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Vilniuje t a r ė s i Lietuvos ir
Lenkijos Seimų vadovai

Seime kalbėjo Islandijos
ir Lenkijos atstovai
Europos struktūras ir pabrėžė,
kad narystė Europos Taryboje
rodo, kaip greitai Lietuvai
pavyko sukurti demokratinę
politinę s a n t v a r k ą . Olafur
Einarsson sakė, kad Lietuvos
asocijuota n a r y s t ė Europos
Sąjungoje, asocijuota partne
rystė Vakarų Europos Sąjungo
je, dalyvavimas „Partnerystės
vardan taikos" programoje „nu
tiesė šaliai visiškai tiesų kelią
narystei j Europos Sąjungą, Va
k a r ų E u r o p o s Sąjungą ir
NATO".
„Mano vizitas į Lietuvą pat
virtina, kad mūsų šalis ir tautas
jau sieja draugiški ir geri kai
myniniai ryšiai", pasakė Lenki
jos Seimo pirmininkas Jozef
Zych, kalbėdamas iškilminga
me Lietuvos Seimo posėdyje. Jis
pabrėžė, k a d nauji Lietuvos ir
Lenkijos santykiai yra „ilga
mečių lenkų ir lietuvių lūkesčių
išsipildymas".
Savo kalboje J. Zych priminė,
kad 1991 m. sausį tuometiniam
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistrui A l g i r d u i Saudargui
buvo suteikta galimybė Varšu
voje suformuoti vyriausybę
emigracijoje. „Lenkija anksčiau
ir dabar y r a suinteresuota ne
priklausomos Lietuvos saugu
mu ir vystymusi", pabrėžė
Lenkijos parlamento vadovas.
Savo kalboje jis daug dėmesio
skyrė Lietuvos ir Lenkijos bend
r a d a r b i a v i m u i bei ai aktams
integruotis į Europą. J. Zych
pabrėžė, kad strateginis Lenki
jos tikslas yra pilnateisė narystė
Europos Sąjungoje, Vakarų Eu
ropos Sąjungoje ir NATO. „Ma
nome, kad mūsų siekis tapti
NATO nare, atitinka ir Lietu
vos interesus", sakė J. Zych. Jis
pabrėžė, kad Lietuva yra dalis
tos Europos, kuriai NATO yra
esminis stabilumo veiksnys.
Vėliau Seimo posėdyje kalbėjo
tuometinis
parlamento, dabar —
ma.
Jis pasidžiaugė, kad Lietuva opozicijos vadovas Vytautas
„nenuilstamai integruojasi" j Landsbergis.

Vilnius, sausio 12 d. (AGEP)
— Iškilmingame Seimo posėdy
je, skirtame penktosioms kru
vinos sovietų agresijos prieš Lie
tuvą 1991 sausio 13-ąją meti
nėms paminėti, dalyvavo prezi
dentas Algirdas Brazauskas,
premjeras Adolfas Šleževičius,
vyriausybės ir kitų valstybės,
institucijų nariai, Kovo 11-osios
Nepriklausomybės akto signa
tarai, žuvusiųjų už nepriklau
somybę artimieji, užsienio šalių
parlamentarai ir diplomatai.
Prisiminęs pasaulio šalių pa
ramą Lietuvai, „labiausiai
brangiu" Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas pavadino Is
landijos žingsnį, kuri praėjus
vos porai savaičių po Sausio
13-osios pirmoji pasaulyje nu
t a r ė pripažinti nepriklauso
mybę atkūrusią Lietuvą. „Man
ypač malonu, kad šiame posė
dyje dalyvauja garbinga Islan
dijos (parlamento) Altingo dele
gacija, vadovaujama jo pirmi
ninko Olafur Einarsson, o kar
t u su mumis yra buvęs šios ša
lies užsienio reikalų ministras
Johann Baldwin Hannibalsson
— politikas, tada labai daug pa
daręs, kad šis drąsus žingsnis
būtų žengtas", sakė Č. Juršė
nas.
Tai, kad Islandija taip pat yra
patyrusi užsienio šalių domina
vimą, kad abi šalys yra nedide
lės ir abi 1918 m. atkūrė savo
nepriklausomybę, padėjo islan
dams geriau suvokti, ko Lietu
vos žmonės siekia, kovodami už
laisvę ir nepriklausomybę",
sakė Islandijos parlamento pir
mininkas O.Einarsson. "Pasi
džiaugęs, kad Lietuvai pavyko
išsaugoti savo nepriklausomy
bę, Islandijos parlamento vado
vas pažymėjo, kad mažos šalys
negali būti visiškai saugios ir
joms reikalinga kitų pasaulio
demokratinių valstybių para

Landsbergis: Vyriausybė
prezidentą varo į kampą
Vilnius, sausio 15 d. (AGEP)
— Konfliktas tarp premjero
Adolfo Sleževičiaus ir jį smar
kiai kritikavusio ambasadoriaus
Londone Raimundo Rajecko
verčia prezidentą apsispręsti,
kurį iš jų aukoti, mano opozi-

Opozicinės frakcijos
susitiko su prezidentu
Vilnius, sausio 15 d. (Elta) —
„Prezidentas sprendžia didžiulį
galvosūkį, ir tai ne taip papras
ta", pirmadienį po susitikimo su
Algirdu Brazausku pasakė Lie
tuvių Tautininkų Sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona.
„Mūsų noras buvo sustiprinti jo
ryžtą", pridūrė jis, pripažin
damas, kad kol kas opozicija
nesulaukė pritarimo iš prezi
dento dėl pasiūlytų politinės
krizės sprendimo būdų.
Pirmadienį Centro Sąjungos
bei demokratų, tautininkų ir
„Laisvės" frakcijų atstovai
susitiko su prezidentu Brazaus
ku ir pristatė savo siūlymus
b a n k ų bei valdžios krizei
įveikti. Pasak Smetonos, buvo
siūloma atleisti Adolfą Šleževi
čių iš ministro pirmininko
pareigų, skirti naują vyriau
sybės vadovą bei formuoti naują
ministrų kabinetą, rengti
pirmalaikius Seimo rinkimus.

cinės konservatorių partijos
vadovas Vytautas Landsbergis.
„Kažin a r teisingai apskai
čiuota tokia ministro pirminin
ko t a k t i k a varyti prezidentą į
kampą ir toliau jį žeminti", sako
V. Landsbergis, komentuoda
mas vyriausybės pateiktą pa
siūlymą Algirdui Brazauskui
atšaukti R. Rajecką iš Londono.
Pasak pirmadienį paskelbto
V. Landsbergio pareiškimo,
prezidentas dabar verčiamas
apsispręsti — „arba paklusti
ministro pirmininko reikalavi
mams ir atšaukti ambasadorių,
arba patvirtinti, jog prezidento
ir jam ištikimai padėjusio am
basadoriaus požiūriai iš esmės
sutampa, ir tąsyk pakeisti mi
nistrą pirmininką".

Nr. 11

Ruaų tarvuotis pirmadieni užima pockųą pradėti Raitus laikančių čečėnų puolimą. Rusai pradėjo
pulti Pitr»~nąitK«j* kaimą Dagestano pasienyje su Čečėnija, kuriame sulaikyti čečėnai vežė 100
įkaitu. Pirmadieni pradetaa ruaų puolimas iki antradienio pietų neprivertė čečėnų pasiduoti. Nors
ruaai turėję ufteme kelia pastatus kaime, kitus ateme tebeturi čečėnai. Žinių korespondentai
praaaia, kad paatataa, kuriame čečėnai turėjo įkaitus, degė. Antradienio rytą Grozne ia elektrinių
gaminių fabriko įfc«t»i« buvo paimti apie 30 darbininkų. Manoma, kad tai Samil Baaajevo grupės
l, tam, kad atitrauktų dėmėsi nuo Pervomąpkajoe kaimo. Baaajevo grupė praėjusią vasarą
> ligoninę Budjonnorakė.

K. Bobelis ragina nepasitikėti
tarptautinėmis
organizacijomis
Vilnius, sausio 15 d. (AGEP)
— Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Kazys Bo
belis mano, kad dėl šalį išti
kusios bankų krizės visa Lie
tuvos Banko valdyba turi būti
pakeista. Krizes pagrindinis
kaltininkas yra Lietuvos Banko
nekompetentingumas, sakė K.
Bobelis pirmadienį spaudos
konferencijoje. J i s pabrėžė
negalįs suprasti, kodėl vy-

Landsbergis
nepritaria
nepaklusnumo
akcijoms
V i l n i o s , sausio 15 d. (AGEP)
— Pagrindinės opozicijos parti
jos — konservatoriai ir krikš
čionys demokratai — slopina
kraštutinumus ir radikalius siū
lymus rengti visuotines nepa
klusnumo akcijas, reiškiant ne
pasitenkinimą LDDP valdymu.
Paprastai tai yra atskirų
žmonių, mėginančių iškilti per
tokią politiką, pareiškimai, sakė
Seimo opozicijos vadas Vytautas
Landsbergis. Jis pirmadienį
spaudos konferencijoje komentavo raginimus rengti pilietinio
nepaklusnumo akcijas. Landsbergio nuomone, kraštutiniai
veiksmai „galėtų sudaryti
pretekstą valdančiajai partijai
įvesti ekstremalų valdymą'
Anot opozicijos vado, svar
biausia — paveikti Seimo dau
gumą ir sutarti, kad „valstybės
labui" reikia paankstinti Seimo
rinkimus. Tam, pasak Lands
bergio, reikia suformuoti ir
visuomenės nuomone.
Pagal Konstituciją Seimo rin
kimai turėtų įvykti spalio mė
nesį. Konservatoriai yra paskel
bė sieksią juos paankstinti ir
surengti gegužės ar birželio mė
nesį.

R. Rajeckas 1993 metais vado
vavo tuometinio LDDP — vado
vo Algirdo Brazausko prezidento
rinkimų kampanijai, bet grįžęs
į Lietuvą žada aktyviai įsijungti
į rinkimų kovą ne LDDP pusėje. nes", ir kad jam gėda atstovauti
Ambasadoriaus nusivylimą Lietuvai.
valdančiąja partija sukėlė jai
V. Landsbergio nuomone, am
vadovaujančio premjero spren basadorius buvo neteisus, taip
dimas atsiimti indėlį i i krizės kalbėdamas apie savo šalį.
apimto Lietuvos Akcinio Inova „Kalba eina apie vyriausybe ir
cinio Banko, kuriame liko įšal jos vadovą, o vargšei šaliai,
dyti tūkstančių piliečių pinigai. nusmukdytai į depresiją, reikia
Diplomatas dėl to pareiškė, kad ne pasmerkimo, o kitokio vais
vyriausybės vadovas „neturi nei to", pastebi konservatorių va
padorumo, nei garbes, nei sąii- dovas.

riausybės vadovas ir preziden
tas nedrįsta atleisti Lietuvos
Banko valdybos pirmininko Ka
zio Ratkevičiaus
Kazys Bobelis taip pat kaltino
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko vadovu?**; milžiniškas
— 80% per mėnesį — neseniai
siekusias palūkanas savo tar
nautojams.
Užsienio reikalų komiteto va
dovas, kaip į Lietuvą grižęs
užsienio lietuvis, ragino
suprasti, kad užsienio firmos ar
institucijos neteikia paskolų
šiaip sau, o tik siekdamos pelno.
Jis pabrėžė, kad didelė dalis
gaunamų paskolų tenka „vadi
namųjų ekspertų apmokėji
mui".

„Jie čia atvažiuoja, dirba ir
gyvena, gaudami dideles algas",
sakė Seimo narys ir pabrėžė,
kad algos jiems mokamos iš su
teiktų paskolų, kurias Lietuva
vėliau turi grąžinti.
Bobelis labai s k e p t i š k a i
įvertino Tarptautinio Valiutos
fondo veiklą. „ T a r p t a u t i n i s
Valiutos Fondas dvejus metus
nematė, kad Latvijos bankai
griūva", o dabar jis griauna
Lietuvos bankus, sakė Seimo
narys.
Jis suabejojo ekspertų gali
mybėmis tikrinti komercinius
bankus, jeigu jie nemoka lietu
vių kalbos ir yra priversti pa
sitikėti tais dokumentais, kurie
jiems yra pateikiami. Tuo tar
pu užsienio lietuviai banki
ninkai „buvo iš Lietuvos iš
mesti, ir jiems neleido bankų
kontroliuoti", pažymėjo K.
Bobelis.

JAV Gynyba didina p a r a m ą
Lietuvos kariuomenei
Vilnius, sausio 15 d. (AGEP)
— Iš tarptautinės konferencijos
JAV sugrįžęs Lietuvos Krašto
apsaugos ministerijos (KAM)
sekretorius Valdas Sarapinas
teigia, kad Pentagonas numatęs
šiemet dar labiau padidinti
pagalbą Lietuvos kariuomenei.
Drauge su Užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi Albinu
Januška Vašingtone viešėjęs V.
Sarapinas spaudos konferencijoje pirmadienį informavo apie
susitikimus su JAV Gynybos
departamento pareigūnais.
G a l u t i n a i susitarta, kad
šiemet bus surengtos dvejos
bendros Lietuvos ir JAV ka
rinės pratybos pagal „Part
n e r y s t ė s vardan t a i k o s "
programą. Abejos pratybos vyks
Lietuvoje, jose taip pat dalyvaus
Danijos ir Lenkijos kariai.
Pentagone V Sarapinas buvo
informuotas, kad Amerikos
Kongresas žymiai padidino
Lietuvos karių švietimui skirtą
p a r a m ą . Pernai
lietuvių
kariniams mokslams už Atlan
to buvo skirta 200,000 dolerių.
šiemet - 350,000.
KAM sekretorius, lankyda
masis JAV, taip pat detaliai ap
tarė, kaip įgyvendinti „Infor
macijos apsaugos sutartį", kurią
pernai lapkričio mėnesį Vilniuje
pasirašė JAV gynybos sekre
torius VVilliam Perry ir Lietuvos
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius

V. Sarapinas su kolegomis
Pentagone susitikinėjo kaip tik
tuo metu, kai Lietuvoje apie
savo atsistatydinimą pareiškė
ministras Linkevičius. Pasak jo,
oficialiuose pokalbiuose jokios
reakcijos dėl Lietuvos politinių
audrų girdėti neteko, tačiau
„prie kavos puodelio daugelis
klausinėjo detalių ir stebėjosi".
Toje pat spaudos konferen
cijoje kalbėjęs lietuvių kilmės
JAV atsargos pulkininkas Do
natas Skučas sakė turįs pažįs
tamų Pentagone ir žinąs, kad po
vizito Lietuvoje VVilliam Perry
labai palankiai atsiliepė apie
Lietuvos krašto apsaugos refor
mas ir šalies gynybos politikus.
„Linas Linkevičius jau gerai
pažįstamas Vakaruose, ir nau
jam ministrui, kad ir koks jis
būtų,reikėtų nemažai laiko, kol
jis pasiektų to paties", sakė 30
metų JAV armijoje tarnavęs,
vėliau NATO laivyne inžinie
riumi dirbęs D. Skučas. Jis at
vyko į Lietuvą pagal kontraktą
su Lietuvos Krašto apsaugos
ministerija, kaip pats sakė,
„padėti ministerijos politikams
formuojant santykius su JAV
armija, kurią aš neblogai pa
žistu iš vidaus".
Taip pat buvo pristatytas to
paties į Lietuvą atvykęs JAV
armijoje beveik 40 metų atitar
navęs atsargos pulkininkas Eu
genijus Vigelis.

Vilnius, sausio 12 d. <AGEP>
— Lietuvos ir Lenkijos Seimų
pirmininKai Česlovas Juršėnas
ir Jozef Zych penktadienį aptarė
abiejų šalių vidaus politinę
padėtį, kuri tiek Lietuvoje, tiek
Lenkijoje dabar y r a gana sudė
tinga.
Lenkijos Seimo pirmininkas
su oficialiu dviejų dienu vizitu
į Lietuvą atvyko antradienį. Jį
atskraidinęs lėktuvas dėl blogų
oro sąlygų vėlavo beveik pu
santros valandos, todėl J.Zycho
susitikimas su Č. Juršėnu prasi
dėjo vėliau ir t r u k o trumpiau.
Lenkijos Seimo vadovas pažy
mėjo, kad abiejų šalių parla
mentai gana veiksmingai bend
r a d a r b i a u j a , koordinuodami
valstybių pastangas įgyvendinti
Europos sutartis.
Lietuvos Seimo vadovas Čes
lovas Juršėnas pasidžiaugė, kad
Lenkijos Seimas dalijasi pat ir
'imi su Lietuva, kurią sukaupė.

anksčiau pradėjęs integravimą
si į Europos Sąjungą.
Susitikime pabrėžta abiejų ša
lių parlamentuose veikiančių
Lietuvos-Lenkijos draugystės
grupių reikšmė, korespondentui
p a s a k ė Seimo p i r m i n i n k o
patarėjas užsienio politikai
Arūnas Godunavičius Buvo pa
žymėta, kad jau keleri metai
aktyviai benradarbiaujančios
grupes daug prisideda, siekiant
įgyvendinti Lietuvos ir Lenkijos
tarpvalstybine sutartį.
Jozef Zych susitiko ir su
Seimo užsienio reikalu komiteto
nariais, o po pietų pasakė kalba
iškilmingame Seimo posėdyje.
Šeštadienį Lenkijos Seimo
pirmininką priėmė prezidentas
Algirdas Brazauskas. Penk
tadienio vakarą ir šeštadieni J.
Zych su žmona dalyvavo rengi
niuose 1991 uju sausio 13-osios
sovietų agresijos m e t i n ė m s
paminėti.

Bankininkystės ekspertai
pradėjo d a r b ą
Vilnius, sausio 12 d. (AGEP)
— Lietuvoje darbą pradėjo Pa
šaulio Banko ir Tarptautinio
Valiutos Fondo ekspertai. Jie
dirbs iki sausio 26 dienos.
Pasaulio Banko misijai vado
vauja banko ekonomistas Lietu
vai Marcelo Giugale. Pirmieji
keturi atvykusieji yra banki
ninkystės ekspertai, vėliau prie
jų prisijungs energetikos, žemės
ūkio ir socialinės apsaugos eks
pertai. Iš viso misijoje dirba 12
žmonių.
Pasaulio Banko misija padės
Lietuvos vyriausybei ir cen
triniam bankui
paruošti
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko ir Litimpeks banko pert

varkymo planą bei visų keturių
probit-minių komerciniu bankų
gelbėjimo programa (be minėtų,
tai dar Aurabankas ir Vakarų
Bankas:.
Ministras pirmininkas Adol
fas Sleževičius spaudos kon
ferencijoįe ketvirtadienį pabrė
žė. j->g VI.-M ipieriuiinoi Qei
bankų bus priimami tik suderi
nus juos su Pasaulio Banku ir
Tarptautiniu Valiutos Fondu.
Be to. misijos tikslas yra
surinkti medžiagą ruošiamam
šalies ekonomikos memorandu
mui, kuris apims keturis ūkio
sektorius — bankininkystę,
e n e r g e t i k ą , žemės ūkį ir
socialine apsaugą.

Žlugę b a n k a i gali b ū t i
suvalstybinti
V i l n i u s , sausio 11d. (Elta) —
Ministras pirmininkas Adolfas
Šleževičius
ketvirtadienio
spaudos konferencijoje pareiškė:
„Lietuvoje bankų sistemos kri
zės nėra. Yra tik atskirų banku
problemos, kurios neturės pašte
bimos įtakos šalies makroeko
nominiams rodikliams". Jis
pabrėžė, kad Seimui pateikiami
vis nauji įstatymų bei kodeksu
pakeitimai ir papildymai, kurie

Atsistatydino Jelcino
administracijos
vadovas
M a s k v a , sausio 13 d. (AP) —
Rusijos prezidento Boris Jelcino
administracijos vadovas šešta
dienį pranešė, kad atsistaty
dina. Sergęj Filatov. kuris va
dovavo B. Jelcino administraci
jai nuo 1993 m., sake kad
perėmė kitą tarnyba Kremlių
je, bet jos neįvardino. Apie jo
a t s i s t a t y d i n i m ą jau kelis
mėnesius buvo gandų.
Praėjusią savaite B. Jelein
paskyrė nauja užsienio reikalu
ministrą ir atleido transportą
cijos ir žemės ūkio ministrus
Kaip praneša žinių agentūros,
jis taip pat atleido kelis prezi
dento atstovus Rusijos sritims.
Itar-Tass žinių agentūra šešta
dienį praneš* kad prez. Jelcin
buvo nepatenkintas kai kuriu jų
veikla Rusijos parlamento n n
kimuose gruodžio mėnesj. Po jų
parlamente dauguma laimėjo
komunistai ir nacionalistai

turėtų padėti išvengti neigiamų
banku veiklos padarinių atei
tyje
Pavyzdžiui, siūloma sugriež
tinti Lietuvos Banko ir komer
ciniu bankų atsakomybe del in
formacijos pateikimo apie ..blo
g a s " paskolas ir „ b l o g u s "
skolininkus, riboti darbuotojų
atlyginimus tuose bankuose,
kurių veikia užšaldyta arba
kuriems yra paskirtas laiki
nasis administratorius.
Lietuvoje jau dirba užsienio
auditoriai, pirmosios jų išvados
turėtų būti gautos kitą savaitę,
o iki sausio 20 d. dienos — ir
išsami informacija, kuria re
miantis bus priimami spren
dimai, kaip atstatyti ar pert
varkyti bankrutuojančius ban
kus.
Premjeras neatmetė galimy
bės, kad Litimpeks banką ir
Lietuvos Akcini Inovacinį Ban
ką, gali ištikti Aurobanko liki
mas, t.y. jie bus suvalstybinti—
vyriausybe ir Lietuvos Bankas
neatlygintinai perims šių banku
akcininkų akcijas.
KALENDORIUS
S a u s i o 17 d.: Šv. Antanas,
a b a t a s (251-356 m>; Leonilė.
Vejūna. Kalnius. Ežerė. 1835 m
gimė poetas vysk. Antanas Ba
ranauskas
Sausio IMd.: fV.ska. I.iberta.
Darius. Gedgaudas, Kaributas.
1918 m. mirė knygnešys Jurgis
Bielinis Prasideda maldos okta
va už krikščionių vienybe
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Ilgiausių metų!r
FiL Joną Dainauską, Korp! Vytis Garbės nori Akademinio
Skautu sąjūdžio Garbės gynėją ir Vadijos narį sveikiname sau
sio 21 d. sulauksiantį 92-jo gimtadienio.
Didžiuojamės turėdami Jį savo tarpe — skautą nuo 1919 metų;
vieną ii Vytauto Didžiojo universiteto Studentų Skautų draugovės
įsteigimo (1924 m, spalio 16 d) iniciatorių; Korp! Vytis ženklelio
kūrėją, 1938 metais įsisteigusios Akademikų Filisterių draugovės
organizatorių.
Gerbiame fil Joną Dainauską kaip darbščiausią akademiką,
istoriką, rašytoją, žurnalistą, ilgametį dėstytoją Pedagoginiame li
tuanistikos institute.
Švęsdami šio kruopštaus skautybės idėjų skleidėjo 92-jį gim
tadieni sveikiname ir dėkojame Jam už atliktus darbus, linkime
sveikatos ir sėkmės ateities darbuose.
Ad Meliorem!
Akademinio
Skautų sąjūdžio
vadįįa

ŠEIMYNIŠKA NUOTAIKA
KALĖDINĖJE SUEIGOJE
„Nerijos" jūrų skaučių tunto
sesės ir „Lituanicos" tunto jū
rų broliai, nepaisydami tą vaka
rą siautusios šaltos pūgos ir sli
džių kelių, iš visų Čikagos apy
linkių skubėjo į Lietuvių centrą
Lemonte. Ten, sesių Taiydos.
Virginijos, Linos, Alisos, Lau
ros, Audros, Kristinos ir
Karinos gražiai papuoštoje
salėje žibėjo švieselėmis ir
ūdryčių sukurtais puošmenimis
padabinta eglutė, o ant stalų.
tarp jūrų jaunių išdėstytų
žvakių ir puošmenų — lėkštės
su tradiciniais Kūčių valgiais
laukė susirenkančios skautiš
kos šeimos narių. O jų, šventiš
kai pasipuošusių ir kalėdiškai
nusiteikusių, susirinko gausus
būrys.
Susirinkus skautams ir sve
čiams, programa pradėta tra
diciniu žvakių uždegimu, kurį
atliko sesės jūrų skautės, paaiškindamos, kad uždegamos trys
žvakės: pirmoji — prisiminimui
mirusių jūrų skautų,-čių, antroji
— prisiminimui jūrų brolių ir se
sių Lietuvoje, trečioji —
prisiminimui visos pasaulyje
pasklidusios plačiosios skau
tiškos-lietuviškos šeimos. Eilė
raštį apie Kalėdas perskaitė
gintare Jūratė Jankauskaitė
Paskui giedojome kalėdines
giesmes, kur ypač pasireiškė
jūrų skautės,-ai ir jūrų budžiai.
Lemonte veikiančios ūdrytės
perskaitė Rūtos Musonytės-Bražiūnienės sukurtą eilėraštį apie
Kalėdų senelio nykštukus, o
Narsūs ..Nemuno" laivo bebrai
atliko savo sukurtą pasirodymą
apie Kalėdų senelį, kuris net ir
pats pasirodė ir ranka mojuoda
mas visus pasveikino 'tai buvo
4 pėdų ūgio raudonai apsirengęs
Michael Bill). Paskui buvo pa

dėkota visiems atsilankiusiems,
ypač vadovams,-ėms kurių pa
stangomis ir dėka skautiškos
sueigos ir renginiai vyksta. La
bai smagu buvo savo tarpe
turėti tėvelius, kurių įsipareigo
jimas ir parama užtikrina toli
mesne skautiškos veiklos ateitį.
Labai tinkamą jūrų skautams
ir skautėms žodį tarė vs. fil.
kun. Antanas Saulaitis, SJ,
savo žodį baigdamas maldele.
Paskui visi dalinomės kalėdai
čiais ir, reikšdami vieni kitiems
šventiškus linkėjimus, sėdomės
prie Kūčių stalo. Malonu buvo
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JAV
Kanadoje ir kitur

»l
936.00
940.00

Tik šeštadienio lakia:

Los Angeles „Palangos" tunto sesės kalėdiniu šiaudinukų gaminimo sueigoje. Ii k. — Tara Ba
rauskaitė, Tina Petrulytė, Dana Jaaiukonrtė, Daina Žemaitytė, Aušra Muloksitė, Vilya
Gulbinaitė ir Audra Kudirkaitė.

KLAIPĖDOS DIENOS
SUEIGA
Čikagos jūrų skautų ir skau
čių metinė Klaipėdos dienos su
eiga šį sekmadienį, sausio 21 d.
vyks Lietuvių centre, Lemonte.
Visi jūrų skautai yra raginami
dalyvauti 9 Vai. ryto Pal. Jurgio
Matulaičio misijos k6plyčioje
aukojamose šv. Mišiose, arba
savo religines pareigas atlikti
prieš vykstant į sueigą savo
parapijos bažnyčioje.
Sueiga vyks 10 vai. ryto Lietu
vių centro. Lemonte, žemutinėje
salėje. Sueigą šiemet (eilės" tvaKka) organizuoja jūrų budžiai i r
jūrų skautai. „Nerijos*' tunto se
sės paruoš užkandžius. Visi
dalyvaujame tvarkingai' uni
formuoti. Kviečiami dalyvauti
visi tėveliai ir „atsargon" išėję
jūrų skautininkai,-ės.

Australija
PAUKŠTYČIŲ IŠKYLA
:
Į BOTANIKOS SODĄ
Išaušo saulėtas rugpjūčio
20-sios sekmadienis. Šiandien
bus ypatingai graži diena. Po.
sekmadienio Mišių Melbourno
„Džiugo" tunto paukštytės su
savo vadovėmis, s. Birute Prašmutaite, -kuri pavadavo ps.
Onutę Prašmutienę ir vyr. sk.
L^I>i<^,i^8mj^8ueigon-iškylon , Botanikos sodą. Prie
jų prisijungė gintarėlis Marty
nukas Didiys su mama. Diena
nuostabiai šilta ir visiems
smagu.
Šiandien baigiasi didelė šven
tė, kuri tesėsi visą savaitę. Tai
— 50 metų nuo II-jo pasaulinio
karo pabaigos minėjimas. Karo
paminklo papėdėje neįprastas
vaizdas: tai nesuskaičiuojama
daugybė eilių baltų kryželių.
Paukštytės susidomėjusios skai
tė užrašus ant jų. Kaipo užduo
tį turėjo užsirašyti į savo skau
tišką sąsiuvinį 3 priežastis, dėl
kurių tie kryželiai buvo pasta
tyti. Ant vienų — žuvusių karių
vardai, ant kitų — reiškiame pa
dėką tiems, kurie žuvo, kad
šiandien mes būtume laisvi, ant
trečių — prašome prisiminti

IŠTIESKIME
PAGALBIĄ
RANKA

Čikagos jūrų skautijos kalėdinėje sueigoje ,.Nerijos" tunto sesės atlieka žvakių
uždegimo tradicija. 15 k. — Laura Jokubauskaite. Lina Lendraitytė ir Kris
tina Jonušaitė.

pasivaišinti tradiciniais patie
kalais, pabendrauti, turėjome
progos ir su tuo bebrų Kalėdų
seneliu nusifotografuoti.
Jauki kalėdinė nuotaika gau
bė visus. Matėsi, kad jūrų
skautiška šeima gražiai gyvuo
ja ir tą gruodžio 8 d. vakarą pa
jutome tos šeimos šiluma, drau
cyste ' r šeimyniškumą. Dėko

metama tt
996.00 966.00
(VS.) 9110.00 960.00

jame tėveliams, broliams ir se
sėms, sunešusiems dovanėles
nusiuntimui jūrų skautams ir
skautėms Lietuvoje. Jūrų
skautų.-čių vardu linkime vi
siems — dideliems ir mažiems
laimingu 1996-ju metų ir sėk
mes tolimesnėje veikloje.
Gero vėjo!
jps Aleksandra Gražytė

, . 966.00
OJ.S.) 990.00

940.00
946.00

930.00
936.00

9100.00 966.00
966.00

oro pasta

9600.00 9260.000

Tik eeetadienio laida

9160.00 986.00

Vyriausia redaktore Danute Biadokienė
Admimetr**'"-'"' Pinw Stnngius
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

visus žuvusius kare, ant ketvirto kryželio — padėka nežino
mam žuvusiam kariui ir taip
toliau ir t.t. Ant to kryžių kalno
ir mes visi pastatėme po kryželį,
skautiškai surišę jį iš rastų
lazdelių ir užrašėme kiekvienas
savo maldą, padėką ar prašymą.
p 0 to a p h m k ė m e į ^ p a .
m i n k l ą ^ m a t ė m e Mip
m l .

• Administracija dirba kasdien
ano 8:30 iki 4JO, aastadiimaii
nedirba.
• Redakcija ut skelbimu tūriai
neateako. Skelbimų kainos prisninėiamoa, gavus prašymą ką

8:304:00; jeetadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

mingai su 2 karių sargyba buvo
atneštas ir padėtas gėlių vaini
kas žuvusiems. O lauke, pa
minklo papėdėje buvo taip pat
iškilmės — grojo dūdų orkestras,
žygiavo buvę kariai, nešė vaini
kus atminčiai žuvusių draugų.
Papietavę, aplankėme „Pa
vargusio Dunlop" paminklą.
Laikas labai greitai praėjo ir
nusprendėme Botanikos sodą
aplankyti kitą kartą. Manau,
kad paukštytės ne tik gražiai
praleido sekmadienio popietę,
bet daug pamatė ir daug išmo
ko (taip pat surado skirtumą
tarp Australijos ir N. Zelandijos
vėliavų).
DD
„Tėviškės aidai", 1995.10.3
DĖMESIO!

—

N

Buvusi rHkagiete sese Dovile, sveikin pavasario, Royal National parka,
dama mos, nekantriai laukiančius Australijoje, paukščiukams ilge
Dr. V. J . VALAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
49)17 W. 94 9*., stamtMatį IL
Tai. 704-423-4114

Valandos susitarus
E l M M N t C. D I C K U I , O D t , P».C.
4S47 W. 199 Sft, ©e* Lava. N.
Pirma* apyt su NnrfrmoĮleiii un-to
dptorou. lėtumam* sutvarkys danas ut
prieinamą kainą Pacientai priimami
abeoeuftai punktualiai.

•ingai pasakoja apie draugus ir
baltas Kalėdas Amerikoje

Dr. R L O U V D A Į K A V A L I Ū N A S

Specialybe vidaus ir krauk) ligos
9949 9, Pi | | |IS sąt, Tat 919 969 3991
PVmd. 9 v.r. - 7 v.v.. antro., treed ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,
kstvd. 10 v.r. - 7 v.v. Saitd. ir M.
dienomis reikalingas suettanrnes
Sumokama po vatas.

LSB Vadovų lavinimo sky
riaus, o taip pat „Ąžuolo" va
Lietuviškos Skautybės fondo dovų lavinimo mokyklos va
Šalpos skyriais kviečia visus dovas vs. fil. Kazys Matonis ir
brolius ir seses nepamiršti mūsų LSS „Gintaro'* vadovių mo
vargstančių vyresnio amžiaus kyklos vadovė vs. fil. Gilanda
brolių ir sesių Lietuvoje ir ki Matonienė jau pusmetis gyvena
tuose kraštuose. Pagalbos rei Arizonoje. Nors keletą kartų
kalingiems ištieskime pagalbią buvo skelbtas jų naujasis ad
ranką.
resas, jiems siunčiami laiškai
LSF Šalpos skyrius yra įsteig vis dar klaidžioja. Čia skel
tas pagelbėti varge esantiems biame jų naująjį adresą,
LSS nariam8,-ėms. Pernai šis prašome pasitikrinti jūsų
Šalpos skyrius trims vyresnio turimą ir atitinkančiai jį pa
amžiaus skautininkams,-ėms taisyti: Kazys Matonis, arba
suteikė piniginę paramą.
Gilanda Matonis, 10932 W. EI
Ir šiais metais nepamirškite Capitain Cir., Sun City, AZ
Gerojo darbelio, skirdami 85351-2107.
dovanėlę šiam reikalui.
AK, TAS KIPŠIUKAS
A u k a s siųsti: Danutė Kazakaitienė, 22 Willow Street,
Kiekvienoje redakcijoje pasi
Sharon, MA 02067. Čekius rašy
ti: Lithuanian Scouts Associa- slėpęs tūno kipšiukas pokš
tininkas, tykodamas iškrėsti
tion, Inc., LSF Relief Fond.
Su geriausiais skautiškais koki juoką. Nepaisant redakto
rių ir korektorių budrumo, kar
linkėjimais.
p s . Danutė Kazakaitienė tais jam pavyksta. Praėjusią
Skyriaus vedėja savaite jis įsisuko i „Skautybės
kelio" laidą. Manau jau paste
bėjote, kad jis Sofijai Jelkmienei
DVIRAČIAIS I RAKO
paraše po straipsniu sodj „sesė"
STOVYKLA
pakeitė i State, o paraše po vs.
Šią vasarą sukaks 20 metų, Česlovo Kiliulio nuotrauka,
kai būrys narsių skautų vyčių puslapį fotografuojant, nusinešė
kandidatų ir jų palydovai atliko visą eilutę. Turėjo būti: „vs
kelionę dviračiais i Rako sto Česlovas Kiliulis, „lietuviškoji
vyklavietę. Tą sukaktį pažy Skautya" knygai surinkęs dau
mėti, tokia pat kelionė ruošia giau negu 100 prenumeratų".
ma ir šią vasarą. Visi susi Atsiprašome.
domėję (ne vien tik buvę anos,
Red.
k e l i o n ė s dalyviai) prašomi
kreiptis į Vytenį Lietuvninką,
.Liepos 1 0 - 17 d. Rakė vyks
tel. 312-284 0100, arba 4536 63 LSS „Ąžuolo" ir LSS „Gintaro
St.. Chicago, IL 60629.
vadovų.-ių mokyklų stovykla,
•

Čikagon jūrų nkautijoe kalėdinėj* roeigoje dalia dalyvių.

JAV
Kanadoje ir kitur
Ussakant i Listuvą
(Air cargo)
Tik isetarhenio laida
Uasakaat i uMeaj
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m. A . B. O L E V S C K A S
GYDYTOJAS l« CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
« . M st Tet. (Tat) «tS-aiai
Valandos pagal Susitarimą
Pcrmd 3 v p p 7vv amrd 12 30-3 v p p
tretd uždaryta Mtod t-3 v p p .
p»r*t ir iesM 9 v r 1 2 v p p

• I K S. Keeste Avi
( u i ) r u a s e i ves o i i ) <
DR. K. A. J U Č A S
ODOS L,rGŲ SPECIALISTAS
GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
3315 W 55th St . Chicago IL
Tai. (312)479-2112
9625 S 79th Ave . Hickory Mills. IL
Tat. (709) 99S-9191
Vai pagal susitarimą
Tat. baMneto kr kerte: (706)662-419t

DU. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 9*. S0» Ava.. Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
'Sskyrus trec Sesl 12 iki 4 vai p p
Oll. P I T I I A S V. K t S t S U U S
INKSTV. PŪSLĖS m PROSTATOS
flyoymas bei chirurgija
172f

tSmt
6192 S. Keetste Ava.
CMeaaa, IL 90929
Tat 312-43S-7700
MMOAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PftASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Krau«agy*«v Ligoa
Valandos pagal susitarimą
D U . ALGIS P A U L I U S
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1199 Pandas Ava., sMgsn, M. 9911

Tol. (799) 743-0299
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
r9sv9J69ftS W9J., PW95eS#Cy I ^ M S , I L,

1 myks | vakarus nuo Harlem Ave
Tat (799) 99S 44*8
Valandos pagal susitarimą

DR. LIONAS SEIBUTTS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRUROUA IR GYDYMAS
4192 I . KaSsSi
Vaj.: antr. 2-4 v p.p ir katv. 2-5 v. p.p.
Saitd. pagal susitarimą
tat. 312-779-1

EDMUNDAS VIŽMAS, M.D., S.C
Spectaryb* — Vidaus Kgoa
7722 9. Kaaato. CMeaaa. I L 9 9 M 2
Tai. 312-424-2129

SpeciatyM — Vidaus hgų 9ydyt°»»s
Kalbame lietuviškai
6166 9. Archer Ava. (prie Ausim)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) 994 7719

Tat. 312-994-S19S
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

SURENOER LAL, MO '

Kak. »sl. (312) 4 7 1 _ „

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KAROKM.OGAS - ŠIRDIES LIGOS
7721 S. Keetete Ava.

« 90492

i Ava.. M e s 314,
Ta*. Tas-427-4
Valandos pagal suatanmą
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VILNIAUS MUZIEJAI
panoramoje. Siekta ir politinių jomis". (J. Lozoraičio straipsnis
tikslų. Pasitaikė puiki proga „Respublikoje" Nr. 203, 1996. SULAUKIA VIS DAUGIAU
parodyti sutaurintą stribo 08.30).
LANKYTOJU
įvaizdį.
Kodėl tada a dabar rūpina
Vilniuje yra penki muziejai,
Tautos atmintyje išlikęs stribo masi NNM platinimu užsieny
EDMUNDAS SIMANAITIS
paveikslas yra tiek atstumian- ~je? Atsakymas paprastas — sie t.y. trečdalis visų svarbiausių
tis, kad jį pakeisti, o dar geriau kiama paskleisti ir įtvirtinti Lietuvos muziejų. Juos gausiau
(Tęsinys);
— ištrinti iš atminties jau seniai legendą apie Lietuvoje tariamai siai lanko moksleiviai, ypač
Neverta daugiau cituoti ano davo ir skrupulų nelikdavo. Šio norima. Lokiai Donatas, Jonas, vykusias „vidaus kovas", ne trečiadienį, kai įėjimas į muzie
meto spaudoje pasirodžiusių diskomforto atgarsiai randami Bronius, Mykolas niekuo nepa vengiama ir „pilietinio karo" jus yra nemokamas. Pasak mu
NNM vertinimų. Naujų spalvų visuose dabar pasirodžiusiuose našūs į „liaudies gynėjus". temą pagvildenti. O juk jokių ziejininkų, sunkiausi metai
neatrastų, nebent būtų įdomu pagiriamuosiuose rasiniuose ir Pastarieji dažniausiai prastai vidaus kovų nebuvo ir būti ne muziejams buvo 1992-ieji.
perbėgti vertintojų pavardes. pasisakymuose NNM jubilie mokėdami rusų kalbą, iš pasku galėjo. Stribai atsirado tik kaip Tuomet jie buvo mažiausiai
Tarp jų yra ne viena nūnai labai jaus proga. Koks sovietmečiu tiniųjų stengėsi kiek tik galima okupacinės valdžios represinių lankomi.
iškilaus visuomenės ar politikos pasiekusio profesinę brandą sodriau keiktis Gulago kalba. struktūrų pagalbininkai Buvu
Birželio mėnesį Seimas pri
veikėjo pavardė. Tokio tikslo menininko santykis su atsikū Mat, stribų būrių vadais beveik siam centrui labai naudinga ėmė Muziejų įstatymą, tačiau
nesiekta. Kažin ar verta polemi rusios Lietuvos valstybės pilie visada buvo lietuvių kalbos ne platinti, į meninį apdarą įvilktą, valstybės teikiamų dotacijų
zuoti su gausybės liaupsių, čio pareiga? Okupantas su šak mokantys keikūnai iš „didžio dezinformaciją. Istorijos vadovė užtenka tik atlyginimams ir
skirtų NNM 30-mečiui, auto nimis rovė iš tautos sąmonės ne sios tėvynės". Lokiai netremia liu, kai jie bus parašyti, užsienis komunalinių išlaidų apmokėji
riais. Didžiumą jų vienija dau priklausomą — valstybės sam kaimynų, neplėšia sodybų. Jie neskaitys, o filmas „natūraliai" mui. Lietuvos muziejai užsiima
giau ar mažiau išreikšta soviet pratą. Kompartijos aktyvas ir net partizano „Apuoko", nukau taps informacijos apie pokario leidyba, mokslo tiriamuoju dar
mečio nostalgija, suvokiant tą stribai uoliai jam talkino. Kino to per susišaudymą, netempia Lietuvą vieninteliu, ir todėl bu, perka naujus eksponatus.
periodą net kaip „aukso amžių". režisierius Raimondas Vabalas aikštėn, neveža miestelin, kad pagrindiniu, šaltiniu.
Kultūros ministerijai priklau
Visiems, tikriausiai be išimčių, šią dilemą išsprendė paprastai numestų turgaus aikštėje išnie
so
penki muziejai. Tai — Dailės,
1996 metai ir laisvės kovoto
būdingas vengimas tiesaus at ir ryžtingai. Jis nedalyvavo kinimui. O tais metais tokia
Teatro,
muzikos ir kino, Valsty
sakymo į esminį klausimą — renginiuose, kuriuose tiesiogiai operacija buvo būtina „ideologi jams jubiliejiniai. Prieš penkias binis žydų, Genocido aukų ir
kam buvo reikalingas ir net la ar netiesiogiai šlovinama oku nio darbo" dalis. Gyventojus dešimt metų prasidėjo organi Nacionalinis muziejai. Gausiau
bai naudingas filmas NNM. pacija ir stribų „žygdarbiai". reikėdavo įbauginti. Lokiai net zuota ginkluota kova su oku siai lankomas yra Gedimino pi
Žinantiems sovietinės partinės Režisieriaus tėvas Alfonsas Va aulinių batų „Apuokui" nenu pantu. 1946 metų rugpjūčio 15 lies muziejus. Per dieną čia ap
(kitokios ir nebuvo!) propagan balas buvo ne tik Sorbonoje ap traukia. Normalus stribas to dieną Skardupiuose, netoli Ma silanko nuo 100 iki 1,700 žmo
dos mechanizmo veikimą, vargu gynės daktaratą teisininkas, bet kios progos niekada nepra rijampolės, buvo įkurta „Tauro" nių. Daugiausia lankytojų būna
partizanų apygarda. Sis jubilie
ar kam gali kilti mintis, kad ir „Tauro" partizanų apygardos leisdavo.
jus buvo deramai paminėtas vasarą, savaitgaliais, mokslei
filmas atsirado vien tik mūsų vado pavaduotojas, laisvės kovo
vių atostogų metu ir trečiadie
Išvaizdūs, atlašus keturi bro Skardupiuose ir Marijampolėje, niais, kuomet įėjimas į muziejų
kinematografininkų, ieškančių tojų pulkininkas leitenantas,
brandesnės meninės išraiškos partizanų apygardos karo lauko liai, lyg lietuviško „vesterno" tačiau Lietuvos visuomenės in yra nemokamas. Suaugusiems
kine, norų, valios ir pastangų teismo pirmininkas, žuvęs ko herojai, tvarkosi patys: ir orga formavimo priemonės jam skyrė bilietas kainuoja 3 litus (0.75
vos lauke 1948 metų rudenį... nizuoja, ir apsiginkluoja, ir visai mažai dėmesio, lyginant dol.), moksleiviams, studentams
dėka.
šaudo, ir vaikosi priešus be jo su NNM 30-mečio renginių nu ir pensininkams — 1 litas.
Žmogiškas, natūralus kine Jam ir jo bendražygiams meni
švietimu.
kios enkavedistų pagalbos.
matografininkų siekis išsaugo niai filmai, vaizduojantis tikrą
Dailės muziejų dažniausiai
ti jų kūrybinės sėkmės vaisių, ją, neišgalvotą nacionalinę dra
Jau minėtoje .Lietuvos kino Tokiu būdu buvo mėginta at lanko 40-60 metų vilnietė, tar
jų, šia prasme, brandžią patirtį. mą, pulsuojančią ir šiandien istorijos apybraižoje", išleistoje sverti labai reikšmingo visai nautoja, turinti aukštąjį išsila
Aktoriai negalėjo pasirinkti, gyvame tautos kūne, dar neku 1974 metais, rašoma, kad „fil Lietuvai išsivadavimo iš okupa vinimą. Vidutiniškai per dieną
kurioje epochoje patogiau gim riami. Apie tai NNM jubiliejaus mas parduotas daugeliui užsie cijos įvykio svarbą, renginiais, šiame muziejuje apsilanko apie
t i Sovietmečiu politikos, o kar renginiuose nebuvo kalbama ir nio šalių" (66 psl.). Firmos menkinančiais, arba net nei 10 žmonių. Gausiausiai lankomi
tu ir neišvengiamos cenzūros tai yra taip pat nacionalinės „Bomba records" informacinis giančiais, pasipriešinimo kovas. yra neseniai duris atvėrę Chod
bei intelektualinės prievartos dramos sudėtinė dalis.
biuletenis paskelbė, kad „pasi
Kodėl, baigiantis šeštiesiems kevičių rūmai, kuriuose įsikūrė
viršenybė menų pasaulyje buvo
NNM jubiliejaus pakankamai rašyta sutartis su Lietuvos kino atgautos nepriklausomybės me Paveikslų galerija. Čia bilietai
neginčijama dogma. Visa tai triukšmingas paminėjimas pa studija dėl lietuviškų filmų per tams, dar vis neturime pokario kainuoja nuo 1 iki 5 litų.
sąlygojo daugelio menininkų kankamai buvo surengtas ne leidimo VHS formate BOMBAI meto kovų ir apskritai pasiprie
Vienas pigiausių Vilniaus
vidinį diskomfortą su kuriuo vien dėl jo meninių privalumų, Tai reiškia, kad ...firma ims šinimo teisinio, dar geriau — muziejų yra Artilerijos bas
daugelis gana veikiai apsipras išsiskiriančių lietuviško kino prekiauti lietuviškų filmų kopi- konstitucinio — įvertinimo? Ko tionas. Čia studentų ir mokslei
dėl šis labai skausmingas, bet vių grupės įleidžiamos nemoka
būtinas tėvynei sprendimas vil mai, o kiti moka po 50 centų.
kinamas? Kodėl praleistos pro Pagrindiniai šio muziejaus lan
gos tai padaryti laiku, o tokių kytojai yra vasaros užsienio
progų būta ne viena, ir nesuda turistai ir Lietuvos moksleiviai.
rytos realios sąlygos tautos su Daugiausia užsienio turistų
sitaikymui teisingumo pagrin lankosi ir Valstybinio žydų mu
du? Užmaršinimo politika, isto ziejaus skyriuose Pylimo ir
rijos klastojimo politika, istori Paminkalnio gatvėse. Čia įėji
jos perrašymo mėginimai neturi mas nemokamas. „ -» . . - —
"° , n u M ™~« (LR 01.10)
perspektyvos. O trūko labai ne
daug — pripažinti visų rūšių pa
sipriešinimą, ginkluotą taip pat,
metų meno ir kultūros žmones".
teisėta konstitucine tautos savi
Jame rašoma, kad „pastaruoju
gyna. Iš to plauktų visa kita.
metu gausėja liaupsių sovietme
Kam visa tai naudinga? Be jo čiui, kolaborantams ir kito
kios abejonės, tuo suinteresuota kiems okupantų pakalikams...
imperialistinius kėslus puoselė Charakteringas pavyzdys yra
janti kaimynė. O mūsų valsty filmo „Niekas nenorėjo mirti"
bėje? Matyt, tie, kurie jaučia jubiliejaus minėjimas. Sis filmas
atsakomybę (asmeninę ar kolek nutyli arba iškraipo esminius
tyvinę) už sovietmečio nusikal ginkluoto pasipriešinimo okupa
timus, bet nepajėgia apsispręsti cijai bruožus, imeižia par
ir ryžtis atkurti šalyje tei tizanus ir propaguoja okupanto
požiūrį. Iš esmes — tai paskvi
singumą
Lietuvos politinių kalinių są lis... Skiepyti nostalgiją
jungos V suvažiavimas, įvykęs kruvinai okupacijai yra nedora
1995 m. lapkričio 26 d. Vilniu ir žema".
Snaudiia Lietuva po balta sniego apklota, bot ne viskas ten taip triasu ir balta.
je, kreipėsi laišku į „sovietinių
Nuotr.
(Pabaiga)

NOSTALGIJA KRUVINAI
OKUPACIJAI

DEBESYSE
JURGIS JANKUS
„Atvirai sakant, nežinau.
Turbūt pareitų nuo daug ko. Nuo laiko, nuo vietos ir
dar nuo ko kito. Jeigu koks mūsiškis paklaustų, pasaky
čiau: „Ar iŠ proto kraustais", bet tamstai taip pasakyti
nedrįstu. Nedrįstu ir negaliu. Negaliu meluoti. Visko
galėtų būti. Kartais ta jo birbynė taip pagauna už šir
dies, kad net suskausta. Ir jis pats... Bet ką aš čia
dabar..." ir buvo benusisukanti, bet sulaikiau už rankos
„Pridėkim ir mudu savo kakarines", — pasakiau.
Nesipriešino. Prisidėjo tokiu sodriu tamsiu altu, kad net
nustebau. Turbūt buvo ta pati, kurios altu žavėdavausi,
kai iš mokyklos parvažiuodavau su Pilkūnėliu
pasikieminėt! Tada tokie daiktai nerūpėjo, bet dabar
klausiausi ir buvo gaila, kad toks balsas buvo paliktas
nudžiūti kaime. Kai atsigaivinę muzikantai ėmė rinktis
instrumentus, dainos nutrūko. Kazelis irgi žengė i savo
vietą. Pro šalį praeinantį užkalbinau. .Labai ypatingas
tas tamstos instrumentas", pasakiau. Jis stabtelėjo.
Pažiūrėjo į mane, į savo dūdelę. „Jeigu peikčiau, meluo
čiau", šyptelėjo. Išgirdus tokį atsakymą dingtelėjo, kad
sįjos išklype gal kam kitam, tik vargu ar jam, ir tęsiau
savo mintį: „Labai nustebau: tokio menko daiktelio
balsas geresnis už geriausio obojaus. Pats pasidarei?"
Jis visą laiką labai draugiškai šypsojosi, bet, užuot
atsakęs, pats paklausė: „Groji?" „Jaunystėje kiek gro
jau. Klarnetą tebeturiu, tai ir dabar kartais pliurlinu.

bet tik sau pačiam", gana atvirai pasakiau, tik
nepaminėjau, kad su juo padedu vaikams pramokti
dainų. Pagalvojau, ką jam gali rūpėti vaikai.,.Prašom
pamėginti", — ištiesė dūdelę. Paėmiau, apverčiau.
Atrodė lyg būtų išdrožta iš kokio seno kaulo. Tik su
aštuoniom skylutėm — šešiem pirštam viršuje, o
mažyliams šonuose. Pats vamzdelis iš šonų buvo kiek
suplotas, į viršų kiek išlenktas. Tokia jo forma man
staiga priminė iš miego pakirdusią besirąžančią katę.
Paties pūtiklio net aptarti nebūčiau galėjęs. Buvo kažin
kas sumesta tarp piemeniškos birbynės ir obojaus. Jau
buvau bekeliąs dėtis į burną, pamėginti, bet pūtiklis te
bebuvo drėgnas iš jo burnos, tai tik apžiūrėjau ir vėl
grąžinau. Turėjau ir kuo pasiteisinti: kiti jau buvo
pasirengę groti ir jį patį jau mojo. „Jie tamstą jau šaukia,
o aš vargu ar begalėsiu prie jų prisiderinti", grąžindamas
pridėjau. Dūdelę jis paėmė, bet pasakė: „Negali tvirtinti,
kad nepamėginai", pasakė, bet dūdelę paėmė ir nuėjo
į savo vietą- Mane šnekinusi moteriškė tebestovėjo čia
pat, tai pakviečiau apsisukti ir ją. Sukosi kaip plunksna,
taip pat kaip ir anų pasisvečiavimų metu. Gal dar sma
giau, nes Kazelio dūdelė, kitų pritariama pati, rodos,
kojas kilnojo. Ir Kazelis, gal mūsų trumputės šnekos
paskatintas, net trelėmis margino savo melodijas. Ir ne
kaip pakliuvo, bet kaip tikras įgudęs virtuozas. Kai jau
valandėlę buvom tylėdami pašokę, ji pasakė: „Ir iš Tams
tos norėjo pasijuokti".„Kas?" nustebau. „Kas daugiau
— Kazelis". „Kazelis? Kaip?" Tada ji papasakojo, kad
jis daug kam davęs pabandyti, bet nė vienas neišpūtęs.
Nė jokio garso. Net ir tie, kurie moka. Tas, kur groja
klarnetu, irgi nieko negalėjo padaryti. Mėginęs, mėginęs
— nė pypt. Tada pasakęs, kad toje dūdelėje velnias

Danutė

Bindokienė

Partija ar tėvynė?
Sausio pradžioje Lietuvos Res
publikos Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius
pareiškė, kad susidariusią
padėtį vyriausybėje vertina
kaip politinę ir moralinę jos
krizę, todėl toliau dirbti
ministro pirmininko A. Šleževi
čiaus vyriausybėje negalįs. Tą
pačią dieną ir Užsienio reikalų
ministras Povilas Gylys savo
atsistatydinimą palydėjo žo
džiais, kad jo politinės veiklos
tikslas yra laisva, demokratiška
Lietuva, kurioje galioja įsta
tymo viršenybės, moralios poli
tikos principai (Vilnius. Sausio
5, AGEP). L. Linkevičius dar
pridūręs, kad „čia nėra noras
bloginti padėtį, o noras, kad
būtų padori laikysena".
Ta „padori laikysena", kaip
žinome, buvo susieta su Lietu
vos bankų krize ir premjero
vaidmeniu joje (o gal kaip tik to
svarbaus vaidmens stoka). Taip
pat žinome, kad respublikos pre
zidentas minėtųjų ministrų
atsistatydinimo nepriėmė ir jie
toliau eina savo pareigas, tačiau
atsistatydinimo raštai pasilieka
kaip aiškus liudijimas, kad
Lietuvos vyriausybės viršūnėje
yra ir kitaip galvojančių.
Per pastarąsias savaites daug
girdėjome pareiškimų, patei
sinimų bei pasiteisinimų, ieš
kant kaltininkų dėl ištikusios
krizės. Tarp kitų, nuolat links
niuojamų pavardžių, ryškiau
siai akis bado Kazio Ratkevi
čiaus ir Adolfo Sleževičiaus.
Jiems metami ir aštriausi kalti
nimai, kurių žymi dalis tenka
premjerui, jau ne kartą anks
čiau pakliuvusiam ,4 karštą
vandenį". Nors kartais sunkoka
matyti, bet vis dėlto mūsų tė
vynėje veikia ir teisėsaugos, ir
teismų sistema, tad nusikaltė
liai ilgainiui bus surasti ir
patraukti atakaitomybėn, ne
paisant, ar jie yra valdančiosios
partijos šulai, ar šiaip oportunistai, pasinaudoję parankia proga
susipilti „aukso kalnus".
Norime tikėti, kad visi skam
būs žodžiai apie demokratiją ir
laisvę Lietuvoje taip pat nėra
akiplėšiškas melas. Pakan
kamai tautai stengtasi užčiaup
ti burną per penkiasdešimt
okupacijos metų, kad dar ir
šiandien jos piliečiams, jos spaudai, radijui, televizijai būtų
surakinamos lūpos, saugojant,
kad neišsprūstų nuomonė, nesu
tinkanti su valdančiųjų propa
ganda, kad nepasigirstų kritika,
galinti užtemdyti norimą sukur
ti neklystamumo įvaizdį ir sa
viemstautiečiams,ir užsieniui,
čia vėl labiausiai „neliečiamas"
asmuo pasirodo esąs premjeras
A. Sleževičius — niekas neturi

įsilindęs sėdi. Kas jam parsiduoda, tam groja. „Būtum
ir tamsta nieko nepadaręs. Gerai, kad nemėginai",
užbaigė. Tada pajuokavau: „O ką žinai, gal ir aš su tuo
velniūkščiu sutariu?" Moteris net atbula pašoko, bet
pamačnisi, kadtikjuokauju, atlyžo. Vis tiek pagrasino:
„Gerai. Nueisiu ir paprašysiu, kad dar sykį pasiūlytų
papūsti, tada sužinosim". Tik pasakė. Pasakė ir taip
paliko: irgi tik pajuokavo. Net pakvietė kurią pavaka
rę užsukti. Nors pažiūrėti, ar jos Vladas po tiek metų
bepažins. Juk ir jis tada pas Plikūnus visada būdavo.
Toks ilgyšis su žuvies balsu.,Kas būtų galėjęs pasakyti,
kad dainininkė galėtų susimesti su tyleniu. O
susimetėm ir ligi šiol daug gražių dienų nugyvenom.
Užeisi?" Neatsisakiau, bet ir neprižadėjau. Paskum dar
pašokdinau Plikūnėlienę, o apsisukau ir su senąja, if su
Petrute, ir dar su kažin keliom, prisipažinusiom ano
mis dienomis pas Plikūnus buvojusioms. Prisipažinsiu,
kad buvo smagu, ir linksminomės nebežinau ligi kažin
kelintų gaidžių, bet ir paryčiais atsigulęs negalėjau
užmigti. Kaselio dūdelė ir jos garsai neleido sumerkti
akių. Ne tik dėl jos kerinčio balso, bet ir dėl jo kaitos.
Siek tiek pažinau pučiamuosius, žinojau, kiek visokių
vožtuvėlių jiems prisegiota, kad galėtum pagroti ką nori
ir taip, kaip nori, o čia nieko. Pati primityviausia
birbynėlė, ir niekas negalėtų pasakyti, kad groja ne vir
tuozas pačiu geriausiu obojumi. Iš tikrųjų ėmė lįsti
galvon mintis, kad joje tikrai koks velniūkštis sėdi ir
visus kvailina. Gal iš juoko miršta, kai mato, kad jo
kvailiojimas visus už širdies griebia. Bet antra vertus,
jeigu tikrai tik kokio pedykutio velniūkščio žaidimas,
tai ar nebūtumėm laimingi, kad visi velniūkščiai ir seni
velniai tik tokius pokštus mums mirtingiesiems teis

teisės mesti net mažiausią šešėlį
jo pusėn.
Už neigiamus komentarus
apie premjerą viename Lietuvos
dienraštyje į vyriausybės nema
lonę neseniai pateko Lietuvos
ambasadorius Londone (Didžio
joje Britanijoje) Raimundas
Rajeckas. Tarp kitų pareiškimų
R. Rajeckas pasakęs, kad jam
gėda atstovauti šaliai, kurioje
vyriausybės vadovas „neturi nei
padorumo, nei garbės, nei
sąžinės".
R. Rajeckas iki to laiko buvo
lojalus LDDP rėmėjas, pre
zidento rinkimų metu 1993 m.
vadovavęs Algirdo Brazausko
(tuo laiku buvusio LDDP vadu)
kampanijai, ambasadoriumi į
Angliją paskirtas 1994 m. va
sario mėnesį. Praėjusią savaitę
jis susilaukė tos pačios LDDP —
ir prezidento — nemalonės, nes
kritiškai atsiliepė apie A. Šleže
vičių ryšium su bankų krize. R.
Rajecką siūloma atšaukti iš pa
reigų, bet jis, grįžęs į Lietuvą,
žada „nesudėti ginklų" ir bū
simuose rinkimuose darbuotis
prieš LDDP.
Galima sutikti, kad į krašto
ambasadoriaus veiklos lauką
neįeina vyriausybės, pasamdžiusios jį toms pareigoms ir mo
kančioms jam algą, vieša kri
tika, nepaisant kiek stipriai
niežti liežuvį įsijungti į kriti
kuojančių chorą. Antra vertus,
čia jau kalbama apie žodžio
laisvę, o kai kurių asmenų
„neliečiamumas" dvelkia sovie
tiniu tvaiku. Prez. A Bra
zauskas, praėjusį penktadienį
Kaune vykusiame susitikime su
Lietuvoje akredituotais už
sienio ambasadoriais, pasi
sakė prieš valstybės vadovų
neatsakingumą ir užtikrino
sieksiąs, kad krašte neįsigalėtų
„nebaudžiamumo atmosfera".
Ar tas „nebaudžiamumas"
galioja ambasadoriui, kuris
(nors galbūt ir neapgalvotai)
drįso pareikšti savo nuomonę?
Čia kyla klausimas: ar premjero
atsistatydinimas pakenktų
Lietuvai, ar tik LDDP, kurios
gerą vardą vargu šiuo metu
galėtų pataisyti ir pats
prezidentas? Jeigu visi kritikai
bus nutildyti, tuomet galbūt tė
vynės laukuose „akmenys
šauks", kad kažkas kažkur ne
taip kvepia ir laikas „išsivalyti
savo namus".
Viena aišku, į ta) „akmenų
balsą", skelbiantį tiesą, įsijungs
ir užsienio lietuviai, nes jie nesi
jaučia (nebent su mažomis išim
timis) skolingi LDDP. Būtų
gera, kad Lietuvos prezidentas
dar kartą pasvarstytų, į kurią
pusę turėtų kreipti savo lojalu
mą: partiją ar tėvynę?

darinėtų. Sukau sukau galvą, o visko suderinti vis tiek
negalėjau. Net ir kitą rytą. valgant pusrytį, per stalą
apsėdusių smagias kalbas vakarykščios dūdelės melodi
jos skverbėsi ir skverbėsi į pačią širdį. Jie buvo apsipra
tę, kiekvienas galvojo apie savo, o Pilkūnėliui irgi
magėjo aprodyti savo laimėjimus ir laimėtas gėrybes.
Ėjom per trobas (juk reikėjo pamatyti, kas yra po sto
gais), dairėmės po pasėlius, jis pasakojo apie visokias
veisles ir aiškino, kuriom žemėm geriau tinka. Tame
kitame lauko pakrašty yra užvesti jo bandymų laukeliai.
Ten daug kas yra ane tik jo paties išrasta, bet ir iš
bandyta. Apie kai kuriuos jis jau net ir užsienio
žurnaluose rašęs ir sulaukęs gražaus dėmesio. Nors tai
paaiškino ir vakarykščią trumpą Petrutės pastabą apie
būsimą jo profesorystę, bet giliau nei į galvą, nei į širdį
nesmigo. Vakar per pietus būtų smigę. bet šiandien ne.
Šiandien mane tebebuvo užgulę vakarykščiai Kazelio
dūdelės rypavimai ir jis man nebebuvo koks Kazelis —
kvailelis, bet labai orus Kazimieras, kuriam vieta ne
čia, bet didelių miestų didelėse salėse, tarp žmonių, kurie
ir supranta, ir džiaugiasi, ir vertina. Nutaikęs Pilkū
nėlio agronominių aiškinimų atkvėpėlę, įterpiau gal ir
labai nepatogų klausimą: „O kur tas jūsų stebuklingas
dūdelininkas Kazimieras (žinojau, kad jam tik Kazelis,
bet ir aš to vardo nebegalėjau pro lūpas prastumti)
gyvena?" „Kazelis? Va ten", parodė ranka i pamiškę,
kur tamsaus eglyno šešėly dūlavo keli trobesiai Jo at
sakyme išgirdau aiškų priekaištą, kad kišu niekniekius
j labai rimtą jo šneką, tai skubinau sušvelninti negerą
mano leptelėjimo įspūdį... Man, kaip senam
folklorininkui, būtų labai įdomu ji pakamantinėti.
(Bus daugiau*

'

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. sausio mėn. 17 d.

CLASSIFIED G U I D E

APMĄSTYMAI IŠ
ELLICOTT MIESTELIO
Beliko keturios dienos iki
grįžimo į Lietuvą, o namuose,
Ellicott miestely, t a r p Baltimorės ir Vašingtono, begalė
neužbaigtų darbų. Virtuvėje
čiaupas laša, indų plovimo ma
šina jau metai nepataisyta, iš
žmonos automobilio radiato
r i a u s ..antifryzas" (taip jį
Lietuvoje vadina) sunkiasi, kie
me ant sušalusios žemės galybė
nukritusių lapų, kurių žmona
rudenį nesuspėjo sugrėbti, žolei
pjauti traktorius neišvalytas ir
neparuoštas kitam sezonui, iš
Lietuvos atvežti paveikslai ne
pakabinti, lietuviški pašto ženk
liukai nesudėlioti į albumą, į tik
ką įsigytą naująjį kompiuterį
programos iš senojo dar neįrašy
tos, žmona neišmokyta, (ak tos
moterys ir kompiuteriai) naudo
tis E-Mail, kad galėtų man į Lie
tuvą žinias perduoti, o aš jai iš
Lietuvos ir t.t. Aš pats taip pat
katastrofiškoj padėty. Krau
jospūdis padidėjęs, cholesterolis
persirito 200 mg. Aišku, gerasis
nukritęs, blogasis pakilęs, taip
man aiškina mano kitatautis
gydytojas (lietuvio Baltimorėje
nebeturime). O tiesa, svoris taip
pat padidėjęs. Nepaslaptis, kad
Lietuvoje lašiniukus ir dešras
su raugintais agurkais kirsdavau. Grįžęs mėnesiui Amerikon,
buvau pasiryžęs misti salotom,
javainiais, grūdeliais, važinėti
dviračiu ir taip numesti kelis
svarus. Bet čia šventės, tai vis
t a s salotas ir kitas žoles atidėdavau rytojui, pasilikdamas
prie „steiko" su grybeliais,
bulvių su rūgščia gietine, braš
kių pyrago ir taip, užuot svarus
numetęs, dar porą pridėjau.
Taip bedūmojant, pirmoji min
tis buvo eiti prie šaldytuvo ir
rūpestėlius užmiršti, ką nors
užkandus. Bet, va„ ėmiau ir
susivaldžiau. N u t a r i a u eiti
kieman ir grėbti lapus, ypač kad
per radiją j a u visą dieną
pliauškia apie sniego audrą,
artėjančią prie Baltimorės.
Mažai aš dėmesio kreipiu į tuos
metereologų įspėjimus, kartais
net galvoju, kad tai tik užsakyta
parduotuvių reklama, nes, tai
išgirdę, amerikiečiai bėga į
maisto parduotuves ir perka,
perka, palikdami tuščias len
tynas. Lietuvoje metereologai
vadinami sinoptikais ir jų pra
nešimai veik kasdien skamba
šitaip: „Šiandieną Lietuvoje bus
nepastoviai debesuota. Kai
kuriose vietose galimi kritu
liai". Sugrėbiau net kelis mai
šus lapų ir. nors geliančia nu
gara, bet gerai nusiteikęs, lau
kiau iš darbo grįžtančios žmo
nos, kad galėčiau parodyti, ką
nuveikęs. -Jos grįžusios veido
išraiška rodė, kaip ji didžiavosi
savo vyro darbštumu ir vakarie
nės metu teko užmiršti apie bet
kokią dietą. Negi badausi taip
dirbęs. O kad turėčiau ką val
gyti, išėjus jai į darbą ateinan
čioms dienoms, išvirė puodą
mano mėgstamiausios sriubos ir
padėjo šaltai į balkoną.
Sekmadienio ryte atsikėlęs ir
pravėręs užuolaidas, tiesiog

netikėjau savo akimis. Viskas
buvo padengta sniegu, o snai
gės, kur ten snaigės, tūkstančiai
jų, krito ir krito. Krito jos visą
dieną ir naktį ir kitą dieną.
Buvau išėjęs išsikasti taką.
Kasiau, siaučiant pūgai, neatsi
gręždamas atgal. O kai atsigrę
žiau, pamačiau, kad mano iš
kasto tako kaip nebūta. Taigi
sušalęs, pavargęs kasiausi
atgal, į šiltą trobą. Aišku, keik
damasis, kad taip toli buvau nu
sikasęs. Panašiai išėjo ir su
kitais bandymais. Pagaliau pa
sidaviau gamtai ir sėdau rašyti.
Mat penktadienį turėjo Seime
vykti iškilmingas penkmečio
paminėjimas, į kurį ir aš buvau
pakviestas tarti žodį. Nutariau,
kad kalbėsiu, kaip praėjęs penk
metis skiriasi nuo sovietinių.
Juk anais laikais buvo kalbama
apie didžiulius laimėjimus,
besivejant Ameriką, o dabar
tegalima kalbėti apie neįvykdy
tus pažadus, nusivylusią tautą,
nusikaltimus, nesąžiningumą.
Tas nesąžiningumas šį kartą ir
m a n e gerokai palietė, k a i
sužinojau kas nutiko su Akcinu
inovaciniu banku. Inovacinis
tas bankas tikrai buvo, nes
sugebėjo ir mane apstatyti, ko
nepadarė „Sekundė"' ir panašūs
bankeliai, ir kažkada mano
buvęs bendraklasis V. Vebeliūnas, siūlydamas savąsias
akcijas.
Bebaigiąs rašyti savo kalbą,
pamačiau, kad jos man neteks
Seime sakyti, nes snigti ir pir
madienį nesiliovė, Baltimorės ir
New Yorko aerodromai uždary
ti, o antradienio skrydį į
Lietuvą teks atidėti. Skambinu
į Čikagą, į GT įstaigą, kad esu
užsnigtas ir bilietą pakeistų.
Atsiųskite, sako, bilietus, kad
galėtume ant jų uždėti lipinukus apie pakeistą skrydžio datą.
Kaipgi aš bilietus atsiųsiu, jei
iš gryčios negaliu per sniegą
išžengti ir paštas uždarytas.
Siųskite, sakau, tuos lipinukus
man, aš juos pats užsilipinsiu,
didelio meno tam nereikia. O
ne, taip negalima, tokios taisyk
lės. Tai t a u ir Amerika! Būnant
Sibire taip pat teko skrydį
keisti. Davė ruseliai tuos lipi
nukus, ir žinokis.
Tad, va, sėdėjau namie tik
kompiuteriu ir vadinamuoju EMail susirišdamas su PLB būs
tine Vilniuje, varsčiau šaldy
tuvo duris, retkarčiais pro langą
pažvelgdamas į balkoną. O ten.
po kelių pėdų pripustyto sniego
danga, tūnojo nepasiekiamas
sriubos puodas. Susikrimtęs,
kad teks apsieiti be sriubos, pri
sėdau peržiūrėti gautą per šven
tes korespondenciją. Tarp gau
sybės kalėdinių sveikinimų ir
trys vadinami vieši šeimos laiš
kai. Jau kelinti metai, kaip
įdomų laišką gaunu iš Rygelių
šeimos. Jame, gausios šeimos
vargai ir džiaugsmai. Kitokio
pobūdžio Nerijos Linkevičiūtės
vyro — Romo Kasparo jau tre
čiasis laiškas. Pavydžiu Romui
jo sugebėjimo su tokiu lengvu
sarkazmu pasišaipyti iš mūsų
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J U O Z A S GAILA

I L I K T R O I
JVUHMAI — PATAISYMAI
Turiu Crucagoa miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-M1S
KLAUDIJUS PUMPUTIS
į
AUTOM08SJO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR OYVYBČS DRAUOMAS.
Agentas Frank Zaposs ir Or». Mgr.
Auksė S. Kans kafca letuviskai.
FRANK ZAPOUS
32081/, M M M M Slrest

Tsi(706)424-M84

PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
(312)586-88*9
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS

(312)St1-M84

Tautinių šokių ansamblis „Žaibas" susibūręs Madison, Wisconflin, savo tradicinėse kūcioee per
nai gruodžio 10 d.
Nuotr. R. Griikelio
visuomeninio gyvenimo. „Drau
go" redaktorė Danutė Bindokienė tikrai jį turėtų prisivilioti
bendradarbiu. Kitas laiškas,
bent man pirmasis, t a i iš dr.
Jono Genio. Jame jo šeimos
p a s i e k i m a i ir l a i m ė j i m a i
1995-taisiais m e t a i s . T a r p
jų ir dr. J. Genio audiencija pas
prez. A. Brazauską. Prisimenu
ir aš tą audienciją, tai yra
ne audienciją, bet jos pasekmes.
Joje dr. J. Genys prisistatė
atstovaująs 800,000 lietuvių
Amerikoje su įstaigomis, kom
piuteriais, tarnautojais, ir tai
nuskambėjo Lietuvos spaudoje.
Na, ir prasidėjo skambinimai į
PB atstovybę, norinčiųjų susi
siekti su dr. Geniu. Jis būdavo
dažnas svečias atstovybėje, bet
po tų pareiškimų išvyko į JAV,
o aš likau. Ko gi tie skambin
tojai ir lankytojai norėjo? Visko.
Ir paminklų Sibire, ir butų
Lietuvoje, ir kompiuterių, ir
televizorių, ir telefonų, ir pap
rastos pašalpos. Atėjo ir su
rankraščiais, kad išleisti jų kny
gas Amerikoje. Jei JAV yra
800,000 lietuvių, tai k a s penk
tas tikrai pirks po knygą, todėl
galima spausdinti 160,000 ti
ražu ir gauti gražaus pelno, taip
jie man porino, tik tereikia susi
siekti su tų lietuvių atstovu...
Sunku Lietuvai susigaudyti
su t a i s užsienio l i e t u v i ų
atstovais. Vienas Vilniuje
atstovauja Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei, kitas, marijam
poliečių išrinktas į Seimą,
skelbiasi atstovaująs visai
išeivijai, trečias tik — 800,000
Amerikos lietuvių, ketvirtas, ta
pęs prezidento patarėju visai
išeivijai. Nelengva ir Lietuvos
prezidentui. Vieniji pripažįsta,
kiti šaukia, kad jis ne mūsų pre
zidentas, bet, atvykę į Lietuvą,
veržiasi su juo susitikti ir nusi
fotografuoti. Bando jis apdova
noti išeivius ordinais. Vieni pri
ima, kiti ne. O tie, kurie iš viso
negauna, šaukia, kad jų nuopel
nai neįvertinti. Kviečia į Dainų
ir Sporto šventes, aprūpina nak
vynėmis, maistu, transportacija.
Tada įtaria, kad gerinasi, norė
damas įtraukti į partiją, o kai
leidžia patiems atvykti irgi ne-

KODĖL IŠNYKO DINOZAURAI?
Mokslininkai vis dar nenu šiuo metu pasaulyje esančių,
rimsta, besistengdami surasti „Nuclear Warheads" jėgai!
Mokslininkai sako, kad me
tikrąją priežast; dėl kurios, nuo
žemės paviršiaus dingo dinozau teorui atsitrenkus į Žemę,
rai. JAV fizikas Luis Alwarez ir sprogimo jėgos sukeltų dulkių
jo sūnus geologas Walter Alwa- dar ir dabar galima užtikti. Prie
rez yra paskelbę teoriją, kad paties kraterio jų sluoksnis esąs
asteroidams ar meteorams maž 400 metrų, Haiti saloje — apie
daug prieš 65 milijonus metų 30 centimetrų. Net Zelandijoje,
nukritimas ant Žemės, ir buvusi antroje Žemės gaublio pusėje, tų
dinozaurų dingimo priežastis. dulkių galima rasti net 3
Savaime aišku, kad moksli milimetrus.
Chicxulub kraterį išmatuoti
ninkai, kuriems ši Alwarez
teorija kėlė abejonių, norėjo nebuvo lengva, kadangi viena jo
surasti daugiau įrodančių duo pusė y r a apsemta vandeniu.
menų. J i e ieškojo ir žvalgė Teko panaudoti gravitaciją
daugelyje pasaulio vietovių, no matuojančius instrumentus bei
rėdami surasti pakankamai di kompiuterius ir tik jų pagalba
delį kraterį, kurį ištyrus būtų buvo nustatyta, kad krateris
galima patikėti tėvo ir sūnaus tikrai galėjęs turėti keliolikos
Alwarez skelbiama teorija. Pa kilometrų skersmenį. J i e pada
galiau tokia vieta ir buvo suras rė išvadą, kad prieš 65 milijonus
t a Meksikoje, Yukatan pusiasa metų, meteorui ten nukritus, 70
lyje. Ten esantis krateris buvo procentų visos gyvūnijos, įskai
išmatuotas. Rasta, jog jo diamet t a n t ir dinozaurus, galėjo būti
ras — 175 kilometrai. Krateris sunaikinta.
buvo pavadintas dabar pačiame
Kiti mokslininkai, tyrinėję
jo viduryje esančio kaimelio, Chicxulub kraterį teigia, kad
Puervo Chicxulub, pavadinimu. dinozaurų dingimo priežastimi
Pagal kraterio diametrą buvo galėjęs būti ir chemikalas sulapskaičiuota kokio dydžio tas phur. Kadangi meteorui krintant
dangaus kūnas atsitrenkęs į Že į Žemę, to chemikalo į erdvę
mę galėjo būti ir koks energi galėję būti išleista apie 100
jos kiekis. Apskaičiuota, kad bilijonų tonų!
meteoro skersmuo galėjęs būti
Dar kiti mokslininkai nesu
apie 16 kilometrų, o jo sprogs t i n k ą su Alwarez teorijos
tamoji jėga galėjo prilygti visų, tikrumu, teigia, kad staigūs
klimato pasikeitimai ir didžiu
——^»
gerai: viešbučiai per brangūs. liai vulkanų išsiveržimai taip
Vieni Lietuvos pilietybės nori, pat galėję turėti milžinišką
kiti ne, dažniausiai tie, kurie įtaką gamtos pasikeitimams.
jau gavę. Vieni stengiasi at Jie nesutinka, kad gyvūnija
gauti savo tėvų turėtą nuosa galėjusi būti staiga išnaikinta.
vybę, kiti pastaraisiais pik Visa tai turėję vykti palengva,
tinasi, ypač tie, kurie neturi ko evoliucijos būdu, per labai ilgą
laikmetį.
atgauti.
|
Atrodo, kad tikra priežastis
Taip man bemąstant apie Lie
tuvos ir užsienio lietuvių san niekuomet nebus sužinota, nes
tykius, pastebėjau, kad kompiu vis dėlto 65 milijonų metų
tery yra žinutė iš Lietuvos. Aha, laikotarpis, tarp to.kas tuomet
premjeras grąžinsiąs savo išim įvyko ir dabar, yra ne visai
tus pinigus į Akcinį inovacinį trumpas.
P. Palys
banką. Argi ne gražus pavyzdys
mums indėlininkams: pirmas iš
banko ir pirmas į banką! Po
tokios žinios net snigti nustojo.
• 1915 m. s a u s i o 13 d. cen
Teliko tik prisikasti iki užsnigto trinėje Italijoje žemės drebėjimo
sriubos puodo.
metu žuvo 30,000 žmonių.

No One Offers You
More of Eastern Europe!
Over the past few years. LOT Polish Airlines has
established the most comprebemive network of
destmations m Eastern Europe, with Warsaw as the
strategic hub. The neftvork is conventently linked
with LOT's transatlantk route, giving passengers
from New York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn. Moscovv. St. Petersburg, Ktev.Lvov,
Minsk and VILNIUS^ LITHUANIA.
Take advantage of LOT's low fares, the kixury of
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the comfort of the new intemational terminai at Warsaw
Okecie Airport. Make your reservations today!
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J K 8 COMSTMJCTION
„Shingte" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio, siu-1
miniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tet 708488-S658.

1
ptncu nsorangią automašina^
Skambinti nuo 6 v.v. • 10 v.v.
tai. 312-471

• Parkant S9 parduodant
• OrsSM ir sąžiningas Į
• MLS kornpMsnųir FAX |
»Nuosavybių ĮatsssS— i
• Parkama ir parduodamo namus
> Aparfenantus ir immą

i keturių butų namas, gera
me ir gražiame rajone, N. Palm
Beach mieste. DM papildomų
žinių skambinkit:
312-647-2643 arba
407-M2-2217.

IEŠKO DARBO

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTE
Prisiminkite
praeitos vasaros
Dainų šventa
AJvidoBukfo
nufilmuotoje ir
Vidos Kuprytes
suredaguotoje

p*is i^sw«|»

Igonių arba namų ruoeoL Oal gyven
ti kartu. Krsipfe Į aaaaię ksiMartsta
SefveSere: S l l - 8 t S - H M arba

m
Sąžiningas, darbštus. Turi re
komendaciją. Skambinti: 312776-5112, 312-476-0416,'

aukštos kokybes
VHS juostoje.
Kninmttk$2S

prie vaikų, ligonių, namų ruošoje
ir pan. Gali gyventi kartu. Skam
binti: 312-776-7086.

Čekius siųsti:
Umuanktn R. Cethottc
P Į

J n • St • II

—*

ai a— • • ! I I •

4545 W 63 Street
Chicago IL606Ž9

'

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI
DIEVAS IR ŽMOGUS. KataKkų tikėjimottseoe.Prel. F. Bart
kus — Kan. P. Aleksa, 517 pat.
BOLŠEVIKU NUŽUDYTI ŠAULIAI. J. PrunskJs, 150 pst.
MOTINA Paveiksluotas albumas. J. PrunskJs. 48 pst.
LUKŠtUJAI. Noveles. A Giedrius. 231 pst.
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos k gtaemea. Kun. dr.
P. Aleksa. 264 pst.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Noveiee.Vert* Pov.Gaucye. 469 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A Gsrvydss. 221 pat.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Berys. 230 psl.
TILTAS PER NERI. NovsIS. V. Msitlnkunyt*. 138 psL
NAUJASIS GYVENIMAS. Dante AHgMsft. Vsrt* Alf. TymoANTANAS KUČINGIS. Biografija atsfcntoimai. Ona NarbutienS. 188 psl.
LIETUVA IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas
PIRMASIS RŪPESTIS. Novsiss J. Jankus. 213 psl.
AUKSO KIRVI8. Rinktinos pasakos. J. frantas. 178 psl.
SPAUDOS BARUOSE. AlUnsTSiisst J. KspsOnskss. 216 pat
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danlstus. 80 psL
ALUOSUMJ3 LAPAI. Humsnsirssl •MrsiHsl. Dr. 8. Alūnas
87 pat
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE. Reportažai i i kelionių Lietuvoje. A
VTssJnsj. 132 pet.
VIENOS AISTROS ISTORIJA Romanas. M. Unamuno.
Vsrt* P. Gaučys. 188 pst.
DAIKTAI KASDIENINIAI. E8srai6M. A Baronas. 71 psl.
DABARTIES SUTEMOSE. Br. Zumeris. 187 psl.
OŠIANČIOS PUŠYS. Novsiss H. MusktefcJon*. 177 psl.
Užsakant knygas paltu, pinigų neskĮsU.

Information, reservatiom and ticket sales at the offices oi LOT POLISH AIRLINES or your local Travet Agent.
mOlttm AsAUMVf

Vilniaus meras Alis Vidūnas tu imona Grasina Meras bus pagrindinis
prelegentas Vasano 16 minėjimuose Los Angeles, New Yorke ir Detroite

UJT

New York: 212-M9-1074.
Chicago 312-236-33M.
tos Angelev 213-934-S1S1.

Montreal, P.Q.: 514S44-.S74
Toronto, Ont 416-236-424*
Totl-free: 800 223 05*3.

MsaNJOS. Rsnoaj gyv. pnoeaama stass
knygos

tax 8.75*% nuo

mmm

„DRAUGO" RĖMĖJAI

Leonas Traška, Oak Lawn, IL;
Tadas Bauža, Hayden, ID; Al
girdas Balčiūnas, Evergreen
Park, IL; Ray Masiliūnas, Oak
Lawn, IL; Teresė Gečienė, Huntington Valley, PA; Vladas Kartanas, Seminole, FL; Antanas
Bumbulis, Toronto, Ont., Kana
da; Vincas Apanius, Chesterland, OH; Jonas Bielskis, Rock
ford, IL; Arvidas Jarašius, Westminster, CO; A. Jurcevičius,
Mississauga, Ont., Kanada; J.
Bliujus, Cicero, IL; Jonas Motie
jūnas, Chicago, IL; Vytautas
Krasauskas, Hickory Hills, IL;
R. Balčiūnas, Palos Hills, IL; F.
Masaitis, La Mirada, CA; Vacys
Mitkus, Tinley Park, IL; Romas
Kronas, Clarendon Hills, IL; dr.
A. Juzaitis, Plymouth Mtg, PA;
dr. Vladas Lelis, Rochester, NY,
A Grigalauskas, Marlboro, M A
A. Karnius, St. Petersburg, FL;
Anelė Lukoševičiūtė, Grand
Rapids, MI; dr. Petras Kisielius,
Cicero, IL; Genovaitė Norus,
Detroit, MI; Algirdas Putrius,
Chicago, IL; K. Miliūnas, Chi
cago, IL; Lionginas Pečiūra,
Ann Arbor, MI; Povilas Kantas,
Chicago, IL; Klemensas Matkevičius, Chicago, IL; Bronius
Čikotas, Alexandria, VA; My
kolas Pranevičius, Chicago, IL;
R. Kirsteinas, Rochester, NY;
Paulina Konstas, Chicago, IL;
Ona Bruškys, Chicago, IL; A.
Lapkus, Bridgeview, IL; Izido
rius Tavaras, Merrillville, IN;
Magdalena Bražėnas, Ormond
Beach, FL; Rimas Česonis,
Fishers, IN; Juozas Grabis,
VVinnipeg, Ma., Kanada; S. Stuikys, Toronto, Ont., Kanada;

Aukos u i kalėdines atvirutes ir kalendorių
60.00 doL Juzė Augaitis, Chi- Liaugaudienė, Parsippany, NJ;
cago, IL; Kazimieras Sapetka, Ona ir Paulius Banioniai, Cle
veland, OH; Genė ir Peter Juo
Waterbury, CT;
55.00 dol. E. Jarašius, Oak dikis, Chicago, IL; Birutė Bilvais, Lawton, OK; Henry Česn
Forest, IL;
50.00 doL Jadvyga Jankaus auskas, Alezandria, VA; Kazys
kienė, Chicago, IL; dr. Alfonsas Mileris, Hamilton, Ont., Ka
Šešplaukis, Chicago, IL; B. G. nada; Gintaras Karaitis, Chica
Juodwalis, Riverside, IL; dr. go, IL; Kazimieras Čiurlys,
Adolfas Šležas, Flossmoor, IL; North Brunswick, NJ; Bronė
A. ir M. Valaitis, Dublin, OH; Baluta, Gulfport, FL; Frances
45.00 doL Juozas Končius, Le- Brundza, Bloomington, IN;
mont, IL; Kostas Gaputis, Both- Kazys Stašaitis, Redford, MI; R.
well, Ont., Kanada; Elena Pet- Mozoliauskas, Lemont, IL; M. ir
I. Šilkaitis, Seminole, FL;
reikis, Fremont, WI;
40.00 dol. Henry Jasinskas, Pranas Jurjonas, Chicago, IL;
Rodney, Ont., Kanada; Ona Ma- Giedra Gudauskas, Los Ange
tusaitienė, Worcester, MA; les, CA; Alfonsas Leparskas,
Kazys Baltramaitis, Toronto, Warren, MI; Kostas Dočkus,
Cicero, IL; Silvija Aleksiunas,
Ont., Kanada;
Indian Heat Park, IL; Roma,
30.00 doL Elena Pagirys, Hol
Mastis, Pinellas Park, FL; Tere
lywood, FL; A. Lesniauskas,
sė ir Jurgis Alenskas, Lemont,
Palatine, IL;
IL; Giedrė Augustinas, Beecher,
25.00 dol. Benita Astašai- IL; Juozas Pažemėnas, Queens
tienė, Troy, MI; Juozas Mikonis, Village, NY; A Vaičeliūnas,
Richmond Hts, OH; J. Gudaus Oakville, Ont., Kanada; R. Vait
kas, Hamden, CT; Liucija Kur- kus, Paradise Valley, AZ; Kęs
kulienė, Rochester, NY; B. ir P. tutis Ječius, Villa Park, IL; Lai
Andriukaitis, Chicago, IL;
ma ir Petras Aleksa, Hickory
ISBJTŲOS sportininkai žygiuoja Vilniaus gatve prie* praėjusios vasaros Spor
25.00 dol. Rūta ir Vytautas Hills, IL; Irena Senkevičius,
to laidynes.
Graužinis, Elgin, IL; Juozas Ne- Naperville, IL; Pranas Jonelis,
Nuotr. ELTOS
verauskas, Munster, IN; Emilija Rockford, IL; Kazimieras Bag
Kiela, Willow Springs, IL; Ju donas, Chicago, IL; Dalia Būtė
lius Pakalka, Beverly Shores, nienė, Oak Lawn, IL; Stasė BalIN; T. Gelumbauskas, Chicago, trukėnas, Dania, FL; Bronius J.
IL; A. Masiulis, East Hartford, Skrabulis, Walpole, MA; An
„Lietuvos sparnai", Nr. 4, nė, viena iš vaikų krikšto mo
CT;
Emilija Tutlienė, Arlington, tanina Repšienė, Chicago, IL;
1995 m. šitaip rašo: Vilniaus tina ir artima šeimos narė
WA;
Danguolė Ilginytė, Palos dr. A. L. Čepulis, Willoughby
aerodrome gražiai pasibaigusios pasikvietė Lithuanian Mercy
Hills,
IL; Aldona Karaliūnas, Hills, OH; Valerijonas Bal
šventės įspūdžius užtemdė žino Lift (LNL) nares Aušrinę KaraiCicero,
IL; Romas J. Tervydis, čiūnas, Rockland, MA; Ona ir
mo poeto, žurnalisto Vaidoto tis ir čia rašančią pasikalbėti
Pleasanton,
CA; Julia Vaitkus, Jonas Gradinskai, Chicago, IL;
mūsų apsilankymo metu Vil
Daunio tragiška lemtis.
Chicago,
IL;
Viktorija Jonikas,
Liūdi: žmona Raimonda, pen- niuje. Ji sklandžiai išaiškino Chicago, IL; Milda Newman,
KI vaikai: Augustinas 12 m., padėtį ir sunkumus. Nesunku Williamsville, NY; M. Žeimys,
AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ
Jonytė 7 m., Vitutė 6 m., Mari suprasti sunkumus penkių vai Chicago, IL; Romanas Stropus,
ja Joana 3 m., ir mergytė 5 kų motinai, likusiai vienai Palos Hills, IL; vysk. Paulius
GLOBOS FONDUI
rūpintis šeima.
mėnesių.
Tūkstančiai taurių pasišventusių patriotų-partizanų il
Baltakis, OFM, Brooklyn, NY;
Keletas iš draugų, turėjo pa
Tos pat dienos vakarą Vil
gas metus nešė sunkią partizaninės kovos naštą su žiau
R. Bublys, Willoughby Hills,
niaus Vingio parke vyko Pasau simatymą Lietuvos Respublikos OH; A. Tamulis, Chicago, IL;
riu priešu. Išlikę partizanai, valdant LDDP partijai, yra
lio lietuvių V sporto žaidynėms Seime ir pasikalbėjimą su mi Jūra ir Algis Bakaitis, Palos
atsidūrę ant skurdo ribos. Išeivijos tautiečiai, suprasdami
nistru A. Šleževičium. Minist
m ^^kjrta šildomų oru balionų šven
Heights, IL; Stasė Kazlienė,
jų sunkią padėti, aukojo per Lietuvos partizanų globos
tė. Meteorologinės sąlygos oro ras paskyrė trijų kambarių bu Chicago, IL; Dana Domarkas,
fondą:
balionų startui buvo nepalan tą šeimai. Yra atidaryta sąskai Chicago, IL;
kios. Pūtė gana stiprus vėjas. ta žmonos vardu banke Vilniu
1000 doL Albertas ir Irena Kereliai, Connecticut LB apygarda.
Dėl to balionų kilimas kelis kar je. Alė Zakarauskienė prašo
20.00 dol. Vladas Vailionis,
8 0 0 dol. Vincas Klova.
tus buvo atidėliojamas. Į pava išeivijos užjausti ir padėti šiai Munster, IN; Kazys Jakštas, Le400 dol. Klaipėdos Jūrų šaulių kuopa.
kare buvo nuspręsta startuoti. jaunai šeimai. Jei galima skam mont, IL; Jadvyga Gečiaus
300 dol. Algirdas ir Danutė Basiuliai.
kienė, Philadelphia, PA, An
Kartu su kitais startui ruošėsi binti tel: Vilnius 749476.
200 dol. American-Lithuanian Nat'l Center, Los Angeles;
Pradėtas statyti namas Žvėry tanas Aidukas, Largo FL; Dana
ir šio sporto pradininkas Lietu
Halina Bagdonienė, Nijolė V. Bražėnas, Juozas Bružas, Kęstutis
voje Rimas Maciulevičius, kurio ne. Pritrūko pinigų. Blogos ir Kavalienė, Oak Lawn, IL; Stan
ir Izolda čemis. Joseph Dūda, M. Janonis, Jonas Jurkūnas, Sta
baliono „Pepsi Cola" ekipažo nebaigtos statybos stogas įvirto, ley Drevinskas, Hartford, CT; C.
sys Griežė-Jurgeiiavicius, M. Karaska, Stasys Mineika, dr. R.
nariu buvo ir Vaidotas Daunys'. liko tik griaučiai. V. Daunys Bakšys, Orland Park, IL; S.
Sidrys, George Starkus, Kazys ir Genovaitė Trečiokai, Vytautas
Balionas „Pepsi Cola" turi fir skolino pinigus knygų leidimui Adamonis, Los Angeles, CA; J.
Vaikutis,
Zita Visockienė.
mos, gaminančios gėrimą, me ir užstatė visą sklypą už 30,000 J. Miliauskas, Worcester, MA;
100
dol. a.a. Broniaus Morkk) atminimui, AZ.
talinių skardinių formą. Jis dolerių vienam kauniečiui. Kai Gražina Vitas, Chicago, IL; Mil
180 sM. Alga Kazlauskas. Marija Vaitkienė.
buvo pripildytas šilto oro, tačiau me yra sodyba be įrengimų. Tė da ir Vytautas Šimaičiai, Coeur
100 M . Mr. Andrasiūnas, Irena ir Donatas Banaičiai, Birutė
baliono viršūnė dar buvo pa vai sirguliuoja ir negali padėti. D'Alene, ID; Stasys Tamulionis,
ir Juozas Briedžiai, Tadas Bukaveckas, kun. Matas Čyvas,
lenkta ir virve kontroliuojama Toks yra šios jaunos šeimos Western Springs, IL; G. Devei
Vytautas ir Genovaitė Gedminai, Birutė Kasparavičiūtė, Gražina
kis, McHenry, IL; Kęstutis Pauaptarnaujančios komandos. likimas.
Kenter, dr. A Laucis, LB apylinkė St. Pet. K. Jurgetos atminimui,
Staiga, apie 20 vai. 45 min.,
Pranė Slutienė likas, Chicago, IL; Eugenija
Juozas ir Stasė Mačiūlaičiai, Paul Mileris, Marija Ročkuvienė, E.
pūstelėjus stipriam vėjo gūsiui,
ir D. Skopas, V. Samaska, dr. Linas ir Rima Sidriai, V.
žmonių jėgų virvei išlaikyti
nebepakako. Piestu stojęs balio
Skrupskelytė, Antanas Suduikis, Stan ir Dee Urmanai, Peter
1998 m. gruodžio m*n. atminimui u i
nas nutraukė apsaugine virvę ir
Vaicekauskas, Bronius Venstovas.
šovė į viršų. Laikiusieji pilotų
80 doL John Abraitis, Aldona Andriušis, Mrs. Baczinskas, An
mirusius „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI"
gondolą aptarnaujančio ekipažo
tanas Balčytis, Kostas Dočkus, Elena Jasaitienė, Arvydas Karas,
aukojo:
nariai įsikibę į ją pakilo j
Bronė Karafkiene, Lucy Kikilas, Mrs. Hedvrig Kontrimas, Pranas
orą. Tačiau supratę, kad iš
ir Jaan Lekutis, Julija Leščinskas, dr. Ant. ir Aldona Lipskiai,
s i l a i k y t i nebegalės, laiku
s.a. Antano Masionio atm. dr. Ina ir dr. Vytautas Užgiriai,
Kostas Meniūnaitis, Jurgis ir Regina Mikailos, Mrs. Romualdas
paleido gondolą ir nukri
— $25.00;
|
Sknan, Gražutė Sirutienė, S. ir J. Sula.
to iš kelių metrų aukščio.
a.a. Ilonos NaidokatOsnis atm. (papildomai): Mykolas i
40 dot. M. L. Vansauskas, Marija Žilinskienė, neišskaitoma
V. Daunys ištikimai liko ranko
Naujokaitis — $100.00 (Iš viso — $260.00);
ii
St.
Pet. FL.
mis įsikibęs, o balionas vis kilo
a * . AIsjĮrdo KaratMo atm.: Marija DajikM, Ann Stasukaitis
30
dot. Julius Jakutis. Ant. ir Elena Kvedarai, Joana
aukštyn... Gondoloje buvęs R.
— $130.00;
Mikalauskienė,
Gražina ir Bronius Mikėnai, Genovaitė Plukas, M.
Maciulevičius mėgino įkelti
Etaabeth Pivoriūnas—$25.00;
Rumbaitis,
Faustss
Strolia, Nijolė Užubalienė.
komandos draugą į gondolą, ta
atm.
(papildomai);
Aldona
Merkelienė
28
doL
L.
Bačanskas,
Kazė Balukienė, Zigmas Dičpinigaitis,
čiau rankos išsprūdo ir kritęs iš
—
$1.000.000
(U
vioo
—
$1,125.00);
Algis
Garoiis,
J.
Grigaitis,
Frank
Janulis, Bronė Karaska. Juozas
maždaug 250 metrų aukščio
atm.:
Stefanija
Tarasevičius
—
$50.00;
ir
Sniegą
Masiuliai,
Halina
Milaknienė,
Algird Pivaronas, Darius
oreivis trenkėsi į žemę.
atm.: N.N. — $20.00;
ir
Liucija
PoUkaJčiai,
Fefiksas
ir
Sofija
Pumputis,
Janina Radvenis,
Vaidotas Daunys buvo 37
atm. (papHdomai): Lakstuonė
Vytautas
Sinkus,
Marceila
Valeska,
Vytautas
Vaikys,
Juozas ir
metų. 1981 m. baigė Vilniaus
VeDsns par Evsrgrson Bank „Matcning Grft" programą — $30.00
Marytė
Vizgirdai.
universitete lietuvių kalbos ir
(M viso — $635.00);
20 doL M. Abromaitis, B. Andrasiūnas, Aloyzas Astravas, U.
literatūros studijas. Dirbo
a.a. H i m i Omėilnsalsiits atm. (papildomai). B.
ir J. Balskai, Vanda Bagdonas, Ona Barauskas, Frances Bund„Pergalės" žurnalo redaktoriu
OpHjsuokatt* - $100.00 (I* viso — $575.00);
za, Justinas Dėdinas, Joana ir Vytautas Dailtoba, Gražvyda
mi, „Žvaigždutėje" ir „Kran
M . M M I s V M s l atm.: Marija Kiaucnunianė — $20.00;
Giedraitytė, Elena ir Antanas Kelečiai, A. Kuratczyk, Stefanija
tuose" vyriausiuoju redaktoriumi.
M . AJsMsnTas MsrfcOnttnis atm.: K. A Gudžiūnai. L.
Leido poezijos knygas, almana
Mackevičienė, Lionginas Pliura, Albinas Prasčiūnas, Birutė Raz
V. PteksJOei, E. P. Ališauskai, 0. Bružienė, I. Lang, M. Bružienė.
chą „Regnum". Nuo 1994 m.
minas, Bronius Snarskis, Izabelė Stončienė, G. Tamkutonis.
S. DanaMan*. I. GabaHs, S. G. Mitalai, A. Šimanskienė, dr. A.
buvo žurnalo „Naujoji Romuva"
18 dot Pov. Bartis, Feliksą Barran, Vincas Salčiūnas, V. ir
vyriausiasis redaktorius.
Sidtauakajtė, J. E. Daknontai. E. J. Valiukai, K. Satkevičius. E. P.
O. Šilėnai.
Jurguttaj, I. V. Priacapionkos. J. S. Balsevičiai, K. Gunn —
V. Daunio artimi draugai,
10 dot Vladas Andrijauskas. Al. Baltch. V. Gedmintas, Stefa
bandydami padėti šeimai liūde
Gribanio, Bronius Krokys. Ona Naumanas, Vincas PavUčius, Sofija
Užjaučiamo mirusiųjų artimuosius ir rnioakdžiai dėkojamo už
sio ir graudulio valandoje,
noresne.
ieškojo išeičių. Alė Zakarauskie
aukas. „Uoluvoo Vaikų VMDS" padeda nagakjojantiorns, tačiau
LP globos komitetas dėkoja visiems aukotojams. Visos sukos
turinoamo vWĮ ir galintiems pasveikti Lietuvos vaikams.
nurašomos nuo Fed. mokesčių, čekiai rašomi: L.P.G. FUMO,
ofcinoloml 8TANOAM) PBDMAL BANK e/O L.P.O. PUND,
• P a v a d i n t a s „atominės
ACC.
No. 88377, 4182 Archer Ava.. Chleaee, IL
bombos tėvu", fizikas J. Robert
1711 W. 71tt t t ,
88111
M81,siLs
siųsti L.P.O. PVND 2711 W. 71 8 t ,
Oppenheimer mirė 1967 m. va
N.
80028.
sario 18 d. Princeton, NJ.

TOKIA TRAGIŠKA LEMTIS
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21.75 dol. Irena Radienė,
Palos Hills, IL;
16.00 dol. Antanas Janušis,
Livonia, MI;
15.00 dol. B. Prapuolenis
Oak Lawn, IL; Edward Cizi
nauskas, Orland Park, IL
Bronė Sadauskas, Decatur, IL
V. Žmuidzinas, Rochester, N Y
Joseph Bernot, Union, N J
Stasys Petrulis, Chicago, IL
Vytautas Cemarka, Downers
Grove, IL; Viktoria Orentas,
Sugar Grove, IL; N a t a l i j a
Sodeikienė, Cicero, IL; Anthony
Thomas, Woodridge, IL; D. ir A.
Kurkulis, VVheaton, IL; Gražina
Denk, Schaumburg, IL; Marija
Šaulienė, Seminole, FL; Ray
Norvaišas, Aurora, IL; Theodore
Petraitis, Chicago, EL; Clemence
Bastys, Chicago, IL; Justin
Skuodas, De Kalb, IL; Antanas
Kavaliūnas, Cleveland, OH;
Irene Krapauskas, Crystal
Lake, IL; Vytautas Maruska,
Philadelphia, PA; Laima ir An
tanas Luneckas, Chicago Ridge,
IL; Sofija ir Aleksas Kikilas,
Evergreen Park, IL; S. Butvilą,
Livonia, MI; Praurima Muri
nas, Melrose Park, IL; Vincas
Žebertavičius, Newport, MI;
Albinas Sinkus, St. Petersburg,
FL; J. Lampsatis, Chicago, IL;
Alfonsas Gečas, Reedsburg, WI.

25.00 dol. Milda ir Algis
Tallat-Kelpša, Lemont, IL; A. ir
Ž. Šimoliūnas, Chelmsford, MA;
Ina Kasis, Orland Park, IL; Ele
na ir Antanas Pesteniai, Phila
delphia, PA; Vitas Kazlauskas,
Lemont, IL; Jonas Smalstys,
Lockport, IL; V. Marijošius, Putnam, CT; I. B. Veitas, Milton,
MA; kun. Zenonas Smilga, Fi
shers Island, NY; Joana Vaičiu
laitienė, Bethesda, MD; Bronius
Paliulis, Boston, MA; Mirga
Pažemėnas, Rancho Palos Verde8, CA; Natalie Matulis, Grand
Rapids, MI; Kazimiera Skėrys,
Chicago, IL;
23.74 dol. Stasys Geldys,
Whitmore Lake, MI;
20.00 dol. A. Kremeris, Palos
Hts, IL Malvina Viederis, Oak
Lawn, IL; K.R. Skirius, Chica
go, IL; Juozas Pultinevičius,
Omaha, NE; Vincas Regina, Ro
chester, NY; Emilia Grigaliū
nas, St. Petersburg Beach, FL;
Jonas Narusas, Euclik, OH; A.
Šetikas, St. Catharines, Ont.,
Kanada; Aleksandra Kavaliū
nas, Culver, IN; Vanda ir Vac
lovas Mažeika, Park Ridge, IL;
V. J. Statkus, No. Riverside, IL.
Visiems „ D r a u g o " gerada
riams e s a m e labai dėkingi!

Mums tenka pranešti liūdną žinią me
no mėgėjams ir draugams, kad 1996 m.
sausio 13 d. Vokietijoje, Friedrichshafen
mieste, sulaukęs 86 metu, mirė

DAIL. ALFONSAS
DARGIS,
vienas ryškiausių išeivijos dailininkų.
Paskutinio Poilsio vieta bus Fried
richshafen kapinėse šalia jo ilgametės
gyvenimo draugės ir mylimos žmonos Luizos, kuri iškeliavo į Amžinybę 1994
metais.
Mes liūdime netekę gero draugo.
Gertrūda ir Henrikas Žemeliai
A.a. dail. Alfonso Dargio vardu yra įsteigtas fon
das Mažeikių Meno muziejuje. Savo gimtajam miestuijia yra dovanojas daug darbų ir archyvinės medžią
gos. Norintieji prisidėti prie šio fondo, prašomi auką
siųsti:
Mažeikių M e n o muziejus
V . B u r b o * g-vė
5500 Mažeikiai, Lietuva

A.tA.
ČESLOVAS ZENONAS
OSIPAVIČIUS
Gyveno Pnoeniz, AZ, anksčiau Chkagoje, Marąuette Par
ko apylinkėje.
Mirt 1996 m. sausio 12 d., 11:10 vai. ryto, sulaukės 72
metuGimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: imona Debra Osipavičiene-Kxopiwnicki,
duktė Brigita Burriss, ientas Gordon, sunūs: Zeno, marti
Patricia, Česlovas, Paulius, marti Theresa ir penki anūkai.
Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai.
Velionis pašarvotas ketvirtadieni, sausio 18 d. nuo 4 iki
9 •.•. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.).
Laidotuvės ivyks penktadieni, sausio 19 d. Ii laidojimo
namų 10:30 vai. ryto velionis bus nulydėtas ir palaidotas
Taurintas lietimų kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti skies laidotuvėse.
Nuliūdę fasoną, sftaaa, anūkai ir Uti gimines.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel.
312-478-2348 arba 800-996-7600
Mylimam Tėvui

A.tA.
STASIUI RAUCKTNUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnui
A L F O N S U I , k l u b o n a r i u i , marčiai V A N D A I ,
tmuV*"** ir v i s i e m s artimiesiems.
Futbolo klubas

„Lituanica"
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

• Filatelistų draugijos
„Lietuva" biuletenis Nr. 2
(220). Draugijos pirmininkas —
Jonas Variakojis, 3715 West
68th Street, Chicago, LL 60629.
Administratorius — Kazys Rožanskas, 3450 West 62nd Street,
Chicago, LL 60629. Biuletenis
apima filateliją, numizmatiką ir
kitas, kolekcionieriui artimas
sritis. Šiemet filatelistų drau
gija „Lietuva" švenčia savo 50
metų gyvavimo jubiliejų.

ZVAIGZDlflt

Lietuvos Partizanų globos
fondas (LPGF) persiuntė į
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjmgos Chicago*
Lietuvą (į Laisvės kovų sąjūdžio
W. SStfe Place, Chicafo, IL 60829
banko sąskaitą) 9,900 dol. Ši
suma — tai užsienio lietuvių
aukos mūsų partizanams rem
GALVOSŪKIO NR. 80
ŠALČIO POKŠTAI
ti. Pinigus Lietuvos partizanai
ATSAKYMAI
jau gavo, jie dalinami pagalbos
Pasakyki,
1. Atmosferos žemutinis
bei paramos reikalingiems Lais
Dėde Sausi,
sluoksnis iki 9 ar 16 km aukš
vės kovų sąjūdžio nariams —
Kas įgnybė
čio, yra vadinamas Troposfera.
partizanams. Tai jau antra siun
Man
į
ausį,
Čia temperatūra krinta kylant
ta, už kurią Lietuvos Laisvės
• „Pasaulio lietuvis". 1995,
Į
skruostuką
ir
į
nosį...
aukštyn. Šaltas erdvės sluoks
kovų
sąjūdis
ir
Lietuvos
Parti
Lietuvių karių veteranų
gruodis. Redaktorius — Bronius
Gal,
dėduli,
sužinosi?
nis nuo 8 ar 9 km iki 40 ar 50
zanų
globos
fondas
širdingai
sąjungos „Ramovė" Čikagos
Nainys, 7 Glenview Lane, Le
km yra vadinamas Stratosfera.
dėkoja
visiems
aukotojams.
skyriaus metinis narių susirin
ment, IL 60439; tel.: (708)
Aa,
tai
šaltis
Čia nuo 35 km aukščio tempera
kimas vyks sausio 21 d., sekma
Jūrų skautuos tradicinė iš 257-8714, fax: (708) 257-9010. Pokštus krečia!
tūra staigiai ima kilti, didėjant
dienį, 12 vai., Jaunimo centre.
kilminga Klaipėdos dienos Administratorė — Baniutė Kro- Tuoj išbarsim
aukščiui. Erdvės sluoksnis nuo
Susirinkimo metu bus skyriaus
nienė,
6428
Ridge
Rd.,
Clarensueiga šį sekmadienį, sausio 21
50 iki 80 km yra vadinamas MePiktą svečią.
pirmininko, iždininko, muzie
don
Hills,
LL
60514;
tel.:
(708)
d., 10 vai. ryto vyks Lemonte,
sosfera, čia 50 km aukštyje tem
Pamanykit! Šimtą kartų
jaus vedėjo ir kontrolės komi
968-0184.
Lietuvių centro žemutinėje
peratūra siekia nuo +10 iki
Vakar
plojom
jam
prie
vartų!
sijos pranešimai, aptariama
salėje. Visiems jūrų skautams ir • „Technikos žodis". 1995,
+60 laipsnių Celsijaus, bet 80
skyriaus veikla ir kiti, susi
skautėms dalyvavimas priva Nr. 4. Redaktorius — Viktoras Šaltis tarė:
ar
90 km aukštyje temperatūra
rinkimo metu iškilę, reikalai.
lomas. Taip pat privaloma ir Jautokas, 5859 S. VVhipple St.,
nukrenta iki - 7 0 ar -80 laips
— Vaike, vaike,
Kviečiami visi skyriaus nariai
tvarkinga išeiginė uniforma. Chicago, IL 60629. Administra Vėl tau nosin
nių Celsijaus. Erdvės sluoknis
susirinkime dalyvauti. Sky
Nesivėluojama. Po sueigos — torius — A. Brazdžiūnas, 7980 Gnybtelt reikia!
nuo 80 iki 500 km yra vadina
riaus valdybos pirmininkas
pasivaišinimas užkandėliais. W. 127 St., Palos Park, LL Rūstūs grįžo sodan vėjai,
mas Termosfera. Šio sluoksnio
yra Juozas Mikulis.
Tėveliai ir svečiai kviečiami. 60464; tel.: (708) 448-4652. Tu — kepurės nemovėjai!
apačioje temperatūra žema, bet
Vadovybė ragina visus brolius Pasaulio ir Amerikos lietuvių
kylant, temperatūra didėja ir
East Cbicago Lietuvių me ir seses neapleisti sekmadienio inžinierių ir architektų s-gos
Jonas Minelga
pasiekia maždaug +2,200 laips
džiotojų ir meškeriotojų klubo religinių pareigų, jas atliekant žurnalas. Leidžia Čikagos sky
nių Celsijaus. Erdvės sluoksnis
valdyba šaukia visuotinį narių prieš sueigą 9 vai. ryto daly riaus Technikinės spaudos
1000 km aukštyje yra vadina
TĖVYNĖ
susirinkimą, kuris įvyks sausįo vaujant šv. Mišiose Psl. Jurgio sekcija.
mas Eksosfera. (L.E. 1-358, Bos
28 d.. 12 vai., Šv. Kazimiero Matulaičio misijos koplyčioje,
Tėvyne Tu mano graži,
ton, 1953; Tarpt, žodžių žody
parapijos patalpose, Gary, In arba šeštadienio vakare savo
• „Eglutė". 1996, sausis. Kur žydi žibutės miškuos,
nas, 756 ir 777 p., Vilnius, 1969;
diana a 390 W. 15th Ave.). "
Redaktorė — Regina Kučienė, Kur žydi ramunės laukuos,
parapijų bažnyčiose.
Kingfischer's „1000 facts about
administratorius — Viktoras Ten mūsų tėvynė Lietuva.
the Earth", p. 25, New York,
Julie Zakarka priima rezer Kučas; 13648 Kickapoo Trail,
Lietuvių tautinis menas.
1992. 2. Hitleris, Churchilis ir
vacijas į Lietuvos vyčių vaka Lockport, LL 60441. tel. ir fax: Paulius Rekašius, 7 metų
Albinos Žiupsnytės karpinys
Eisenhoweris laisvalaikiu mėg
rienę pokyli, skirtą prisiminti (708) 301-6410. Mėnesinis žur
davo tapyti paveikslus. 3. Po
Lietuvos nepriklausomybę. naliukas vaikams užsienyje
Ir pats įsibėgėjęs per balutę Nilo upe esanti požeminė upė,
ASILAS IR VARLĖS
ČIUOŽYKLOJE
Puota vyks sekmadienį, vasario lietuvių kalba. Numeryje vaikai
nučiuožė, tik sniegas sudulkėjo. turi 6 kartus daugiau vandens,
Kaime prie balutės susirinko
4 d., 4:30 vai. p.p., Martiniąue ras pasakų, dainelių, eilėraš Asilas, malkų naštą temp
„Kad senis neįlūžo, tai ko
damas, brido per pelkę, bet pa vaikų būrelis ledo mėginti. Visi man bijoti", — pagalvojo Petru negu viršutinė upė. 4. Spindulys
salėje. Specialiu būdu šį kartą tukų, istorinių aprašymų.
slydęs nugriuvo ir, nebegalėda kailiniais apsivilkę, išraudę. kas ir įsibėgėjęs paskui Šaltutį nuo saulės iki žemės keliauja
bus pagerbta Ateitininkų fede
mas atsikelti, pradėjo skųstis ir Vienas su pagaliuku ledą kale nučiuožė; kiti paskui jį. Ant ki maždaug 8 minutes laiko. 5.
racija, jos vadui Juozui PolikaiLietuvoje medžiotojas už nušau
• „Vytis". 1996, Nr. 1.
čiui įteikiant pasižymėjusio Redaktorė — Marytė Abbot. dejuoti. Pelkės varlės, išgirdu na, kitas iš krašto klumpės kul to kranto susitelkė (susirinko) ir tą briedį valdžiai sumoka 30 li
sios jo dejones, tarė;
nimi tauškina. Pirmą kartą ne vienas kito klausinėja, ar ledas
žmogaus žymenį.
tų, už elnių — 40 litų, už stirną
Adresas: P.O. Box 1934, Grand
— Keistas esi, bičiuli. Ką bū drąsu ant ledo žengti — gali po juo nebraškėjo.
ir šerną po 10 litų (Diena, Nr.
Central
Sta.
NY
10163-1934.
Kur bus galima pasivaišinti
tumei daręs, jeigu pelkėje tiek įlūžti, klumpeles prisemti, ką
Senis nedavė (neleido) ilgai 117, Vilnius, 1994.XII.14).
Tel.:
(718)
937-3352.
Lietuvos
skaniais virtinukais ir namie
laiko būtum prabuvęs kiek mama paskui sakys.
stovėti: tuojau atgal nučiuožė ir
keptais skanėsiais? Nagi „Gran Vyčių leidžiamas žurnalas ang mes? Tik ką įkritai, o jau taip
— Ei, jūs, baikštuoliai! Ko vaikus ragina.
dies" studentų ratelio ruošia lų kalba didėja puslapių apim dejuoji!
šalia balos tūpčiojate? — staiga
Pranas Mašiotas
muose virtinukų pietuose! Jie timi, tuo įrodydamas savo popu
GALVOSŪKIS NR. 79
Pasakėčia tinka išlepėliui, kažkas sušneko.
(Bus
daugiau)
bus sausio 21 d., po 11 vai. r. šv. liarumą lietuviškai nešne dejuojančiam dėl menkniekių,
I vaikų tarpą įsimaišė nema
Ar atsimenate kaip apsireng
Mišių, Pasaulio lietuvių centre, kančiųjų tarpe. Naujasis nume kai mes patys lengvai pa- tytas senis: žila barzda, ilga
ti?
Tam reikalui vartojami šie
ris patraukia dėmesį neįprastu kenčiam didesnius vargus.
Lemonte.
kaip šluota, kepurė lapinė (lapės
veiksmažodžiai:
užsirišti, užsi
Ezopas kailio kepurė), ant ausų atlapai
x TRANSPAK įstaiga LE „Vyčiui", rimtį ir gerumą
mauti,
užsivilkti,
apsiauti, užsi
GALVOSŪKIS
NR.
77
MONTE veikia savaitgaliais; atspindinčiu, viršeliu.
(neužsegti ausiniai) nuleisti, iš
dėti, įsisegti-užsisegti. Žemiau
(Žiūrėkite piešinėlį)
po lapinės balti plaukai nusi
penkt 3 v. p.p. — 7 WMĄ šešto,
surašyta 10 nebaigtų sakinių,
KA REIŠKIA SAPNAI?
driekę, kailiniuotas, kojos medi
ir sekmd. &30 v.r. — 2 v. p.p.
kuriuos užbaigsite įrašydami
Dirbti ūkyje, darže — gyveni nėse klumpėse. Sukinėjasi,
Vilius Butauskas, vienas jauniausių Transpak tel. Lemonte: 708aukščiau paminėtą vieksmažodį
mas be vargo.
Čikagos lit. mokyklos mokinuku, 287-0487.
klumpėmis tauškina.
reikalingu laiku: 1. Vyras liet
Kalėdų eglutes programoje 1996 m.
Pirkti pieną — džiaugsmas.
(8k)
—
Ar
ilgai
tūpčioeit
(vietoj
paltį
; 2. Laura
gruodžio mėn.
Sapnuoti žalią pievą—laimin judėsite)? - sako. - Tu, Petruk,
z Kelionė i Paeito Vallarsuknelę
; 3. Rima
Nuotr. VI. Žukausko
ga santuoka.
ta, Meksika, kaina 8888, septy
ko stovi susitraukęs? Tu, Jurbatus
;
4. Jonas
Nulipti nuo arklio — netekti giuk, ar dar iš miego pilnai
akinius
;
5. Linas
z TRANSPAK
praneim: nios dienos. I kainą įskaičiuo
reikšmės.
nepabudai, kad žiūri į ledą, kaip
kaklaskarę
(šaliką)
..Daugiausia kryžių per 56,000 jama: skrydis ir viešbutis.
Kepti pyragą — padidėjimas ožys į vandenį?
. . . . ; 6. Linas kepurę
yra ant Kryžių kalno (Šiaulių Skambinkite: Travel Centre,
turtų
ar iškilmės.
O pats vienam į nosį įžnybs,
. . . . ; 7. Jonas marškinius ir lie
raj.), dar vadinamo Piliaus L4«L, Teresei Leeniauskienei,
Praustis švariame vandenyje kitam į ausį, trečią papurtys.
menę
; 8. Rima
kalnu. Šventkalniu, Jurgaičių teL 708-6284773.
— nenusakomas džiaugsmas.
(sk)
Vaikai dar vis balutės pakraš
bei Domantų piliakalniu. Čia
skrybėlaitę
; 9.
čius mėgina. Senis drąsina:
žmonės nelaidojami, o kryžiai
Laura kaspiną
;
z „Grįžtančių paukščių
— Pats ledą klojau (dariau),
statomi ligonių, negaluojančių preliudijos: Lietuva — bevar
10.
Vytas
kaklaraištį
GALVOSŪKIO NR. 57
nebijokite. Aš Žiemys. Šaltutis,
ir nelaimingų, kadangi ši vieta dė* impresijos" - Alg. Kezio
ATSAKYMAS
jūsų
senas pažįstamas. Ir per
laikoma stebuklinga. Manoma, fotografijų knygų ir leidinių pa
(„Mūsų žinios")
• „Muzikos žinios". 1995,
nai,
ir
užpernai su jumis čiuoži1. Actas — rūgštus skystis,
kad pirmuosius kryžius pradėta roda Lietuvių Dailės muziejuje,
(5
taškai)
Nr. 246. Leidžia Šiaurės Ame vartojamas virtuvėje. 2. Agras nėjau. Drąsiai čiuožkite paskui
statyti XTV a. pabaigoje". Pini Lemont, IL sausio 20 d •
gai, siuntiniai ir komercinės vasario 11 d. Atidarymas rikos lietuvių Muzikos sąjunga. tas — vaisius, uoga, auga dyg mane!
GALVOSŪKIS NR. 80
Baliono viduryje matote daug
siuntos į Lietuvą. Maisto siun sausio 20 ±, šeštadieni, 7:30 • Redaktoriai — Kazys Skaisgirys liuotame krūme, sode ar darže.
ir Stasys Sližys. Administra 3. Aksomas — brangus audeklas
raidžių, kurių tarpe yra pasislė
Vyresnieji sprendėjai, pasi
tiniai. TRANSPAK, 2688 W. 9 vai. vakaro.
torius
—
Antanas
Giedraitis,
pę šie žodžiai: artistas, virėjas, naudoję informacijos šaltiniais,
su
įaustais
stačiais
šilko
plauke
69 St., Cbicago, IL, teL312(sk) 7310 S. California Ave.,
šokėjas, gydytojas, ugniagesys, atsakykite į šiuos klausimus: 1.
4.36-7772.
z A. a. Ados Skučienės Chicago, LL 60629. Muzikinio liais, randamas drabužių spinto
žvejas, policininkas, mokytojas, Kodėl ta pati vietovė turi du
je. 4. Apkepas - apkeptas val
(sk) atminimui, dukters dr. GinosA
vairuotojas, kareivi! (šauksmi skirtingus vardus: Golgota ir
gyvenimo temomis rašantis gis, randamas virtuvėje. 5. Ap
Skučas Fairfsz VA, bendradar žurnalas, kuriame — naujienos
ninko linksnyje). Šiuos žodžius Kalvarija? 2. Iš kur yra kilęs žo
biai vietoje gėlių atsiuntė 838 iš Lietuvos, užsienyje vykusių siaustas — apsiaučiamas drabu
Advokatas
suraskite ir apibraukite.
dis Lietuva? Šio vardo kilmės
auką Lietuvos našlaičiams. muzikinių renginių aprašymai, žis, pvz. švarkas, paltas, randa
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
(5
taškai)
ieškotojai yra sukūrę kelias te
Reiškiame užuojautą velionės pateikiamos sukaktuvininkų mas drabužių spintoje. 6. Avietė
264« vv 63 St., Chicago. IL 6062*
orijas. Viena iš jų: žodis Lietu
—
saldi
uoga,
auganti
krūme,
artimiesiems, o aukotojams naš muzikos ir meno veikėjų, nuo
T*l. (1-312) 770-5162
va yra kilęs iš upelio vardo, ku
GALVOSŪKIS NR. 78
darže. 7. Baslys — kalamas į
14325 S Bell Rd . Lockport, IL 60441
laičių vardu dėkojame! „Lietu traukos.
ris
laiko tėkmėje keitėsi iš Ležemę pagalys, randamas tvoro
T>1 (7081 301-4866
(Žiūrėkite piešinėlį)
vos Našlaičių globos" komi
tava
į Lietuvą, į Litauką, į Lieje. 8. Branduolys - kaulinio vai
Valandos pagal susitarime
tetas, 2711W. 71 St, Cbicago,
tauką.
Kur mes tą 11 km ilgio
I
l
B.
siaus viduryje esanti sėkla, ran
IL 80828.
upelį
galime
rasti? 3. Ar skruz
dama riešute. 9. Briedis - dide
(sk)
dėlė
turėjo
garbės
patekti į Šv.
lis, šakotais ragais gyvulys, ran
Advokatas Cibaitis
Rašto
turinį?
4.
Kuri
buvo dik
damas miške. 10. Burė - au
z W01iam UnaUa, Morton,
624? S. Kedzie Ave.
tatoriaus
Hitlerio
tikroji
pavar
deklas, ištiestas prie stiebo, ran
IL, atsiuntė 8100 Lietuvos naš
C h k i g o , IL 60629
dė?
5.
Kaip
plaukiant
per
jūras,
Berniukas
rankoje
laiko
10
damas
laive,
kad
vėjas
laivą
laičių paramai Dėkojame! JUeTel. 1-312-776-8700
yra
žinomas
vandens
gylis?
Už
įvairių spalvų balionų. Balionų
stumtų pirmyn. ~
tuvos Našlaičių globos" ko
k r i m i n a l i n e Teise
teisingus
ir
plačiau
paaiškintus
spalvos sumaišytos. Reikės
mitetas.
atsakymus skiriama 10 taškų,
kiekvieną spalvą patikrinti ir
(sk)
GALVOSŪKIO NR. 58
o už trumpus ir apytikrius atsa
ADVOKATAS
teisingai
parašyti.
Štai
sumai
z Dana ir John Trotter.RaATSAKYMAS
kymus — tik 5 taškus.
V vfenis Lietuvninkas
šytos spalvos: 1. aduojs, 2. lėmcine, WI, pratęsdami globą jų
4536 W. 63th Street
Nupieštos
figūros
atrodo
įvai
nysa,
3.
nižoris,
4.
sižinaron,
5.
Kamuolio viršus pasieks II li
globojamiems našlaičiams at
Chicago, IL 60629
niją. Kadangi kamuolys iš nolegtas, 6. ksiniaus, 7. badri- rios, tačiau gerai įsižiūrėję atra Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
siuntė $800. Našlaičių vardu
-keršai gatves nuo „Draugo")
spausdintas per didelis, ta sinis, 8. duras, 9. tablas, 10. ti- site dvi panašias. Suraskite jas
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
Pasaulyje per minutę paga
Tel.: 312-284-0100
taisyklė negalioja, kamuolys vinelois. Už kiekvieną atitaisy ir p a r a š y k i t e .
globos" komitetas.
. marule*, pagal susitarime
(5 taškai)
minami
68 automobiliai.
tą
klaida
gausite
po
vieną
tašką.
gali
siekti
virš
visų
linyų.
(•k)

JAV LB Krašto valdyba'
ruošia
Sausio
13-tosios
minėjimą, kuris vyks sekma
dieni, vasario 4 d., 12:30 vai. p.p.
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Pagrindinis kalbėtojas bus prof .
Vytautas Landsbergis, Lietuvos
Respublikos Seimo opozicijos va
das. Bus ir meninė programa.
Visi kviečiami gausiai minėjime
dalyvauti.

