogaus Rytų Europos rep oninėje gru
patarnavimu naudojasi apie ministracijų vadovų susitikime. Gema, Vilnius, Vaidote.
į iškilmes atvyks apie milijonas teisių padėties tyrimams, rinki pėje. Nurodyta kreiptis į šią
800,000 gyventojų pačiame Mil
maldininkų. Popiežiaus vizito mų stebėjimams.
grupę, prašant Li *uvą priimti vvaukee mieste ir bent 10 prie
— Seimo užsienio reikalų ko
O R A S CHICAGOJE
išlaidos sudarys apie 900 mili
Balandžio 7 d. patarėjas D. Su nare.
miesčių. Užkrėtimo pavojus dar mitetas pritarė pasiūlymui vals
jonų tl, t.y. apie 1.8 mln. JAV žiedėlis susitiko su Amerikos
Trečiadienį saulė tekėjo 6.15,
Lietuvos Misija ; risidėjo prie nėra praėjęs.
tybinę derybų su Rusija delega
dolerių.
katalikų universiteto studentų Makedonijos prie m i mo į J T rė
ciją papildyti E. Jarašūno, R. leisis 7:27. Dieną gali būti per
grupe, atstovaujančia Lietuvai mėjų ir dalyvavo Generalinės siuntė informaciją apie dabar Ozolo, V. Vadapalo kandidatū kūnija ir lietus, temperatūra
— D a r b o biržoje įregistruo
nacionaliame studentų renginy Asamblėjos nepap: \stame posė tinę padėtį Lietuvos įnašų į romis, o konsultantu kviesti ne apie 53 F (12 C), naktį - 45 F
ta daugiau kaip 29,000 bedarbių
je „Model United Nations". dyje, kur ji buvo visuotiniu pri JT biudžetą. Informacija pa paprastąjį ir įgaliotąjį ambasa (7 C).
Lietuvoje. Tai 2,000 daugiau,
Visą savaitę vykęs renginys su tarimu priimta JT nare „Buvu rengta Užsienio reikalų minist dorių specialioms misijoms Čes
Ketvirtadienį saulė tekės
nei buvo užregistruota kovo 1
buria studentus iš visos Ameri sios Jugoslavijos Makedonijos ro pasitarimams su kitais Euro lovą Stankevičių — buvusį dele 6:14, vėjuota, tebesitęsia perkū
dieną. Iš viso Lietuvoje yra
kos į mažąjį Jungtinių Tautų fo Respublikos" vardu.
pos ministrais Kopenhagoje ba gacijos vadovą („Kauno diena", nija ir lietus, temperatūra pa
beveik 100,000 oficialiai nedir
rumą, kuriame universitetų atMisija
parengė
r
į
URM
išbalandžio 7 d.).
naši į trečiadienio.
landžio 13-14 d.
bančių žmonių.

Antradienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, balandžio 13 d. (Elta)
— Balandžio 9 dieną Seimo rū
muose surengtoje spaudos kon
ferencijoje kalbėjęs Lietuvos ra
dijo ir televizijos valdybos gene
ralinis direktorius Laimonas
Tapinas pareiškė, jog šiuo metu
RTV reformuojama, keičiama
televizijos struktūra. Dėl to nu
matoma atleisti maždaug 120
darbuotojų, tačiau j i e bus
atleisti ne dėl politinių motyvų,
kaip skelbia opozicija.
Lietuvos RTV, pasak L.Tapi
ną, finansiškai nėra pajėgi visas
programas rengti savo jėgomis,
todėl reikia atleisti žmones. Iš
to nereikėtų daryti išvados ir
skelbti, jog iš radijo ir televizi
jos atleidžiami kitaminčiai dar
buotojai. Svarbiausi kriterijai,
pagal kuriuos sprendžiama apie
radijo ar televizijos žurnalistus,
yra profesionalumas bei objek
tyvumas. Niekas nesirengia ri
boti ir religinių laidų laiko, kaip
skelbia opozicijos dienraštyje
„Lietuvos aidas". RTV ir Lie
tuvos Katalikų bažnyčios infor
macinis centras pasirašė sutar
tį, pagal kurią kiekvieną savai
tės penktadienį bus transliuoja
ma šio centro parengta „Kata
likų studija". Sekmadieniais
rodomos „Religijos valandėlės".
Be to, rengiamos atskiros laidos
stačiatikiams ir protestantams.
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Tolimesni nesutarimai tarp
Rusijos ir Ukrainos
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gramon ką nors iš tokių darbų,
kuriais būtų pasitarnauta Pa
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
langai. Pavyzdžiui:
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie Jciekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
1. Gal Palangos parke yra iš
GINČAI
griuvusių medžių ar krūmų po
DRAUGO prenumerata mokama Ii ankato
audrų, kuriuos reikia surinkti,
Pasiginčyti kartais labai vyras, geras žmogus. Tada nesu
apvalyti
parką?
įdomu. Susiėję dažnai taip pratau, bet dabar žinau. At
metams 4 metu 3 mėn.
$25
$45
2. Gal Rąžės upelis užterštas
U.S.A
$80
praleidžiame laiką. Ginčijamės simenu Kišoną, draugininką.
$30
$50
Kanadoje
ir
kitur
(
U
S
A
dol)
$90
sąšlavų — reikėtų išgraibyti?
taip pat organizacijose. Dau Taip pat globėją J . Mašiotą.
$25
$30
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45
3. Turbūt pajūryje būtų nau
giausia dėl nieko su ideologija Tuntininką Šenbergą mačiau, o
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
dinga patvarkyti audrų apar
$25
$30
U S A . dol) savaitinis
$50
neturinčių reikalų. Taip sau. vyriausio skautininko ne. O da
dytas
kopas,
atnaujinti
tvoreles,
Daugiausia dėl asmeninių. Gin bar žinau, kad jis buvo labai iš
• Redakcija straipsnius taiso savo
želdinius? J u k skautai — gam
• Administracija dirba kasdien
čuose išryškėja nuomonės, suži kilus. Tai buvo J. Šarauskas, žu
nuožiūra. Nesunaudotu, straips
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
tos draugai.
noma tas ar anas ką galvoja. vęs Červenėje ir pasižymėjęs,
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
nedirba.
4. Turbūt nebūtų sunku mies
Amerikos senatas ir kongresas kaip pasiaukojantis žmogus.
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien nuo
to socialiniame skyriuje gauti
daugiau laiko praleidžia besi
Manau, k a d ir mano laikų
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
kokį tuziną vargstančių senelių
ginčydami, negu svarbius reika Lietuvoje buvo ginčų. Bet
mų kainos prisiunčiamos gavus
adresų ir apdovanoti juos gerais
prašymą.
lus spręsdami. Ir taip jie iš manęs nepasiekė. Tuo laiku.
stovyklinio maisto paketais, pa- «
tuščio j tuščią pilsto. Ginčijamės
Tad dabar, girdėdamas gin
sikvietus juos į stovyklą pietų?
ir m e s , svetimose šalyse čus tarp skautų vadovų Lietu
Balandžio 24 d. — Jubiliejinė
Pasiteiravus Palangos miesto
atsiradę ir čia lizdus susukę. voje, labai noriu, kad tie ginčai
„Skautų Aido" sueiga ir paro
rotušėje, galima būtų gauti ir
Aplamai ginčas nėra blogiau nepasiektų skautukų. Mes taipdos atidarymas 2 v. p.p. Čiurlio
6321 Avcndale, S U . 102
sias reikalas. Prasiblaivo niū pat nenorime pasakoti apie tai Chicagos skautijos Kaziuko mugėje „Aušros Vartų" tunto paukštytės l a u k i a daugiau gerų pasiūlymų „gera nio galerijoje, Jaunimo centre.
Chicago. IL 80631
jam darbeliui".
Tel. 312-774-0042
kūs horizontai.
neskautams. Kam jiems žinoti. į a t i d a r y m ą a t v y k s t a n č i ų svečių.
j Tamulio
N u o t r
Mažiausiai naudos stovykla
Ims sakyti: n e tik mes pešamės
Tomas Kisielius, M.D.
vietės miškui būtų iš sugaišto
DR. LINAS M . KLYGIS
Bet štai, girdime, Lietuvoje tarp savęs. O jeigu skautai tą
SUSIPAŽINKIME
Stevan Sandler, M.D.
Praktika su
laiko, darant laikinus stovyklos
Adrian Blanco M.D.
vyksta ginčai. Tegul ginčijasi daro, tai kodėl mus kaltina? Tad
Jubiliejinėje LSS stovykloje,
Iškylų vadovas — s.v. Audrius
DR. ALLEN C. BERNTHAL
papuošimus,
rausiant
žemę
ir
ir
laikome
lyg
ir
paslaptį.
Bozena Wltek, M.D.
partijų vadai, ekonomistai, poli
š.m. liepos 31 — rugpjūčio 11 Remeikis.
GASTROENTEROLOGIJA
laužant
medžių
šakas.
Žinoma, Lietuvos skautams
tikieriai. Bet girdime, kad gin
IR KEPENŲ LIGOS
Pionerijos vadovas — vs. fil. Ne tik būsimojoje Jubiliejinė
dienomis vyksiančioje Rako sto
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
reikia
paramos. Moralinės ir
čijasi skautai. Didelis nuliūdi
6827
W
.
Stanley A v a . , Bervryn, IL
vyklavietėje, Custer, Michigan, Kazys Matonis.
Valandos pagal susitarimą
je, bet ir kitose skautų bei skau
materialinės. Bet kam ją teikti?
(prie MacNeal ligoninės)
mas.
Korespondentas — s.fil. Al čių stovyklų programose reikia
LS Brolijos Dariaus Girėno sto
Tai. ( 7 0 8 ) 749-4617
Tiesą pasakius, ir mes išeivi Kiekviena iš tų trijų turi savo vyklos pagrindiniai vadovai binas Sekas.
Valandos
pagal susitarimą
išliekančios vertės arba ir
joje ginčijomės. Bet ginčai at- argumentus, kad jie geriausi. bus:
Ūkio sk. vadovas — sk. Vytas trumpalaikių gerųjų darbelių.
Ką daryti? Nesivelkime į gin
Kab. t e l . (312) 585-0348;
sklindantys iš Lietuvos mus
Viršininkas — s.fil. Gintautas Apanavičius.
Rez. (312) 779-5533
Jurgis
Gimbutas,
čus.
Dviem
susimušus,
atė
apstulbina. Mat mes įpratome
Artimesniam susipažinimui
Taoras.
DR. FRANCIS MAŽEIKA
skautavęs Lietuvoje DR. R O M U A L D A S POVILAITIS
Lietuvą matyti iš tolo. Kur jęs skirti gauna daugiausia py
Viršininko pavaduotojas — s. su minėtais vadovais, pradedant
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo
1933
metų
DANTŲ GYDYTOJAS
darželiuose žydi lelijos, kur visi los. Labai praktiškas patarimas. Romas Otto.
4255 W. 63rd St.
šia „Skautybės kelio" laida,
T a i . (1-312) 767-757S
broliai ir sesės kartu vieną Atkreipkime dėmesį į skautu
Vai.
pagal
susitarimą:
pirm. ir ketv. 12-4
Komendantas — s.fil. dr. Min spausdinsime jų nuotraukas ir
5760 Archer A v a .
6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6
m.), brolis Paulius atstovavo
jungą nešė. O dabar. Staiga, nei kus, draugininkus. Jiems reikia daugas Griauzdė.
trumpus asmens ir skautiškos
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
LSS, įteikdamas dovaną Šv.
iš šio, nei iš to, atsirado net trys pagelbėti. O vadai tegul sau
Kab. tai. (312) 471-3300
Valandos pagal susitarimą
Kom. pavaduotojas ir inspek veiklos apibūdinimus.
Tėvui Jonui Pauliui II.
skautų organizacijos. Kur t a mušasi tarp savęs. Skautukai torius — s.v. Ričardas ChiapetVIDAS J . NEMICKAS, M . D .
1987 m. Mickų šeima sugrįžo
vienybė prieš priespaudą, prieš vis tiek j ų nepažįsta. J i e ta.
DR. VIJAY B A J A J , M.D., S.C. KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
neskaito tų vadų raštų. Ir gerai!
į Washington, DC, ir Paulius
okupantus?
7722 S. Kedzle Ava.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adjutantas — s. Vytautas Dilba. Ps.fil. PAULIUS MICKUS
Sako,
kad
n
e
t
nežino,
kuriai
vėl
įsijungė
į
,,Rambyno"
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2
Kai aš buvau skautukas, Lie
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
vietininkijos veiklą. 1988 m. VII
2434 W. 7 1 Street, Chicago
tuvoje pažinojau savo draugi grupei priklauso. D a r geriau!
Pastovyklių viršininkai:
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Tel. 312-434-S849 (veikia 24 vai)
Skautybės
pagrindas
—
skiltis.
Tautinėje
stovykloje
(kurioje
ninką. Iki šiol prisimenu jį, kaip
Marquette Medlcal Bulldlng
antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p.
Vilkiukų — s.fil. Vytautas Jabuvo stovyklos fotografu) gavo Pirm.,
6132 S. Kedzle
puikų vyrą, kurio pėdsakais ir Tad atkreipkime didesnį dėmesį
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllls, IL
Chicago,
IL 60629
nuškis.
ASS spalvas. 1989 m. lankė (ir
šiandien žengčiau. Tai buvo į skiltį.
T e l . 706-596-4430 (veikia 24 vai.)
Tel.
(312)436-7700
Prit. skautų — vs. fil. Gintaras
v s V l a d a s Vijeikis
baigė) „Ąžuolo" vadovų mokyk Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.
Rėklaitis. Geras skautas, geras
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D,
Plačas.
lą San Bernadino, California, po
Kab. 3 1 2 - 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Skautų — ps. Viktoras Puo
to stovyklavo Ramiojo vandeny Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 S. PRASAD TUMMALA, M.D.
LOS ANGELES PRITYRUSIŲ
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
džiūnas.
DR. E. DECKYS
no „Atgimė Tėvynė" stovyklo
Valandos pagal susitarimą
SKAUČIŲ VEIKLA '92-'93
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Skautų vyčių — ps.fil.Paulius
je. Tą pačią vasarą Atlanto ra
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Namų (708) 584-5527
Mickus.
jono stovykloje „Varpas", ėjo
EMOCINĖS LIGOS
Šiais metais turime mažą, bet Sekaitė ir Adrija Karaliūtė įsi
DR. ALGIS PAULIUS
J ū r ų skautų — jps. Petras Jostovyklos komendanto pareigas.
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
ORTOPEDINĖS LIGOS
puikią grupę prityrusių skau gijo tautinių šokių specialybę. kubauskas.
6449 So. Pulaskl Road
1990 m. Atlanto rajono stvykloCHIRURGIJA
čių. Jos entuziastingai dalyvau Po Naujųjų Metų šventės ruošė
Valandos pagal susitarimą
Skautininkų — vs. fil. Anta
je buvo stovyklos komendantas
6132 S. Kedzle, Chicago. III.
ja sueigose ir sąžiningai atlie mės a u k š t e s n i a m patyrimų nas Paužuolis.
DR. A. B. GLEVECKAS
Tel. (312)925-2670
ir laužavedys ir tais pačiais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ka pareigas. Draugovę sudaro laipsniui ir pradėjom planuoti
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120
metais tapo ASS filisteris.
Jaunų šeimų — ps. Vida Juš
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Tel. (708) 742-0255
penkios paskiltininkės: Daina Kaziuko mugę. Vasario mėnesį
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
kienė.
1990
m.
rudenį
buvo
pakeltas
Valandos pagal susitarimą
ps.
fil.
Paulius
Mickus.
Zemaitaitytė, Dana Jasiukony- vykome į kalnus slidinėti — bu
Valandos pagal susitarimą
Nakties sargybos vadovas —
į paskautininko laipsnį. 1991 m. Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v.p.p.
tė, Adrija Karaliūtė, Vilija Tom- vo labai smagu ir grįžom namo
DR. L. D. PETREIKIS
Ps. fil. Paulius Mickus gimė Paulius lankė BSA „Woodbadge
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.,
s.v. Tomas Žukauskas.
DANTŲ GYDYTOJA
pauskaitė ir Vilija Sekaitė. su visais sveikais kaulais! Ka
penkt ir šešto 9 v.r.-12 v.p.p
Long Branch, NJ, 1968 m. Su Training" (Gilvelio mokyklą)
9055
S.
Roberto
Rd., Hlckory Hllls. IL,
Draugininke — vsl. Tara Ba ziuko mugė greitai atėjo. Dieną važiuoti į kalnus ir dalyvauti šv. tėvais ir sesute Nida nusikraus
6132 S. Kedzle Ave., Chicago
Atlanto rajone. Paulius yra
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
(312) 778 6969 arba (312) 489-4441
rauskaitė.
prieš mugę mes smarkiai dirbo Jurgio iškyloje. Sesė Adrija tur tė į Virginijos valstiją netoli lankęs laužavedžių, drauginin
Tel. (708) 598-4055
DR. K. A. JUČAS
Pirmoje sueigoje rugsėjo mė me, o po to važiavom į „Third būt vyks į Lietuvą dalyvauti Washington, DC, ir ten 1975 m. kų, tuntininkų ir šakų konfe
Valandos pagal susitarimą
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
nesį mes kartu planavome mū Street promenado" pailsėti ir tenykštėje Jubiliejinėje sto įstojo į Lietuvių Skautų sąjun rencijas bei suvažiavimus. Ap
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
DR. FRANK PLECKAS
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
sų veiklos metus ir ką norime pasilinksminti. Kaziuko mugėje vykloje, o kitos sesės stovyklaus gą (LSS). 1976 m. vasarą Pau dovanotas „Pažangumo" ir
Optometristas
(Kalba lietuviškai)
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
atlikti. Po to kitose sueigose ge prekiavome ,,sliurpiais" (šalti Jubiliejinėje stovykloje Rakė. lius davė vilkiuko įžodį Atlan „Vėliavos" žymenimis. Šioje
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 »t St.
riau susipažinome tarpusavyje, gėrimai) ir turėjom įrengusios Šiais metais prityrusios skautės to rajono „Laisvės Varpo" sto LSB kadencijoje eina Skautų DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
T
e
l . (312)737-5149
susipažinome su patyrimų laips „Kaziuko kalėjimą".
gražiai sugyvena ir darniai dir vykloje. Atlanto rajone davė ir Vyčių skyriaus vedėjo pareigas.
Nechirurginis išsiplėtusių venų
Vai. pagal susitarimą
nių programa, išnuomavome fil
Šie veiklos metai greit pra ba. Visos laukiam vasaros ir skauto (1979 m.) ir prityrusio
ir hemoroidų gydymas
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
Paulius baigė Frankfurt Ame
mus, kartu valgėme pietus eina, liko tik trys mėnesiai iki susitikimo su kitomis sesėmis skauto (1982 m.) įžodžius. rican High School 1985 m. ir
5540 S. Pulaskl Road.
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v
Tel. ( 3 1 2 ) 585-2802
T e l . (708) 448-1777
mūsų pamėgtame ,,Hard jų pabaigos. Planuojam toliau stovyklose.
Aktyviai dalyvavo VVashington, įstojo į Univers&i of Maryland.
Valandos pagal susitarimą
Times" restorane. Sesės Vilija ruoštis patyrimų laipsniams,
Tara Barauskaitė DC, „Rambyno" vietininkijos Munich Campus. Po dviejų me Pirm., antr. penkt 12-3 v.p.p . ketv 2-7v.v
DR. LEONAS SEIBUTIS
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus
INKSTŲ. PŪSLES IR
veikloje.
tų persikėlė į University of
PROSTATOS CHIRURGIJA
Maryland,
College
Park,
ir
1984 m. sausio mėn. Paulius
DR. JOVITA KERELIS
2656 w 63rd Street
Dantų Gydytoja
ir visa Mickų šeima (tėvo tarny užbaigė 1990 m. (BS. AdvertisVai.: antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p.p
3315 W. 55th St., Chicago. IL
bos reikalais) nusikraustė į ing Design). Dabar tęsia studi
šešt pagal susitarimą
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
Kabineto tel. (312) 776-2880.
Frankfurtą, Vakarų Vokietijo jas, siekdamas Magistro laips
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL
Rez. (708) 448-5545
je. Gyvendamas ne per nio iš „International Communi
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą
toliausiai nuo Vasario 16-tos cations".
EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C
gimnazijos, Paulius tapo ten
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Būdamas aktyvus Pasaulio Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
Kalbame lietuviškai
veikusios LS Brolijos „Vytauto Lietuvių Jaunimo sąjungos
DR. P. KISIELIUS
6165
S.
Archer Ave. (prie Austm)
Didžiojo"
draugovės (PLJS) narys, Paulius dalyvavo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos pagal susiiarimą
1443 So. 50th A v e . , Cicero
draugininku ir „Aušros" tunto Vl-ame Pasaulio Lietuvių Jau
Tel. (312) 585-7755
Kasdien 1 iki 8 v v.
komendantu. Stovyklaudamas nimo kongrese (PLJK) Australi
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p
ARAS ZLIOBA, M.D.
Europos rajono „Čiurlionio" joje (1987 m.) ir Vll-ame PLJK
AKIŲ CHIRURGIJA
DR. PETRAS V. KISIELIUS
stovykloje (1985 m.) Anglijoje, Pietų Amerikoje (1991) m.). Jis
AKIŲ LIGOS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
davė skauto vyčio įžodį. Toje yra buvęs Washington, DC,
Good Samarttan Medlcal Center
gydymas bei chirurgija
Napervllle Campus
stovykloje ėjo Brolijos stovyklos LJS-os pirmininkas, dviejų
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
1020
E.
Ogden Ave., Sutte 3 1 0 ,
Tai.
312-565-1955
komendanto ir stovyklos JAVLJS-os Politinių seminarų
Napervllle IL 60563
172
Schlller
St.,
Elmhurst,
IL
60126
laužavedžio pareigas. 1986 m. pirmininkas ir JSVLJS Centro
Tel. 708-527-0090
708-941-2606
Europos rajono stovykloje buvo valdybos vicepirmininku. 1992
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Brolijos pastovyklės viršininko m. Paulius buvo išrinktas Pa
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
Kab. t e l . 312-586-3166
saulio
Lietuvių
Jaunimo
są
pavaduotojas ir bendras
D R . S. LAL
Namų 708-381-3772
stovyklos laužavedys, o 1987 m. jungos c.v. pirmininku.
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
DR. PETRAS ŽLIOBA
2454 W 71 st Street
stovykloje buvo Brolijos virši
Šią vasarą Jubiliejinėje sto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(312)434-2123
ninko pavaduotojas ir stovyklos vykloje, Rakė, LS Brolijos Da
674S W. 63rd St., Chicago. IL 60638
Los Angeles Kaziuko mugėje - prityrusios skautės „Kaziuko kalėjime*'. Iš k. — Vilija Sekaitė,
Pirm 2-7 Antr ir
Vai.: pirm, antr, ketv ir penkt 3-6;
komendantas.
Lietuvos
Krikšto
riaus
Girėno
stovykloje
vado
ketv 9-12 Penkt 2-7
Daina Zemaitaitytė, Vilija Tompauskaitė, Dana Jasiukonytė ir Adrija Karaliūtė.
Šeštadieniais pagal susitarimą
600 m. Jubiliejuje Romoje (1987 vaus skautų vyčių pastovyklei.
Nuotr. Taros Barauskaitės

Kontroversiška Oregono

MEDICAID
PROGRAMA
Gegužės mėnesį Hillary Clin- tarnavimus nemokės. Oregonu i
ton vadovaujamoji komisija pri duotas Medicaid taisyklių atlei
statys planą viso krašto žmo dimas leis kitaip paskirstyti
nėms užtikrinti sveikatos prie federalinės lėšas, skirtas sveika
žiūrą. Tuo tarpu įvairios vals tos priežiūros patarnavimų
tijos savo ruožtu bando spręsti apmokėjimui. Kur dabar ma
nuolat sunkėjančią sveikatos žam skaičiui žmonių yra ap
priežiūros telkimo problemą, mokamos visos medicininių pa
ypač neturtingiesiems. Pavyz tarnavimų išlaidos, nuo 1994 m.
džiui, kovo 19 d. prez. Clinton sausio mėn. daug didesniam
davė leidimą Oregon valstijoje skaičiui žmonių bus mokama už
įvesti stambius pakeitimus medicininius patarnavimus, bet
sveikatos priežiūros teikimo jau tik už kai kuriuos.
programoje neturtingiesiems.
Pagal naujas taisykles, prie
Prieš septynis mėnesius prez. dabartinių 231,000 Oregono
Bush neleido atšaukti kai kurių gyventojų, gaunančių Medicaid,
Medicaid programos taisyklių, prisijungs dar 120,000 nepasitu
kad galėtų pradėti veikti nau rinčių žmonių, jų tarpe jau ir
joji programa, kadangi ji disk pavieniai asmenys, neturintys
riminuojanti
prieš
ne vaikų, kurie iki šiol nekvalifika
sergančius, bet paliegusius vo Medicaid pašalpai. Pagal
žmones.
Oregono planą bus mokama už
Įvesdama naująją programą, pagrindinių vaikų ligtf^bei
Oregon gubernatorė Barbara paprastų suaugusiųjų ligų
Roberts pareiškė: „Šiandien gydymą, i m t i n a i ir dantų
mūsų svajonė teikti efektyvią ir gydymą, sveikatos patikrinimus
ekonomiškai prieinamą sveika bei prirašomus vaistus.
tos priežiūrą visiems išsipildė.
Oregon planas taip pat įparei
Šiandien gautas atleidimas nuo goja darbdavius apmokėti pana
(kai kurių Medicaid) taisyklių, šią medicininę priežiūrą turintį
netrukus įgalins tūkstančius draudimą visiems darbi
Oregono gyventojų, kurie šiuo ninkams, dirbantiems bent 17.5
metu iš viso negauna sveikatos valandų per savaitę, arba nusta
priežūros. gauti tą priežiūrą, tytą sumą už juos įmokėti į vals
k u r i o s j i e m s t a i p b ū t i n a i tijos sveikatos priežiūros fondą.
reikia".
Darbdavių įpareigojimas įsi
Naujoji Oregono valstijos galės 1995 metais.
sveikatos priežiūros teikimo
Kontroversija iškilo dėl to,
programa užtikrins sveikatos kad Oregonas nutarė už kai
priežiūrą visiems, kurių pa kurių ligų gydymą nemokėti.
jamos yra neturto ribose, ir vi Už ką mokėti buvo nustatyta,
siems sveikatos draudimo netu surašant 688 įvairias, dažniau
rintiesiems dirbantiesiems.
siai pasitaikančias, ligas ir
Šį. abiejų politinių partijų sužeidimus. Tuomet jų gydymas
remtą planą, rėmė ir visos 12 bus įvertintas pagal galimo
katalikiškų ligoninių toje vals gydymo efektyvumą, ligos
tijoje, rašoma „Our Sunday rimtumą,
socialinį
bei
Visitor" laikraščio balandžio 11 asmenišką nuostolingumą ir jos
d. laidoje, taip pat ir valstijos buvo ta tvarka išrikiuotos.
gydytojų draugija bei pramonės Tuomet nutarta mokėti už pir
ir darbininkų unijų vadai. J a m mas 568 ligas bei sužeidimus,
tačiau priešinosi Oregono vals atmetant paskutinius 120.
tijos vyskupų konferencija, prieš Apmokamųjų ligų tarpe, pavyz
abortus kovojanti ,,Right to džiui, yra diabetas, apendicitas,
Life" organizacija, organi galvos sužeidimas, taip pat ir
zacijos, ginančios žmonių su įvairių ligų profilaktika. Ne
įgimtais paliegimais bei AIDS apmokamųjų gydymų tarpe yra
ligonių teises ir visuotinę kai kurie dažnai pasitaikantys
sveikatos priežiūrą norinčių išbėrimai, nuospaudos, nepa
įsteigti gydytojų organizacija gydomas vėžys ir toli pažengęs
„Physicians for a National AIDS.
Health Program".
Neapmokamų gydymų tarpe
JAV vyskupų konferencijos yra tie, kurie yra mažiau
V i d a u s politikos k o m i t e t o veiksmingi už žinomus kitus, jei
pirmininkas, Baltimorės aug yra žinoma, jog liga pati praei
ziliaras vysk. John Ricard pa na ir be gydymo (pvz. slogos); jei
reiškė: „Nors mes pritariame gydymas yra iš esmės kosme
sveikatos priežiūros praplė tikos sumetimais; jei liga eina
timui, kai kurie dalykai naujo stadijomis ir jų gydymas yra ap
joje programoje, apribojantys mokamas pagal kitas progra
sveikatos priežiūros užtikrinmą mas.
vien tiktai turintiems teisę
Kontroversiška ir tai, kad
gauti Medicaid pagalbą, mums pagal šią programą yra apmoka
kelią susirūpinimą, ir jais mes mi abortai. Nors šiuo metu
pasidalinme su (Sveikatos ir neleidžiama naudoti federalinių
Socialinių Patarnavimų depar lėšų apmokėti abortams, Ore
tamento) sekretore Shalala ir gono valstija jau seniai remia
prezidentu Clinton".
abortų apmokėjimą neturtin
Oregon programa yra kontro goms moterims, naudojant vals
versiška dėl to, kad ji praplečia tijos lėšas.
JAV Sveikatos ir Socialinių
Medicaid taip,kad ją galėtų gau
patarnavimų
sekretorė Shalala,
ti visi, turintys mažiau kaip 991
duodama
leidimą
Oregono vals
dol. mėnesinių pajamų trijų
asmenų šeimai (tai federalinė tijai padaryti išimtis nuo fe
neturto riba), bet kad ji tai deralinės Medicaid programos
padaro, apribodama, už kuriuos taisyklių, paminėjo ir įvairius
m e d i c i n i n i u s p a t a r n a v i m u s pakeitimus Oregono plane,
mokama — tai yra vadinama kurie buvo padaryti, kad
„rationing". Pagal dabartines nenukentėtų paliegusieji ir kad
JAV Medicare taisykles, Medi nebūtų pažeistas federalinis
caid valstybinę apdraudą gali „Americans With Disabilities"
gauti tik asmenys, atitinkantys įstatymas. Pavyzdžiui, buvo iš
specifinius amžiaus, šeimos sta braukti nurodymai, ribojantys
tuso, paliegimo kriterijus, bet teikiamą pagalbą, pagal pa
atitinkantiems yra mokama ciento „gyvenimo kokybę".
Paskutinioji kliūtis, kurią dar
visa medicininė priežiūra.
reikės
įveikti, nepaisant jau
Aplamai JAV-ose Medicaid
daromų
gydymo apribojimų, tai
pašalpai kvalifikuojantys vidur
kiu turi tik 445 dol. mėnesinių finansai. Dar nežinoma, iš kur
pajamų — tai pusė to, kas jau bus gaunama 100 mil. dol.,
skaitoma neturto riboje. Ore kurių reikės šiai programai
gono planas mokės už sveikatos finansuoti per dvejus metus. Tą
priežiūrą visiems, kurių pa turės išspręsti Oregono valstijos
jamos yra neturto ribose, bet už seimas,
a.j.z.
kai kuriuos medicininius pa

ASM ANIŠKI POREIKIAI
J. DUNČIA
Rašytojai, poetai ir visi kiti išdrįsau net paminėti..." Bet čia
menininkai yra sielų inžinie pats Dekanozovas su klastingu
riai. Taip juos gramozdiškai api šypsniu paklausė: o kaip jis
būdino Stalinas. Jis labai gerai žiūrėtų į Salomėjos Bačinskaisuprato spaudos ir meno reikš tės-Bučienės kandidatūrą? Juk
mę. Jis labai gerai pažino dau ji žymiausia poetė, Valstybinės
gumos rašytojų ir menininkų premijos laureatė!
norus būti išskirtinai gerbia
Kostas sutriko: ne, ji nesutiks!
mais ir su savo kūryba išlikti Jos poezija ne tos krypties, la
istorinėmis
a s m e n y b ė m i s . biau lyrinės ..
Pažindamas šias silpnybes, jis
— Nuo Salomėjos Bačinskailabai vykusiai rašytojus ir tės ir pradėkite, — jau besą
menininkus panaudojo komu lygiškai nurodė Dekanozovas. —
nizmo statybai.
Sutiks! Čia juk didelė garbė! Jei
Mūsų tautos tragiškame lai atsikalbinės, prikalbėsite!
kotarpyje labiausiai tuo at
Į jokias kalbas daugiau nebežvilgiu išsiskiria nelaimingas sileidęs... Korsakas važiavęs į
poetės Salomėjos Nėries atvejis. Palemoną — nei gyvas, nei mi
Nepriklausomos Lietuvos lai ręs. Buvęs tikras, kad Salo
Loyolos universiteto Lietuvių studentų klubas kovo 25 d. atlikęs dalį programos „Harmony of
kais pagarsėjusi poetė 1938 m. mėja kategoriškai atsisakys.
Cultures Night" pasirodyme.
laimėjo valstybinę literatūros Širdies gilumoje to ir troškęs...
Nuotr. Kovo Lapšio
premiją — 5,000 litų. (Tuo metu Didžiausiam jo nustebimui —
Lietuvos ūkininkai centnerį ru Salomėja neatsisakė! Ramiai
gių pardavinėjo maždaug po 6 išklausiusi šį drastišką, netgi
litus). 1940 m., sovietams ap jam atrodžiusį užgaulų, pasiū
gaulingai pavergus Lietuvą, lymą, valandėlę susimąsčiusi
poetė tampa „deputate" ir tylėjo. Žiūrint į jos sukauptą
ruošiasi vykti į Maskvą veidą, atrodė, kad tomis keliomis
laikotarpiui. Amerikos admi „saulės" parvežti. Prieš vyks akimirkomis ištisi minčių spie
Skaitant plačiąją pasaulio
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
nistracija jau nepirmą kartą tant į Maskvą, pas ją užsakoma čiai praskriejo jos galvoje...
spaudą, nuogąstaujama, kad
:
parašyti poemą Stalinui. Apie
esamieji ar būsimieji politiniai rinktas 199! metų birželio prašo septynių pasaulio didžiųjų šią poemą plačiau rašo Halina Kokios buvo tos mintys? Salo
ir ekonominiai negatyvūs įvy mėnesį su 48 milijonais balsų. valstybių ateiti greita eko Korsakienė savo knygoje „Na mėja visados jam buvusi neį
kiai Rusijoje palies ir Lietuvą. Šiuo metu apklausinėtų gyven nomine pagalba Rusijai. Tačiau mas, kuriame gyvenome". Ji spėjama paslaptis. Dar ir tada,
Jau dabar Rusijos vadovai pa tojų nuomone, jo priešininkų pa vidinė Rusijos problema sudaro rašo: „Korsakas papasakojo, kai niekieno neskatinamąjį pa
sirinko naują, visam jos buvu
didžiausią stabdį.
reiškė, kad jie negalės laiku ati didėjo bent tris kartus.
kad jį iškvietęs kategoriškasis siam gyvenimui ir poezijai
Krašto Kongresas, kuriame Dekanozovas (faktiškas visų
Didžiausia nepasitenkinimo
traukti savo kariuomenės iš
Baltijos valstybių. Čia pasku banga susidarė iš komunistų dominuoja komunistai, indust- pertvarkų diktatorius) ir ėmęs prieštaringą kelią. Tada, kai
bėjo su savo pasiūlymu Ameri pusės, kurie šiuo metu savo rialistai, dešinieji nacionalistai, besąlygiškai reikalauti, kad jiems, trečiafrontininkams, tai
kos prezidentas B. Clinton, tarpe priskaičiuoja 600,000 na nori sustabdyti ar sumažinti kuris nors iš mūsų žymiausių buvęs didžiulis laimėjimas,
laisvų kainų sistemą, privati rašytojų Maskvoje. Aukščiau reikšmingiausia dovanajam ir
pažadėdamas padėti pastatyti rių.
daugiau gyvenamų namų demo
Kadangi Jelcinas nesudarė zavimą, esamą valdžios in siosios Tarybos sesijos posėdžio tada daug kas likę mįsle... Da
bilizuotiems rusų kareiviams. savo partijos, todėl jis remiasi dustriją, laikyti pinigų kontrolę metu, paskaitytų savo naujau bar Palemone —juo labiau. Ko
Rusijos prezidento B. Jelcino Demokratinių pasirinkimų ir įvaryti į bankrotą mažesnius sią poemą, skirtą Stalinui! Toks kiu stimulu ji vadovavosi sutik
tolimesnė prezidentavimo karje koalicija, kuri savo tarpe turi 90 gamintojus.
esąs ir Maskvos atstovo Pozd- dama? Kokiomis paskatomis?
Ji tik labai ramiai paklausė:
Jelcinas turi užsitikrinti ka niakovo b e a p e l i a c i n i s pa
ra yra surišta su įvykstančių partijų.
kokiai
datai reikia pristatyti po
balandžio 25 dieną referendumo
Norėdamas surinkti daugiau riuomenės paramą savo naudai. siūlymas. Nė dienos neužgaišbalsavimų pasekmėmis. Atei balsų, Jelcinas praeitą savait Vidaus karinės ministerijos ka damas privaląs pristatyti auto emą? Kuriai dienai kviečiąs ją
pas save Dekanozovas? Beje,
nančių keturių savaičių laiko galį padvigubino minimalų atly riuomenė yra Maskvos bur rių jam, Dekanozovui!
dar pridūrusi, kad ir Pozdniatarpis bus kritiškas.
ginimą studentams, k a r i  mistro žinioje.
„Ką aš galėjau pasiūlyti? — kovas teiravęsis šiuo klausimu.
Šiuo metu kariomenės para
Pasiekti norimus rezultatus ninkams ir negalintiems dirbti
atsiduso
Kostas. — Negi
Grįždamas iš Palemono, maši
ma
Jelcinui
dar
yra
neaiški.
Jelcinas šiame laikotarpyje dėl ligos.
Miškinį
ar
Graičiūną?
Kurio
noje jis visą kelią svarstęs,
Paskutinę išvadą turime susi
turės įtikinti 106 milijonus
Rusijos televizija paprastai
nors
iš
vyresniųjų
rašytojų
nespėliojęs.
norėjęs suprasti Sa
daryti
iš
Rusijos
Gynybos
balsuotojų juo pasitikėti. Tas ne transliuoja visokių pažiūrų pro
lomėjos
tvirto
sprendimo prie
ministro
Povei
Gračevo
pa
bus lengva padaryti, nes pra gramas, tačiau praeitą savait
žastį. Per kelias dienas parašyti
gyvenimo lygis dar daugiau galį valdžia pasmerkė St. Pe- reiškimo NATO posėdyje kovo
29
dieną.
nukrito. Politiniai viršūnių tersburgo naktinę programą,
kalauja bent kokio pagerėjimo. poema? Ir dar kam skirtą?
Jis pareiškė, kad Rusija su Vyrauja prielaidos, kad ir čia Stalinui...
nesutarimai kenkia ekonomijos kurioje Jelcinas buvo pava
Negi tai būtų sukilusios gar
stabdys kariuomenės ati gali persimesti politiniai analo
pagerinimui.
dintas fašistu.
bėtroškos
imperatyvas? Ne,
traukimą
iš
Baltijos
valstybių.
Jeigu Jelcinas referendumo
Amerikos prezidentas B. Clin
giški Rusijos negalavimai su
negali
būti...
nors jai garbės
nelaimės, jam gresia pašali ton deda visas pastangas, kad Tačiau kai pakvipo 1 bilijono neigiamomis p a s e k m ė m i s .
nimas iš pareigų. Rusijos Kong Jelcinas nebūtų nusodintas nuo dolerių Amerikos parama, jis, Todėl išeivijos lietuvių pareiga troškimas ir ne visai svetimas...
resas nelauks iki jo preziden sosto. Norint pakelti Jelcino praslinkus trims dienoms, jau yra padėti finansiškai savo Ir keista, jis negalėjęs nusikra
tavimo termino pabaigos 1995 prestižą ir užtikrinti tolimesnę kalbėjo, kad jo tie žodžiai buvo tėvynei išbristi i š esamos tyti minti c s. jam vis dingojęsi.
metais. Jie jį s u t v a r k y s egzistenciją, balandžio mėnesio iškraipyti.
sunkios padėties. Tačiau ir čia tarsi tai buvęs skausmingas
Nukreipiant paskutinį žvilgs turėtume būti objektyvūs, kad poetės noras kažkam kažką įro
anksčiau.
pirmomis dienomis Vancou
Kitas pavojus yra, kad šis re veryje vykusioje konferencijoje nį į Lietuvą, yra verta pažymėti, už tą pagalbą negautume nei dyti. 9 Galbūt9 net atkeršvti..
Kam Kodėl Už ką?"
ferendumas kraštą suskaldys ir B. Clinton jam prižadėjo gausia kad iš ten ateinančios privačios giamo atpildo.
Poetes elgsena nustebino vi
ir oficialios žinios patvirtina
Horizonte yra neaiški Lietu
padarys politinę krizę dar pavo paramą.
jingesne.
Amerikos geriausių universi gyventojų didelį nepasitenki vos politinė padėtis. Dėl jos sus ano meto geros valios lie
mums reikėtų daugiau rūpintis tuvius. Šiandien tenka stebėtis
Pagal esamas kongreso tai tetų verslo r okykios (Harvvard, nimą ekonominiu gyvenimu.
Išrinkus naują prezidentą, ir paveikti didžiąsias pasaulio kai kuriais ..Sielų inžinieriais"
sykles Jelcinas turi laimėti pusę Stanford. N >rthwestern ir Maspadėtis
negerėja, bet dar blo valstybes, kad Lietuva ir vėl laisvėjančioje Lietuvoje. Jų
visų baisų, o ne tik pusę ati sachusetts [nsftifateef Technolo
nepatektų į tariamą ar esamą asmeniški poreikiai yra didesni
gy pasiųs
Rusiją 120 eko gėja.
duodamų balsų.
už juos pačius.
Rinkėjai yra nusivylę ir rei- Rusijos orbitą.
Jelcinas prezidentu buvo iš- nomijos profesorių d-, ejų metų

RUSIJOS NESĖKMĖS
IR LIETUVOS EGZISTENCIJA

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS
127
Ji pasiliko tarpdury, bet kai sugrįžau, neberadau.
Ar ji ką suprato, negalėjau suvokti, bet teirautis ir
nėjau. Atsistojau vidury kambario ir apžiūrin'iau, kad
ko netrūktų. Pataisiau užkrosny sukrautas malkas,
palyginau lovas, bet vis kažin ko trūko Tada at
siminiau, kad pušyno pakrašty mačiau tebežs mojantį
plačiais spygliuotais lapais medelį ir išėjau. Nupjoviau
tris šakutes su raudonomis uogomis, įmerkiau
parsinešęs į konservų dėžutę, pastačiau vidi:ry stalo,
ir kambary pasidarė taip, lyg būtų šventė.
— Dabar gali ateiti ir ji, — pagalvojau.
Tą dieną už stovyklos neišejom. Apsukom atu apie
stovyklą, kalbėdami apie tą patį. Apie meile ~>eprasitarėm nė puse žodžio. Išvažiavus Mikui, su> skaičia
vau markes. Turėjau keturiasdešimt tūkstan; :ų ir dar
gerą pluoštą smulkių.
— Daug tau negalėsiu duoti. Manau, k;- i galėsiu
per mėnesį duoti po penkis, gal net aštuoris šimtus
markių.
— Bet aš neturiu teisės to iš jūsų imti
— Apie teises dabar nekalbam, bet apie pareigas.
Tamstos pareiga iš manęs imti. Mūsų p a r r g a imti.
Jeigu imame žirninę sriubą, kad išlaikytume gyvybę,
tai ypač reikia imti, kai reikalas eina apieriv^sią. Bet
aš noriu būti ir praktiškas. Pirmiausia ieško-.u tokios
vietos, kur būtų netoli ir stovykla, bet, jeigu nepasiseks,
nenutrauk ryšių su šia stovykla. Daug studer'ū studi
juoja neoficialiai ir maistą gauna iš čia. Mur.s reikia
palaikyti ryšius su t a bala.

— To būtų lyg maža, — pasakė, ištiesė ranką ir
— Tą suprantu. Galėsiu. Turiu gerų žmonių.
greitai
pabučiavo.
— O čia gyvenu aš, — sustojau prie savo lango. —
— O dabar laikas eiti.
Gal pažiūrėsim.
—
Ir kavos neišgersi?
— Ar didelį būrį rasim?
— Negaliu. Laikas kaip vanduo. Pusė septintos.
— Tik mane vieną.
— Ir nebuvo galima pakeisti.
Užėjom. Pavartė knygas ir palietė pirštu dygius
— Nepatogu, buvau iš anksto pasižadėjusi. Bet
medelio lapus.
paskutinis sykis.
— Duria!
— Ačiū Dievui, — pasakiau ir palydėjau per visą
Kai lauke buvom, daug laisviau buvo. Čia ėmė
stovyklą.
trūkti žodžių ir drąsos. Atsisegiojęs apsiaustą, įkišau
Parėjęs nusirengiau ir vėl užgriebiau šukeles ir
ranką į švarko kišenę, užčiuopiau šukutes ir vėl grei
sagutes.
Išsiėmiau. Nuo šviesos sidabriniai ruoželiai
tai ištraukiau. Paėmiau nuo lovos lagaminėlį ir
smagiai spindėjo, ir tarp dantų buvo įsipainiojęs tam
padėjau prieš ją.
— Čia pradžiai, — pasakiau. Daugiau kalbos vis sus ilgas plaukas. Iš karto norėjau įmesti į krosnį ir
sudeginti, bet paskui padėjau ant stalo. Norėjau, kad
tiek negalėjau rasti.
ji ateitų ir pamatytų. Vis tiek ateis vakarienės kvies
— Man!?
ti. Garsiai metu malkas į krosnį, kad išgirstų sugrįžus,
— Taip, jums.
paskui pasiimu knygą ir skaitau. Girdžiu barška apie
— Bet ui ką?
— Važiuojant juk reikės smulkmenas susidėti. krosnį ir ji. Ir niūniuoja. Liūdną dainelę, bet niūniuoja,
o aš valgyti nežmoniškai noriu. Išgirstu žingsnius. Kaip
— Aš verkti noriu!
visada tyliai prasiveria d u r y s ir pasirodo graži galvu
— Nereikia. Jau priverkta pakankamai.
tė.
Ji pakėlė lagaminėlį, ir viduje kažin kas subarškėjo
— Prašau valgyti.
Atidarė. Rado kvepalus, paprastą tamsią popierinę
— Užeik, pasikalbėsim.
dėžutę ir joje flakonėlį. Atidarė, pauostė, labai iš lėto
— Atšals, pasikalbėsim tenai.
pakėlė akis ir rimtai rimtai pasakė:
Paskutinis žodis nutrūksta, lyg pačiam vidury būtų
— Leisk paklausti, ko už visa tai pareikalausi iš
kas
gale gerklės pašokęs, ir vėl užbaigia. Jos akys už
manęs?
Valandėlę mūsų akys žiūrėjo vienos į kitas. Neži kliūva už šukų.
Bijau, kad apsisuks ir išbėgs, ir pasakau.
nojau, ką sakyti. Tokio klausimo nebuvau tikėjęs,
— Radau. Pasiimk.
paskui susigriebiau.
Pasidarau nežmoniškai negailestingas, o ji nesi— Nieko. Nė mažiausio įpareigojimo.
gina, kad tai ne jos, kad ji nieko nežinanti, bet įeina
Ir greitai pridėjau:
— Bet nenoriu, kad tie smulkūs dalykai pasidary ir ima. Dabar paraudusi kaip žarija, bet aš noriu
tų kokia kliūtim tarp dviejų žmonių. Jeigu norite, užbaigti ligi galo.
(Bus daugiau)
paspauskite ranką ir tegu būna užmiršta.

•.

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. balandžio mėn. 14 d. pa kontroliuojama, kad ji patek vinėje. Susirinko gausus būrys Carlin Park, Jupiter, prie A1A
tų ten, kur skiriama. Svarbiau baltininkų. Dr V. Vaitkus kelio į pietus nuo Indiantovvn
sias Balfo dėmesio centras yra sveikino, pasidžiaugdamas Rd., Gambo Limbo dalyje.
Sibiro tremtiniai. Tai bran dideliu dosnumu Balfui. Prisi Rengėjai rūpinasi pasisekimu,
LIETUVIU TELKINIAI
giausia tautos dalis, už savo įsi mintas skyriau? pirm. A. Olis, n e p a i s a n t net blogo oro.
tikinimus ištremta į Sibiro dėl ligos negalėjęs atvykti. Mašinas galima pastatyti arti
Gulagus, kur daugelis mirė iŠ Vicepirm. dr V. Vaitkus didžiulės ir patogios pastogės.
navo dvi dainas, ir „Dainos" bado, šalčio ir sunkaus darbo. apžvelgė skyriaus valdybos Seimininkės vaišins kugeliu,
JUNO BEACH, FL
choras, vadovaujamas Irenos Išliko gyvi ir, sugrįžę į Lietuvą, metų veiklą, kuri savo darbš dešrom, kopūstais, namuose
LIETUVOS
Manomaitienės, padainavo atsidūrė beviltiškoje padėtyje — tumu sukaupė 4,725 dol. ir keptais skanumynais. įvai
NEPRIKLAUSOMYBĖS
penkias dainas. Akom|»navo nerado savo pastogės, darbo nei pasiuntė Centro valdybai. riausių gėrimų baras gelbės iš
SUKAKTIES MINĖJIMAS muz. Liudas Stukas.
duonos kąsnio ir be sveikatos. Valdybą sudarė pirm. A. Olis, troškusius, gausus laimės šuli
Buvo priimtos rezoliucijos Šiems nelaimingiems Balfas vicepirm. dr. V. Vaitkus, sekr. nys ne vieną padarys laimingu.
Vasario mėn. 16 d., antra JAV prezidentui, Floridos gu teikia pagalbą.
K.
Sodonienė, ižd.
V. Popietė bus praleista gražioje
dienio rytą, Juno Beach ir bernatoriui, s e n a t o r i u i ir
Suvalkų Trikampyje, Lenki Beržanskis, narys J. Štaras. Ši gamtoje ir jaukioje lietuviškoje
apylinkių lietuviai rinkosi prie kongresmanams. Iždininkas joje, gyvena daug lietuvių. Jų valdyba, išdirbus dvejus metus, aplinkoje.
miesto rotušės, kur 10 vai. ryto Marius Sodonte paskelbė su gyvenimas labai sunkus ir var atsisakė iš pareigų. Išrinkta
Rengėjai kviečia visus iš toli
šalia Amerikos ir Floridos vėlia rinktas aukas. Dr. Majauskas gingas. Didelės šeimos su maža nauja: J. Šalnienė, dr. J. Šalna, ir arti gegužinėj dalyvauti ir
vų buvo iškelta ir trispalvė Lie padėkojo visiems dalyviams ir mečiais vaikais kovoja su nepri V. Beržanskis. J Štaras ir A. paremti Balfo šalpos darbus.
tuvos vėliava. Rytas buvo vykdytojams. Minėjimas buvo tekliais, ligomis be vilčių Biliūnienė. Susirinkimą sklan
A. Biliūnienė
gražus, saulėtas, iš rytų tary baigtas visiems sugiedojus geresniam rytojui. Čia Balfas džiai pravedė M Sodonis, sek
tumei nuo Lietuvos pusės per „Lietuva brangi".
irgi tiesia savo gailestingą retoriavo V. Barius. Pas dr. J.
Atlantą pūtė lengvas vėjelis.
D. A. ranką, gelbėdamas jaunąją ir J. Šalnus kovo 31 d. susi
• Austrijos kompozitorius
Rotušės kieme stovinėjo gausus
kartą, padėdamas sunkioje rinkus naujai valdybai, pasi Franz Joseph Haydn gimė 1732
būrys lietuvių, moterys pasipuo
gyvenimo kovoje už lietuvišką skirstyta pareigomis: pirm. — m. kovo 31 d.
šusios tautiniais drabužiais.
katalikišką išlikimą.
dr. J. Šalna, vicepirm. — A.
IŠ BALFO VEIKLOS
LB Juno Beach apylinkės
M. Rudienės kalba išklausyta Biliūnienė, sekr. — J. Šalnienė,
pirm. Algis Augūnas angliškai
• Ispanas keliautojas Juan
Balfo valdybos pirm. Marija su dėmesiu. Pokalbis vyko sau ižd. — V. Beržanskis, narys — J.
apibūdino Lietuvos nueitą Rudienė, atostogaudama Singer sio 17 d. St. Paul of the Cross Staras. Pasidalinus mintimis ir Ponce de Leon, išplaukęs į
kelią, 75-riu metų nepriklauso Island, Floridoje, dalyvavo Juno parapijos kavinėje.
aptarus einamuosius reikalus, plačiuosius vandenynus ieškoti
mybės svarbą.
prieita prie svarbiausio punkto: nuotykių, garbės ir , jaunystės
Beach Balfo skyriaus susi
Po to. trimito garsams skam rinkime. Čia viešnia kalbėjo
Metinis skyriaus
šaltinio", pirmą kartą pamatė
Balfo gegužinė
bant „Lietuviais esame mes apie centro valdybos darbą,
susirinkimas
Floridos krantus 1512 m. kovo
gimę'', 1918 metų Nepriklau rūpesčius, ką remia ir kaip šal
Kovo 28 d. vyko parapijos ka balandžio 20 d. 12 vai. įvyks 27 d.
somybės kovų dalyvis, savanoris-kūrėjas Juozas Andriušis,
asistuojamas dviejų tautiniais
drabužiais pasipuošusių lietu
vaičių (Alicijos Solienės ir Onu
tės Vaitkienės), iškėlė trispalvę
Lietuvos vėliavą.
Buvo sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Miesto burmistras
Frank W. Harris tarė žodj.
pasveikindamas visus lietuvius.
Susirinkimas buvo baigtas, vi
siems sugiedojus „Lietuva brangi"Vasario 21 d. 12:30 vai. p.p.
St. Paul of the Cross bažnyčioje
iškilmingas šv. Mišias aukojo
parapijos klebonas kun. A.
Venezia ir kun. V. Pikturna.
Buvo įneštos JAV ir Lietuvos
American Trans Air
Niekas negali duoti
vėliavos (nešė dr. Jonas Šalna ir
geresnio pasiūlymo.
patogiausias kelias į
Jonas Tamašauskas), lydint
Žema kaina. Lengva
tautiniais drabužiais pasipuošu
Ryg?
""
Baltijos
sioms lietuvaitėms. Kun. A.
išsiaiškinti;
lengva
valstybes.
Venezia pasakė šiai progai pri
nusipirkti
Jau dabar planuokite
taikytą pamokslą. Giedojo sol.
savo atostogas ir biznio
*kelionė j viena puse
Ona Jameikienė, vargonavo
Latvijos
Dainų
keliones.
Latvija
—
muz. Ludas Stukas. Lietuviškas
perkant ten ir atgal
šventė
vartai į Baltijos kraštus!
giesmes giedojo visi susirinkę
lietuviai.
Taip pat galite padaryti
Nepamirškite i vasaros
Po Mišių Metodistų bažnyčios
rezervacijas
savo
planus i traukt Rygos,
salėje vyko iškilmingas minė
draugams ir giminėms,
kur
įvyks
Latvijos
jimas. L. Bendruomenės apy
kurie
nori
jus
aplankyti.
Dainy šventė!
linkės pirm. Algis Augūnas
minėjimą pradėjo, jį vesti
Patvrimas
pakviesdamas dr. Vytautą Ma
jauską.
American Trans Air
,,Dainos" chorui giedant
turi didelę patirti, nes
„Maldą" (Vanagaičio), buvo pa
per 20 metu aptarnavo
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę.
milijonus
keleiviu,
Po to buvo sugiedoti JAV ir
skrendančiu į visus
Lietuvos himnai.
pasaulio kraštus. Mes
Kun. V y t a u t a s P i k t u r n a
sukalbėjo invokaciją, pasi
puikiai suprantame, ko
rinkdamas V. Putino ir Adomo
tikisi
keleivis
iŠ
Mickevičiaus eilėraščius apie
tarptautinės oro linijos.
Lietuvą.
Savanoris-kūrėjas Juozas
Andriušis buvo pagerbtas gėlės
prisegimu.
Dr. Vytautas Majauskas
supažindino su pagrindiniu
minėjimo kalbėtoju, visuomeni
ninku, rašytoju Vytautu Volertu. Savo kalboje Vytautas
Volertas iškėlė Vasario 16-sios
svarbą Lietuvos gyvenime, nes
atgauta laisvė suformavo
Lietuvos žmogų, kuris vėliau
dvasiniai galėjo atsispirti rusų
okupacijai. Vasario 16-oji
IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.
išlaikė ir išeivijos darbą ir
veiklą. Kalbėtojas priminė, jog
prezidentas ir seimas Lietuvoje
buvo demokratišku būdu iš
rinkti ir dabar jie darbu turi
išpildyti Lietuvai duotas prie
saikas.
Išeivijos darbas irgi nebaigtas.
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d.
Dabar reikia daugiau dėmesio
skirti mums patiems išeivijoje.
Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
Galime finansiniai remti Lietu
1-800-382-5892
vos organizacijas, projektus ar
atskirus asmenis, tačiau reikia
Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
reikalauti atskaitomybės.
Vytauto Volerto kalba buvo »
Kelionė viena pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prieš
iiekrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaite* dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir Imigracijos
publikos šiltai priimta ir
mokesčiai į kaina ncjskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, S3 patarnavimams, SI.45
palydėta ilgais plojimais.
agrikultūrai.
Po pertraukos meninėje daly
je sol. Ona Šalčiūnienė padai

Nereikia persėdirrtŲ.

Kainos žemos.

PRANEŠIMAS:

f

Pradedant š.m. birželio 2
d., kelionės į Rygą ir
Baltijos
kraštus
bus
patogesnės ir pigesnės.
American Trans Air vienintelė tiesioginė oro
linija iš JAV-biy į Baltijos
kraštus.

^ ^ ^ AMERICAN TRANS AIR

<
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

FOR RENT

G RE AT
PARDUODA

Išnuomojamas mažas 3V2 kamb.
butas Brighton F arko apyl. Pagei
daujami suaugę.
Tol. 312-523-0418.

Apt. for Rent
71 st & Pulaski; 4 rms., heat incld.
Laundry facilities, a/c.
$550 per mo.
Call 312-847-2483

RE/MAX
REALTORS (312) 586-5959
įm^
(708) 425-7161
^ ^

RIMAS L. STANKUS
Mlf'ELLANEOUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
^
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 W«»t 95th Strat
Tai. — (708) 4 2 4 4 6 5 4
(312) 581-8854

Antanas Paškus

KRIKŠČIONIS
PSICHOLOGINĖJE
KULTŪROJE
KRITINIS SKERSPJŪVIS
Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs
vakarų katalikybei. Knyga yra 216
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo
ir studijų centras, Chicago, Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka
6.98 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kraiptls į Hermis Dackys
T»4. S85-4624. Nuo 8 ryte iki 6 U ,

Kalbėti lietuviškai

IMEX AMERICA, INC.
Nuomoja automobilius Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius mažu nuošimį čiu į Lietuvą. Tel 708-8684)049,
I Fax 708-868-8642. Skambinki! te darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose
Povilas Petkevičius
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol.
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums
siųsti „Draugo" adresu.

GRUODIS: DAINOS
LILIAN ŠŪKIS
RAMINTA LAMPSATIS, piano
Lilija Šukytė debiutavo Stratford (Kanadoje) ,,Figaro
Vestuvėse", du metus dainavo Metropolitan Operoje, po to buvo
pakviesta į Miuncheną atidaryti operos festivali s*u Bngitte Fassbaender ir nuo to pateko į pasaulinį dainininkų elitą. Lilija gastroliavo
po visą Europą su dideliu pasisekimu, nes kritikai ypatingai ver
tina jos dikciją, stilistinį supratimą, ir balso švelnią lyrinę spalvą.
L. šukytė plokštelėje Įdainavo komp. J. Gruodžio dainas:
Rugiagėlės, Aguonėlės. Rūta. Pavasario naktis Berlyne. Ko čia taip
ilgu. Vėjavaikis. Alyvos, Diemedžiu žydėsiu. Visur tyla. Burtai.
Liaudies dainos: Rudens tylumoj. Aš. Anyta. Ėsk, karvute ir kitos.
Prie piano muzikos profesorė Raminta Lampsatytė.
Išleido LIETUVA records. Munchen, West Germany.
Kaina su persiuntimu 11 dol. Illinois gyventojai moka $11.80
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS
80 m. Jubiliejaus Minėjimas
1993 m. balandžio 25 d.
PROGRAMA
11:15 v.r.
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje už mirusius ALG S-gos
narius.
12 vai.
Žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas prie Nepriklausomy
bės paminklo.
Kalba: ALG S-gos pirm, dr. A. Vanagūnas.
2 v . p.p.
ALG S-gos 80 m. jubiliejaus minėjimas ,,Seklyčioje".
Akademinė dalis:
Praveda dr. G. Balukas
Paskaita: „Lietuvių gydytojų uždaviniai išeivijoje" — prof. dr.
J. Meškauskas.
..Medicina" — ALG S-gos žurnalas. Nr. 80.
3:30 v . p.p.
Kokteiliai ir pietūs.
Registracija: dr. K. Jablonskis, tel. 708-562-3543.

trečiadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 14 d.

ATOSTOGOS BE
RYŠULIUKŲ

ŽAVIOJI „NORMA»
LIETUVIŲ OPEROS
SCENOJE

Jeiii mėgstate į Lietuvą keliauti aj
ipsikrovę lagaminais, ryšuliaiss ir maišeliukais, ši kelionių
Pokalbis su muziku Alvydu Vasaičiu
agerntūra tikrai ne jums. Jei
noritite atostogas Lietuvoje leisti,
Į žiemos pabaigą laikas ima pakaitalo Stankaitytei ar Barui, apsv.upti dėdžių, pusbrolių, dukkažkaip sparčiau žengti pirmyn, visgi yra solistų išeivijoje, kurie terė<
šcių, vaikaičių ir kitokių
dienos eina ilgyn ir šiltyn. Tik gali sėkmingai atlikti pagrindi gimirinaičių, kuriems pavadinti
pajuntame, kad jau laikas ruoš nius vaidmenis, o taip pat yra nebt>eužtenka lietuviškų žodžių,
tis į operos spektakį. Tai yra lyg ir tokių, kurie gali sėkmingai ši aggentūra taip pat ne jums. Jei
antroji pavasario šventė: pirma atlikti mažesnius vaidmenis. mėggstate keliauti nuo vieno
Velykos, o paskui — operos Mano nuomone, yra būtina sta vaiššėmis apkrauto stalo prie
premjera.
tant Čikagos Lietuvių operos kitoo, geriau nė neskambinkite,
Lietuvių operos valdyba sujos spektaklius, naudoti visas Liietuvių-vokiečių turizmo
dirigentu muziku Alvydu Va galimas išeivijos pajėgas, o iš ageijntūra Litauen-Reisen iš
įerzburgo patinka tiems, kas
saičiu kasmet stengiasi parinkti Lietuvos pasitelkti jėgas, kurių Wu<
operas, kurios yra mielai klau neturime išeivijoje. Kur kitur mėggsta pabraidžioti bekraščiais
somos mūsų visuomenės, o taip pasirodys išeivijos solistai, jei ne Kuriršių Nerijos smėlynais,
pat yra įmanomos pastatyti su mūsų scenoje? Jei būtume neiš- papljlaukioti senuoju Nemunu,
palyginti kukliais finansiniais semiamų finansų vienetas ir aplsankyti įžymiąsias Vilniaus
ištekliais, sutelktais nuolatinių galėtume sau leisti statyti 3-5 vietstas, palydėti saulę ant
langos tilto. Kompanijos
rėmėjų dėka. Per 36 gyvavimo tos pačios operos spektaklius, Pal:
metus, tik labai retais atvejais, aišku, ir solistų antras sąstatas tiksslas-ramios ir turiningos
>stogos, gaivus ir sveikas
Lietuvių opera tėra kartojusi galėtų būti sudaromas. Tačiau atos
is, namų maistas.
anksčiau statytas operas, o vis praeitis parodė, kad tai prak- oras
Dkskursijos gali būti surengsuranda veikalų, kuriuos, ir su tiškai neįmanoma. Tad norime EI
kukliais finansiniais ištekliais, parodyti visuomenei pirmaeilį tosjpagal turistų pageidavimą —
Palangos į Kretingą, Šiaulius,
sugeba profesionaliai išvesti į sąstatą, kuris galėtų pasirody- iš P;
lšius ir kitas Žemaitijos ar
sceną.
ti bet kurioje pasaulio scenoje. Telš
ikštaitijos vietas; iš Vilniaus
Šių metų klasikinė Bellini
— Atrodo, kad lietuvių vi- Aul
opera „Norma" yra plačiai ži suomenė per daugelį metų į Trrakus pasigrožėti senaisiais
jrais. Kelionės rengiamos į
noma ir dažnai statoma pasau yra labai pamilusi Operos ežei
t kurią Lietuvos vietą pagal
linio garso operų scenose. Norė cborą. Ar šioje operoje yra bet
liauninkų pageidavimą. Jų
dami platėliau supažindinti vietų, kur publika galės pa- keli
togumui — privačios mašinos
lietuvių visuomene su šiemetine simėgauti gražiu choro dai- pati
vairuotojais. Taip pat galima
opera bei vienu kitu, smalsumą navimu?
su išiną
\
išsinuomoti,
keliančiu klausimu, kreipėmės
— Gražių melodijų šioje ope- mairaigi, jei esate pavargę nuo
į Lietuvių operos dirigentą roję tikrai netrūksta. Manau, T;
galinių darbų ir rūpesčių,
muziką Alvydą Vasaitį, pra kad atvykę į spektaklį, tikrai begsiilgę Lietuvos ir ramaus
šydami jo pasisakymo.
nesigailės ir jomis grožėsis. Pa- pasmantiško poilsio, paskam— Kas nulėmė šiemetinės vyzdžiui, girdėsite pasaulinius ronikite Litauen-Reisen. Šios
operos Bellini „Normos" pa šedevrus: Kavantina „Casta binentūros reklamą ir numerį
rinkimą? Taip pat malonėki Diva" (skaisčioji deivė), nuosta- age
site kitoje „Draugo" skiltyje.
te supažindinti operos bičiu bų soprano ir mezzosoprano rasi
Angelė Kavakienė
lius su pagrindiniais šios ope duetą. Orovezo sceną su vyrų
ros personažais ir kokie solis choru, o overtiūra dažnai
tai yra pakviesti juos atlikti.
atliekama, kaip solo kūrinys,
ARKIVYSKUPO METAI"
— „Normos" statymo klau kuris ir buvo atliktas Čikagoje »*"
i
simas iškilo dar viešint Lietu Vilniaus Operos orkestro muzi
t
B
voje prieš porą metų, tariantis kos šventės proga 1991 m.
Balandžio 5 d. Vilniuje, „Lan- !
su Lietuvos Operos ir Baleto
— Ar Operos choras šiuo go'>" galerijoje atidaryta fototeatro meno vadovu Širvinsku. metu yra dar tiek pajėgus, gT£•afijos paroda „Arkivyskupo
Šiai operai reikia dviejų pagrin kad galėsite šiais metais išsi meetai". Eksponuojamų darbų
dinių balsų, kurių neturint, apie versti be talkininkų, pagal auiįtorius, fotografas Henrikas
operos statymą ir svajoti ne binių choro narių iš Lietu Gaaičevskis šią parodą skiria
Viiilniaus arkivyskupo metropog a l i m a — tai sopranas ir vos?
mezzosopranas. Šiuo metu kaip
— Operos choras šiuo metu liteto Audrio Juozo Bačkio ingreso
tik ir yra dvi žvaigždės, kurios labai sėkmingai ruošiasi „Nor melėtinėms.
IPrieš metus, kovo 3 d. naujai
„Normą" dainuoja — tai Irena mos" spektakliui. Aišku, pagal
Milkevičiūtė ir Nijolė Ambra ba niekuomet nekenkia, tačiau p aaskirtas arkivyskupas metrozaitytė. Aišku, reikalingas ir reikia galvoti ir apie šių dienų po!jlitas Audrys Juozas Bačkis
geras tenoras, ir geras bosas. išlaidas. Ar tai samdomi talki įžeengė į Vilniaus arkikatedrą, į
ivo sostą, perėmė arkivyskupiŠiais metais tenoro partiją ninkai, ar pagalbinių choristų sa^
jos
dainuos dar mūsuose negirdė atvežimas iš Lietuvos — viskas •s valdymą ir pasakė čia savo
t a s Lietuvos Operos solistas susiję su ištekliais, kurių šiuo piiirmą pamokslą. FotomenininBronius Tamašauskas. Prie šių metu Čikagos Lietuvių opera kaas stengėsi įamžinti visus
Lietuvos solistų jungiasi ir neturi. Tad šį kartą pasikliau reisikšmingiausius žingsnius pirmūsų išeivijai plačiai pažįs sime vien savo pajėgomis. nuįaisiais darbo metais Vilniaus
t a m a s bosas Jonas Vaznelis. Tačiau Operos choras pajėgus ir arrkivyskupijoje. Parodos lanky
mai galės pamatyti arkivyskuTurėdami visus šiuos pajėgius atvykę tikrai galės juo pasi toj
ą jo susitikimuose su kunigais,
balsus pagrindiniame sąstate, džiaugti.
isuomenene,
taip pat priimantį
vii
ryžtamės statyti „Normą".
— A t e i n a n č i a i s metais,
ficialias
delegacijas,
aukščiauPagalbiniuose vaidmenyse gir kaip spaudoje jau buvo ofl
dėsime mūsų išeivijos solistus, skelbta, Lietuvoje yra ren siiius Lietuvos svečius. (ELTA)
Čikagos Lietuvių operos narius giama Dainų šventė, kurioje
* * *
Eglę Rūkštelytę-Sundrstrom ir turbūt dalyvaus ir Lietuvių
Julių Savrimą.
operos choras. Ar yra numa
— Ar nevertėtų leisti pasi tomas bendras Lietuvių ope
Dėkojame muzikui Alvydui
reikšti jauniesiems solistams. ros su mūsiške pastatymas ir VVasaičiui už supažindinimą su
ši
J i e mūsiškės operos pastaty šį kartą?
šiais metais statoma opera bei
mui duotų daugiau jau
— Bendro p a s t a t y m o su kkitais lietuviškoje visuomenėje
natviško entuziazmo, o jiems Lietuvos Opera šiuo metu iš
iškylančiais klausimais. Atrodo,
b ū t ų gera proga pasireikšti nenumatome. Ateinančiais kkad šių metų „Normos" pasta
užsienyje.
metais Čikagoje numatome sta- t}
tymas prilygs, o kai kuo gal ir
tyti
Klovos
„Pilėnus"
—
išeip
pranoks, daug klasikinių operų,
— Jūsų pastaba itin įdomi,
tačiau statant Čikagoje operą ir vijoje ši opera dar nematyta. 0 kkuriomis mus žavėjo Lietuvių
tik vieną spektaklį, kviečiame ateityje, sąlygoms leidžiant, gal oopera per trisdešimt šešerius
pagrindiniais atlikėjais Lietu ir ryšimės nuvežti „Jūrate ir nmetus.
vos operos žvaigždes; pajėgiau Kastytį" į Lietuvą.
Kalbėjosi J u o z a s Končius
sius išeivijos solistus, siekiant
aukščiausio vokalinio meninio
NEVY JERSEY, NEW YORK - „„U a t u v o a Atsiminimai",
lygio. O t a m r e i k a l i n g a s
Mkmadl«nta!s nuo 2 Iki 3 v. PFp. I i Seton Mali Untvarslmuzikinis subrendimas ir pasi
of Uthuanta" pro
teto t t o t l M , 89.5 F M banga. „.Muaic
I
ruošimas. Antra vertus, jau
tą, I* tos pačios stoties,
nesni solistai, pvz. konservato
gramo*, vadamos anglų kalbi
I O S nuo 11ki 2 v. p.p. Dr.
rijos studentai galėtų sėkmingai
taip pat s a k m a d l a n l a l * girdimi
pasirodyti
mažesniuose
J . J. Stukaa — dtr»fctorlu«, 2 34
3 SunlH Dr., W a t c h u n g ,
vaidmenyse. Tačiau tvirtai
N. J. 07060. Tai. 908-753-5636.
tikiu, kad jei mūsuose nebėra
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jlio kraštus žemiausiomis kainomis,
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaul
CAROO — siunčiame oro linija
rituotu pristatymu į namus
„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garan
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
M 2 S South 7 t t h A«
Htekary NM, Mkiela 90487
Tat. 700-499-7272

223 Kah

MADELU i VENCKUS
Gyveno Šv. Šeimos
Mirė 1993 m. balan
Gimė 1891 m. Lietu
Velionė Della bu\
Nukryžiuotojo Jėzaus ir
seserų, taip pat Tėvų N
ziečių.
Velionė pašarvota Š
8 v.r. iki 10 v.r.
Gedulingas šv. Misi;
10 vai. ryto.
Po Mišių velionė bui
lietuvių kapinėse.

iloje, Lemont, IL.
žio 12 d., sulaukusi 102 metus.
'oje.
. didelė rėmėja: Šv. Kazimiero,
>vč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
irijonų, Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Sale. Šeimos Viloje balandžio 15 d. nuo
s t e n pat a t n a š a u s prel. D. Mozeris
nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero

Švč. Mergelės M rijos Gimimo parapijos choro
giesmininkui

PRANUI PAULAVIČIUI
mirus, jo sūnui ALO rZUI, seseriai LEVUTEI ir kitiems artimiesiems i žiškiame gilią užuojautą.
Dirigentas ir choras

A.tA.
GE1NOVAITĖ GRUZDIENĖ
Stankevičiūtė-Valūnienė
Po sunkios ligos mirė 1993 m. balandžio 7 d., 10 vai.
vakaro ligoninėje, St. Petersburg, F L , s u l a u k u s i 77 m.
amžiau s.
Gy%reno St. Petersburg, FL, anksčiau T o r r i n g t o n , CT.
Gin įė ir augo Lietuvoje, Kauno mieste,
Am erikoje išgyveno 45 m.
Nul iūdę liko: vyras Vincentas, m a r t i , a n ū k a s , a n ū k ė ir
proanū kai.
Pril d a u s o Floridos Lietuvių k l u b u i , L i e t u v i ų Ben
druomt mei, Vasario 16-tosios gimnazijos rėmėjų r a t e l i u i , Šv.
Kazimi ero Misijai ir kitoms labdaros organizacijoms. Be to,
buvo diidelė Lietuvių Fondo rėmėja.
Ats isveikinimas pirmadienį, balandžio 12 d. n u o 6 iki 8
v.v. Beiich Memorial Chapel. 301 Corey Ave., S t . P e t e r s b u r g
Beach, FL. Antradieni, balandžio 13 d. bus a t l y d ė t a j Šv. Vardo bažrlyčią, kurioje 11:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios u i velionės sielą. Po Mišių velionė bus p a l y d ė t a ir pervežta j Torrington, CT, k u r bus atlaikytos gedulingos šv. Mišios už jos sielą St. Francis bažnyčioje. Po Mišių velionė bus
nulydėi :a į St. Francis kapines ir palaidota g r e t a savo pirmo
vyro a. a. Petro Valūno ir s ū n a u s a.a. Algio.
Api e t a i bus skelbta vietinėje spaudoje.
Kvi ečiami giminės, draugai ir pažįstami d a l y v a u t i šiose
laidotu vėse.
Liū d i n t i s v y r a s V i n c e n t a s , m a r t i , a n ū k a s , a n ū k ė ,
p r o a n i i k a i ir kiti g i m i n ė s .

A.tA.
MARIJAI PETRAUSKIENEI
mirus, Jos broliui, ]
bo
Valdybos
MARKEVIČIUI
timiesiems reiškia

os Angeles Lietuvių Radijo Kluvicepirmininkui
ALBINUI
• k i t i e m s giminėms bei arįe giliausią užuojautą.

Rad •o valdyba, laidų
gars technikai ir visi

redaktoriai,
bendradarbiai

Branj ?iai Seseriai, mylimai Tetai

A.tA.
JULIJAI IZOKAITIENEI
netik etai pas Viešpatį iškeliavus, seses kernavietes,
IREN Ą MEILIENE, LINĄ, VILIJĄ ir VIKTORIJĄ
KORIE MEILYTES nuoširdžiai užjaučiame.
KERNAVĖS

skaučių

tuntas

A.tA.
KAZĮ RAMANAUSKĄ
v^
„
Amžinybėn palydė us, jo žmonai JADVYGAI, dukterims JOANAI Ml CIJAUSKIENEI ir JADVYGAI
SCHMICHER su š< imomis, reiškiame gilią užuojautą
ir liūdime kartu.
O. Adomaitienė
V. ir M. Ambrų ličiai
J. ir A. Bagužic
M. Balčiūnienė
V. ir G. Belecką
B. ir J. Cepukai
V. Dėdinienė
V. ir M. Derenč ii
M. Ditkuvienė
S. Kačinskienė
V. B. Labučiai
B. Macijauskier, \
V. ir S. Maciai

L I E T U

•A
II
w
^•K

aasW

Veda KA
Kasdien nuo pii
8030
Visos lai
14
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P. ir D. Mackai
J. ir S. Mačiulaičiai
V. ir O. Mamaičiai
S. ir O. Marcyan
B. Motuzienė
V. ir M. Mikučiai
J. ir G. Mileriai
J. ir O. Peleckiai
A. ir R. Strazdžiai
J. ir D. Sūdžiai
J. ir A.
Vyšniauskai
H. ir V. Zitikai
J. ir V. Zubavičiai
K. ir A. Žukauskai

A I D A I

Ė BRAZDŽIONYTĖ
nadienio iki penktadienio,
9:00 v. vakaro,
os iš VVCEV stoties
9 AM banga.

A.tA.
PRANUI PAULAVIČIUI
m i r t is,

jos sūnų ALOYZĄ PIKČIŪNĄ, marčią dr.
JAN INĄ, anūkus - JOLITĄ, ŽIVILE ir ANTANĄ,
sese:rį LEVUTE BIKŠIENC. jos šeimą bei kitus
gimi nes ir artimuosius užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Regina ir Vladas
Andrijauskai
Genė ir Mykolas
Bajorūnai
Jadzė ir Petras Dromantai
A. Niaura
E. •/. R. Vaičaičiai

I
Vieššpaties pašauktam Lietuvos leitenantui

A.tA.
VYTAUTUI PODERIUI
tebi ina lengva svetingoji žemė. Likusią liūdesyji
žmcmą ZELMĄ, mūsų draugijos mielą narę, sūnų si
šeirį na ir velionio ginklo brolius guodžia
Lietuvos Dukterų

Adresas: >11 So. Nolton Ave.
Willow springs, IL. 60480.
Tcl. : (708) 839-2 11. Tel.-FAX (708) 839-0870

Th«
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Skriskite SAS iš Š. Amerikos Į
Vilnių
per Kopenhagą! Kopenha
HAGEN
AIRPCJ9T
gos aerodroTie lengva ir patogu
persėst Į kitą lėktuvą. Čia iš^ ^ ^
_
v ^ "
N/engstte keleivių spūsties
x 5
^^*^\i-\^ °
Skrydžiai Į Vilnių — tris karm
tus sava'tėje. Vietinių lėktum
vų tvarkaraštis atitinkamai
^
pritaikytas transatlantiniams.
^r
Kai busite Kopenhagos aerodrome.
^^r
aplankykite ..tax free'" parduotuves.
r
Nemažai sutaupysite!
..Mileage Plūs" ir ..OnePass'" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
COPEN

SAS Tel. 1-800/221-2350

Vili 1IUS

77-7a-S7 Ir 77-»-M

t

SAS

SCANDINAVIAN AIRLINES

»

m
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 14 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
x Lietuvių Fondo vadovy
bė, įvertindama L. Fondo įgalio
tinės Janinos Gerdvilienės 10
metų darbą ir prisiimtą atsako
mybę atstovauti L. Fondui St.
Petersburgo, FL apylinkėje,
metiniame narių suvažiavime
jai išreiškė nuoširdžią padėką ir
įteikė atminimui 3-jų Lietuvos
prezidentų sidabro medalį.

x Mount Assisi A c a d e m y ,
Lemonte yra seselių pranciškiečių vedama mergaičių
aukštesnioji mokykla, kurioje
tarp šimtų mokinių mokosi ir
penkios lietuvaitės. Visoms
joms suteiktas ypatingas pager
bimas už pasižymėjimą moksle,
priimant į National Honor
Society. Šį pavasarį priimtos:
Nida Januškytė, Andrea Kokly x A.S.K. Lituanicos jaunių tė ir Lina Šlenytė, visos antrakrepšinio komanda ieško ber metės. Jau anksčiau priimtos:
niukų (13-14 m. amžiaus), kurie Vilija Januškytė ir Julija Koknorėtų žaisti sporto šventėje lytė — abi šiuo metu ketvir Astrid Rudaitienė ir Irena SenDetroito balandžio 24-25 d. Dėl tokės. Džiaugiamės lietuvaičių kevičienė modeliuoja Montessori
informacijos skambinkite Dona laimėjimais!
madų parodoje.
tui Siliūnui 708-852-7631.
x Moksleivių ateitininkų
x Los Angeles Šv. Kazi
x Ramonai ir Tomui Barsąjungos
centro valdyba (MAS
dauskams balandžio 2 d. gimė miero lituanistinės mokyklos
sūnus Erikas Tomas. Broliuku vedėjos kviečiama, JAV LB CV) skelbia rašinėlio konkursą.
džiaugiasi Ričardas, anūku — Švietimo tarybos pirmininkė Tema — „Mano ateitininkiška
Ligija ir Julius Bardauskai ir Regina Kučienė vyko iš Čikagos kelionė į idealą". Laimėjusiam
Julija Smilgienė, o proanūku į tolimą Kaliforniją kovo mėn. pirmą vietą bus 100 procentų
27-28 d. Ji turėjo progos apmokėtas moksleivių atei
Nadia ir Zigmas Lirgameriai.
aplankyti mokyklą, gražiai pa tininkų stovyklos mokestis atei
x Švč. M. Marijos Nekalto bendrauti ir rimtai posėdžiauti nančią vasarą, o antros vietos
Prasidėjimo
parapijos su mokyklos vedėja (ir Švietimo premija yra pusės stovyklos mo
bažnyčioje ateinantį sekma tarybos nare) Maryte Sandana- kesčio p a d e n g i m a s .
Bus
dienį, balandžio 18 d., bus vičiūte-Newsom, su mokiniais duodamos atskiros premijos
rinkliava „Dovana Lietuvai". bei jų mokytojais ir tėvais. JAV jauniesiems (9 ir 10 skyriaus) ir
Vokeliai buvo išdalinti praėjusį LB tarybos nariai jau ne vienoje vyresniems (11 ir 12 skyriaus)
sekmadienį ir parapiečiai sesijoje yra paraginę Švietimo moksleiviams. Ypatinga premi
prašome juos grąžinti su savo tarybos pirmininkę asmeniškai ja bus skiriama kuopai, gau
auka.
susipažinti su lituanistinėmis siausiai dalyvavusiai konkurse
x J A V LB Vidurio Vakarų mokyklomis jų apylinkėse bei (pagal savo narių skaičių). Dėl
Kučienė informacijos sekite „Drauge"
apygardos atstovų suvažia apygardose. R.
vimas bus balandžio 15 dieną, stengiasi tai padaryti per ateitininkų skyrių arba skam
sekmadienį, Lietuvių pasaulio tarybos leidžiamus aplink b i n k i t e Dainai Siliūnienei
centre Lemonte, Bočių menėje. raščius, telefoniniais pasikal 708-852-7631.
Suvažiavime bus svarstoma bėjimais su vedėjais ir moky
x Žurnalas „Pensininkas",
apygardos valdybos veikla, tojais, vasaros mokytojų savai
skaitomas
visame lietuviškame
finansų
apyskaitos,
bus tės metu Dainavoje ir per asme
pasaulyje, neišsilaiko be aukų.
pateiktas Kontrolės komisijos ninius apsilankymus įvairiose
Žurnalo išlaikymui surinkti
aktas ir kiti LB reikalai. Su mokyklose.
taip reikalingų lėšų rengiamas
važiavimas prasidės 9 vai. ryte.
vakaras šį šeštadienį „Sekly
x Balandžio 19 d. sueina čioje". Meninę vakaro programą
x „Draugo" koncerto proga vieneri metai, kai mirė a.a. Al sutiko atlikti solistas Algirdas
Čikagoje po 20 dol. aukojo dr. fonsas Venclovas. Šv. Mišios B r a z i s , j a m a k o m p a n u o j a
Adolfas ir Jadvyga Damušiai, už jo vėlę bus balandžio 18 d. Aldona Brazienė. Vakarienę
Jonas ir Ona Gradinskai. 10 dol. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chica- rengia žurnalo leidėjai — JAV
aukojo dr. Antanas Razma. Va goje ir Šv. Antano bažnyčioje, LB Krašto valdybos Socialinių
jaus komitetas visiems nuošir Cicero, LL. Kviečiame jo šeimos Reikalų Taryba.
džiai dėkoja.
pažįstamus ir draugus pasimels
ti už jo sielą.
x VYTAUTAS LANDS
x Lietuvių Operos vienin
(sk) B E R G I S , buv. Lietuvos AT pir
telis „Normos" operos spek
mininkas, balandžio antroje
taklis jau šį sekmadienį 3 vai.
x „Grandinėlė" š o k s P a  pusėje lankysis Amerikoje. Wap.p. Morton auditorijoje, 2423 saulio lietuvių centre, Lemon shingtone matysis su vyriausy
S. Austin Blvd., Cicero, IL. te! Per eilę metų stebinusi žiū bės ir Kongreso pareigūnais.
Operą diriguoja Alvydas Vasai- rovus tautinio šokio originalu
Balandžio 28 d. Fort Meyer
tis, režisuoja Eligijus Domarkas. mu ir meniškumu, Cleveland'o
karininkų klube (Arlington,
Chormeisteris — Ričardas „Grandinėlė" p r a d ž i u g i n s
Virginia) jam priėmimą ruošia
Šokas. Dainuoja Irena Milkevi Lemonto ir plačių apylinkių
US-Baltic F o u n d a t i o n . Daly
čiūtė, Nijolė Ambrazaitytė, Bro publiką su nauju repertuaru.
vaus žymūs Amerikos politikai,
n i u s Tamašauskas, Jonas „Grandinėlės" koncertas įvyks
v e r s l i n i n k a i , finansininkai.
Vaznelis, Eglė Rūkštelytė, gegužės 1 d., šeštd., 7 v.v.
Lietuvių visuomenė kviečiama
Julius Savrimas ir Lietuvių Pasaulio lietuvių centre, Lesavo dalyvavimu pagerbti
Operos choras. Visi bilietai mont, IL. Nepraleiskime šios
žymųjį lietuvį, kurio vadovauja
gaunami Vaznelių prekyboje, tikrai nuotaikingos pava
ma Lietuva atkūrė savo nepri
2501 W. 71st St., Chicago, IL sariškos programos!
klausomybę. Auka porai 80 dol.
60629, tel.: 312-471-1424. Pri
(sk)
Užsakant bilietus paštu, če
mename, kad salėje girdėjimas
x Balzeko Lietuvių kultū kius rašyti US-Baltic F o u n d a 
— vienas iš
geriausių. ros muziejus ieško Vaikų
t i o n vardu ir siųsti: 1717 MasSpektaklio dieną, balandžio 18, muziejaus vedėjote). Šis asmuo
s a c h u s e t t s Ave., N.W. Suite
bilietai gaunami prie įėjimo nuo turi gerai mokėti lietuvių ir
6 0 1 , W a s h i n g t o n , D.C. 20036.
1 vai. p.p. Salė talpina 2,500 anglų kalbas. Įdomus darbas su
Vietas galima rezervuoti ir tel.
žmonių, tad vietos užteks vi vaikais bei jų tėvais. Galėtų
202-986-0380. Užsakymus pa
siems. Kviečiame visus daly būti pilnu ir nepilnu laiku, bet
daryti iki b a l a n d ž i o 26 .
vauti šiame nepaprastai įspū turi dirbti šeštadieniais ir
(sk)
dingame operos spektaklyje!
sekmadieniais ir per kai kurias
(sk) šventes. Suinteresuoti asmenys
x ATLANTA I E , I n c . viena
skambinkite Stanley Balzekui iš pirmųjų kompanijų pradėju
Advokatas
(312) 582-6500 t a r p 9-11 v a i . si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
GINTARAS P. ČEPĖNAS ryto.
(sk) ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Tel. (1-312) 776-5162
x Siuntiniai į Lietuvą grei
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
čiausiai pristatomi per BALTel. (708) 301-4866
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
TIA EXPRESS. Oro siuntos
Valandos pagal susitarimą
pirmadienį. Oro siuntos iške
per 10 dienų! Skambinkite ne
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
mokamai: tel. 1-8O0-SPARNAI
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Advokatas Jonas Gibaitis
arba 1-800-772-7624. Arba pri
Suteikite džiaugsmo savo gimi
6247 S. Kedzie Avenue
statykite siuntinius adresu:
nėms.
Mūsų naujų amerikie
Chicago, IL 60629
3782 W. 79 St., Chicago, I L
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
Tel. (1-312) 776-8700
60652.
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak
(sk) C h i c a g o , IL 60629, tel. (312)
Šeštad 9 v r iki 1 vai d
x TRANSPAK siunčia tal- 434-2121. Iš toliau - 1-800pintuvus (konteinerius) į Lietu 775-7363.
ADVOKATAS
(sk)
vą kas savaitę. Siunčiame
Vytenis Lietuvninkas
„AIR CARGO". Siųskite per
ARAS ROOFING
2501 W. 69th Street
seniausią siuntinių ) Lietuvą įs
Arvydas Kiele
Chicago, IL 60629
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69
Dengiame Ir taisome
Tel. (1-312) 776-0800
St., Chicago, IL 60629, tel.
visų rūšių stogus
312-436-7772.
Tel. 708 2 5 7 - 0 7 4 6
Valandos pagal susitarimą
Skambinti po 6 v.v.
(sk)

Ėjk ŽVAIGŽDUTE
$*
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriau*

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

P E R SKAUSMUS - l
GARBE
Kristus, iškentėjęs žiaurius
kankinimus, mirė už savo tva
rinį žmogų ir savo kankintojus.
Prisikėlęs atvėrė dangaus var
tus visiems. Ar visų žmonių šir
dys šiandien jaučia tą Kristaus
malonę? Ar visi nuoširdžiai
džiaugiasi Jo prisikėlimu? Jei
nebūtų klaustukų, pasitenkinę
galėtme pasakyti — Taip!
Visi vertai praleidę Gavėnios
rimtį, su džiaugsmu gali giedoti
linksmą Aleliuja! Mes norė
tume, kad tas Aleliuja aidėtų ir
Lietuvos
laukais,
kad
prisikėlimo palaima paguostų
alkį ir šaltį iškentusius.
Norėtume, kad toji palaima
suminkštintų ir užkietėjusias
širdis ir priverstų akis pakelti
aukštyn.
Tegul prisikėlęs Kristus
laimina ir mūsų gyvenamą
kraštą, visus geros valios tau
tiečius, palaikančius lietuvybę
ir savo spaudą. Tegul Kristaus
palaima lydi visus šio dienraščio
ir „Tėvynės žvaigždutės"
skaitytojus, rėmėjus, bendradar
bius ne tik Velykų laikotarpiu,
bet per ištisus metus!
Aleliuja!
Redaktorius

STEBUKLINGA DIENA
DAINAVOJE
(Tęsinys)
— Aš Saulė, ar nežinai? —
balsas atsakė. — Ar tikrai
šukelių šiltos mamos jausmą?
— Kaip sužinojote mano min
tis? — paklausė Birutė.
— Saulė žino viską, ne tik
tavo mintis, bet ir savo dukros
žemės.
— Tavo dukros! Tai kas bus
jūsų vyras? — abejojančiai
paklausė.
— Linksmesniais laikais
vyras buvo mėnulis, bet mes
persiskyrėme. Dabar mes nieka
dos nesusitinkame. Jis nakties
metu gyvena, o aš dienos metu.
Birutė pasigailėjo saulės ir
pratarė: — Gal vieną dieną vėl
susieisite kartu?
— Turbūt jau ne, — šypso
damasi pasakė Saulė ir vis
aukštyn kilo danguje.
— Ką man dabar daryti, —
svarstė Birutė. Ji pagalvojo apie
Jonines ir kitas pagoniškas tra
dicijas, skaitytas mokyklos kny
gose. Kur surasti paparčio
žiedą? Birutė, sėdėdama ant
žolės, galvojo apie laimės
ieškojimą.
Staiga, aplink jos išskėstą
ranką pradėjo rangytis žaltys.
Jis, kaip apyrankė, toliau vynio
josi apie jos riešą. Birutė išsi
gandusi rėkė ir kratė savo
ranką, bet negalėjo nusikratyti
pabaisos.
— Nusiramink! Nusiramink!
— Birutė raminančiai mėgino
save įtikinti. Juk Čia paprastas
žaltys, man nieko nepadarys.
— Na, ar jau nusiraminai? —
paklausė žaltys.
Birutė rėkė toliau, bet
pagalvojo, kodėl save varyti iš
proto, juk čia ne pirmas šios
dienos absurdiškas nuotykis.
— Jau nusiraminau, — neju
čiom pasakė Birutė.
— Gerai! Aš noriu tau tik
gera padaryti Juk gali suprasti,
kad aš tik žaltys. Aš noriu
atnešti tau laimę, — gyrėsi
žaltys.
Ar gali žmogus tikėti,ką
roplys sako. pagalvojo Birutė,
bet nusprendė rizikuoti ir
išklausyti
A u d r a Degesytė
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIS NR. 138
(Žiūrėkite brėžinėlį)

i

l šiuos langelius surašykite
skaitlines nuo 1 iki 16 taip, kad
sudėjus visas skaitlines: skersai,
išilgai ir įstrižai suma būtų
vienoda. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 139
Pamėginkite 8 ir 8 taip pa
tvarkyti, kad gautumėte 10,000.
Paglvosite, kad čia kvailas
dalykas, bet iš tikrųjų yra tokia
galimybė. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 140
VELYKOS

VELYKOS

Velykos yra svarbi katalikų
šventė, ji primena mums Jėzaus
Prisikėlimą iš numirusių.
Šioms Velykoms mes pradė
jome ruoštis gana anksti, nes
reikėjo nusipirkti dovanėlių
pusbroliams ir pusseserėms.
Didįijį Ketvirtadienį aš su
mama ir sesute nudažėme su
vašku labai daug margučių
visai šeimai, seneliams, tetoms,
dėdėms, pusbroliams ir pusse
serėms.
Per šias Velykas aš turėjau
patarnauti ankstyvosioms ryto
Mišioms
savo
mokyklos
bažnyčioje. Visa mūsų šeima
meldėsi labai gražiai papuoštoje
bažnyčioje. Po Mišių mes
valgėme šventiškus pusryčius ir
daužėme margučius. Mano
mamos margutis buvo pats stip
riausias.
Vėliau mes važiavome pas
senelius, kur valgėme velyki
nius pietus. Čia susirinko visos
tetos, dėdės, pusbroliai ir pusse
serės. Po skanių pietų aš ir sesu
tė išdalinome visiems mūsų
numargintus margučius. Močiu
tė išdalino savo margučius.
Tada susidaužydami margu
čiais, mėginome, kurių stip
riausias. Mano sesutės margu
tis buvo tvirčiausias, todėl ji
laimėjo.
Paskiau vaikai ieškojo paslėp
tų namuose plastmasinių
kiaušinių, buvo linksma jų
ieškoti ir surasti. Vėliau vaikai
gavo po maišą saldumynų ir do
vanėlių. Velykos visiems praėjo
labai linksmai.
Po Velykų mes planavome
važiuoti į mūsų mišką. Bet kai
tėtė paskambino į šalia miško
esantį miestelį, sužinojo, kad
ten visą savaitę smarkiai lijo ir
dar numatoma lietaus. Buvo
liūdna, kad negalėjome važiuo
ti. Bet aš atostogas praleidau
gana linksmai. Žaidžiau su savo
draugais, važiavome į kino teat
rą ir į Čikagos muziejų.
Tomas Šatas,
Lemonto Maironio lit. m-los
mokinys.

Žvakutė spindi,
Varpeliai dindi,
Klausyk — didysis jau gausti
ima:
Din dan, Jurguti,
Maryt, Alguti, —
Į Atpirkėjo prisikėlimą!

Alaskos gyventojas: —
Mūsų valstija yra didesnė už jū
siškę.
Texas gyventojas: — Ji
tokia nebūtų, jei ledai ištirptų.

Gražu pasauly,
Kai rytą saulė
Virš pušynėlių ir sodų rieda.
Su vyturėliais
Ir pumpurėliais
Tau Aleliuja laukai užgieda.

Keturiais keitimais pakeis
kite žodį geras į žodį k u t a s
(papuošalas iš siūlų audinio ar
nėrinio pakraščiuose. Pvz. ska
ros ar vėliavos kutai).
Kaip pakeisti vieną žodį kitu?
Kiekvienu keitimu pasidaro
atskiri žodžiai. Viename kei
time galima keisti tik vieną
raidę. (5 taškai)

GALVOSŪKIO NR. 116
ATSAKYMAS

Svečias taip dalino arklius:
prie 19 arklių privedė savąjį
arklį, tada pasidarė 20 arklių.
Su vėju žaidžia —
Vyriausiajam davė pusę visų
Žiedus išskleidžia
Kartu — puriena ir žibuoklėlė. arklių — jis gavo 10. Antrajam
sūnui davė ketvirtąją dalį — 5
Din dan skubėkit —
arklius. Jauniausiajam davė
Pagarbint bėkit
To, kurs šį rytą jau prisikėlė! penktąją dalį — 4 arklius. Tada
J o n a s Minelga svečias sėdo ant savojo arklio ir
liepė suskaityti, ar tikrai jie turi
tiek arklių, kiek tėvas buvo
palikęs. Broliai suskaitė ir
tikrai rado 19 arklių. Tokiomis
GALVOSŪKIS NR. 137
dalybomis jie buvo labai pa
(Žiūrėkite piešinėlį)
tenkinti.

GALVOSŪKIO NR. 117
ATSAKYMAS
Tas berniukas iš popieriukų
sudėjo tokį tekstą — eilėraštį:
Pyragai

Šį laikrodį kreivomis linijomis
reikia padalinti į tris dalis taip,
kad kiekvienoje dalyje sudėtų
skaitmenų suma sudarytų po
23. (5 taškai)

Prausia katinas nagus —
Keps iš sniego pyragus.
Maišo katinas darbštus, —
Žiūri — bėga per kraštus.
Katinėli, kitąsyk
Juos iš miltų užmaišyk!
P. V o r o n k a s
GALVOSŪKIO NR. 118
ATSAKYMAS

GALVOSŪKIS NR. 136
Piešinyje geometrinė figūra
Pasiskaitę
l i t e r a t ū r o s , yra kvadratas.
atsakykite į šiuos klausimus: 1.
Iš kur kilo žodis „suvalkietis"?
Mama nupirko Rimukui nau
2. Kokio amžiaus buvo Vytau
jas
kelnes. Kai vaikas grįžo iš
tas Didysis, kai vadovavo Žalgi
rio kautynėms? 3. Kokio am darželio, pasimatavo naują
žiaus buvo Darius ir Girėnas, pirkinį. Kelnės buvo gerokai per
kai žuvo lėktuvo sudužime? 4. didelės. Mama tuoj surado dir
Kada prasidėjo ir kada baigėsi želį ir sujuose vaiką.
— Po plačiom kelnėm tavo už
viduramžiai? 5. Kada gimė
pakaliukas visai sumažėjo, —
Viešpats Jėzus Kristus?
Už teisingus atsakymus 101., pastebėjo tėtė.
— Užtat padidėjo kišenės, —
už apytikrius — tik 5 t.
atsakė
sūnus, rodydamas atsi
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
knojusias kišenėles.

