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V. Landsbergis pakeistų
vieną žodį Kovo 11-osios akte
Vilnius, kovo 11 d. (AGEP) —

Praėjus šešeriems metams po
Kovo ll-osios akto, tuometinės
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, dabartinis Seimo opozi
cijos vadas, Tėvynės Sąjungos
(Lietuvos Konservatorių) parti
jos pirmininkas Vytautas
Landsbergis pataisytų vieną to
nutarimo žodį.
„Dėl jo mus kritikavo kalbi
ninkai, tačiau jau buvo vėlu”,
sakė V. Landsbergis pirmadienį
spaudos konferencijoje, sutikęs,
kad gražiau būtų buvę parašyti
„Nepriklausomybės atkūrimo”
vietoj „Nepriklausomybės at
statymo”.
Dabar istorijoje liks toks pa
vadinimas, sakė opozicijos
vadas, primindamas 1990 m.
kovo 11-ąją, kai priėmus Aktą
ir laikinąją Konstituciją, buvo
pradėta kurti Lietuvos įstatymų
sistema.
Spaudos konferencijoje Vytau
tas Landsbergis apgailestavo,
kad teisė ir teisėtumas dar
netapo Lietuvos valstybės pa
matu. Jis perskaitė sekmadienį
konservatorių suvažiavime pri
imtą laišką Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkui Pranui Kūriui,
kuriuo piktinamasi dėl sausio
mėnesio Aukščiausiojo Teismo
kolegijos nutarimo, kai 1941 m.

birželi sukilimo dalyvis An
tanas Petrauskas apibūdintas
kaip asmuo, išdavęs savo „Tė
vynę — Tarybų Sąjungą” ir su
ginklu kovojęs „prieš Tarybų
valdžią”.
Pasak Landsbergio, šiuo nuta
rimu buvo pakartotas 1948 m.
sovietinio karo tribunolo nuo
sprendis, „išdavystę tėvynei”
pakeitus į „genocidą”. Opozici
jos vadas pabrėžė, kad šis asmuo
dalyvavo karo veiksmuose prieš
okupantus ir buvo nuteistas
okupacinio teismo. Kai dėl „ge
nocido”, pasak V. Landsbergio,
A. Petrauskas nusikalto tuo,
kad nuvežė tris ūkyje dirbusius
žydus į miestelį.
Bylos medžiaga liudija, kad
tie asmenys jau buvo įregis
truoti gestape. Jiems iš pradžių
dar buvo leista dirbti ūkyje, o
paskui buvo liepta ūkininkui
juos atvežti, sakė V. Lands
bergis. Jo nuomone, teismas tik
ir teturėtų tirti, ar tai buvo
dalyvavimas genocide, ar ne.
Pabrėžęs, kad sprendimą
priėmusių teisėjų kvalifikacija
„yra tragiškai menka”, V.
Landsbergis išreiškė viltį, kad
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas P. Kūris atsakys viešai,
„ką padarė šios bylos ir šių
teisėjų sprendimo požiūriu”.

Minint šeštąsias Kovo 11
akto metines žvalgomasi
Į Europą
Vilnius, kovo 11d. (AGEP) —

Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas, pabrėžęs, kad narystė
Europos Sąjungoje ir NATO te
bėra pagrindiniai Lietuvos sie
kiai, su atsargiu susirūpinimu
užsiminė, kad „buvusiąją
priespaudą” galime pakeisti
„kito pasaulio kosmopolitinėm,
pragmatinėm nuostatom, masi
nės kultūros surogatu”, dėl
kurių perspėjo popiežius Jonas
Paulius II bei Vakarų politikai.
„Iš tikrųjų, žengiant į Europą,
reikia rodyti daugiau orumo,
turėti savo poziciją, labiau pasi
tikėti savais ekspertais”, sakė
Seimo pirmininkas, pirmadienį
kalbėdamas Lietuvos Seimo iš
kilmingame posėdyje Nepri
klausomybės atstatymo dienai
paminėti.
Iškilmingame posėdyje daly-

Gazprom dar netaiko
sankcijų
Maskva, kovo 11d. (AGEP) —
Iki šios savaitės pabaigos Rusi
jos įmonė Gazprom netaikys
sankcijų Lietuvai, pranešė šios
įmonės spaudos atstovas Sergej
Smirnov. Jis paneigė praneši
mą, kad nuo kovo 11 d. Gaz
prom smarkiai sumažins dujų
tiekimą Lietuvai. „Tai neįma
noma, nes dabar Gazprom pir
mininkas išvykęs, o tokius
sprendimus daro tik jis”, teigė
Smirnov.
Pasak jo, iš visų trijų Rusijos
dujų vartotojų Lietuvoje, Lie
tuvos Dujų įmonė skolinga dau
giausia. Dabar jos skola yra 30
milijonų dolerių. Be Lietuvos
Dujų, Rusijos dujas perka dar
bendrovės Stella Vitae ir Jo
navos Azotas.
Lietuvos Dujų dispečerinėje
korespondentą informavo, jog
dujų tiekimas nesumažintas —
dujų suvartojama maždaug tiek
pat, kiek ir praėjusią savaitę —
apie 5-6 milijonai kubinių
metrų per parą.

vavo prezidentas Algirdas Bra
zauskas, Kovo 11-sios akto
signatarai, pirmosios ir da
bartinės vyriausybės nariai,
užsienio valstybių diplomatai,
teisėjai, bažnyčios hierarchai,
nukentėjusieji kovoje už Lietu
vos laisvę.
Tylos minute buvo pagerbti
velioniai Kovo ll-osios akto
signatarai Birutė Nedzinskienė,
Česlovas Kudaba, Valerijonas
Šadreika bei visi žuvusieji kovo
je už nepriklausomybę.
Č. Juršėnas pastebėjo, kad su
grįžtančią Lietuvą Europa su
tiko palankiai, „o šiaurės šalys
— su meile”. „Šiandien Europo
je tiek daug mechanizmų, kad,
atrodo, užtenka prisikabinti
prie kurio nors, ir jis mus
nuves į svajonių pasaulį.
Saugumo sumetimai mus taip ir
orientuoja”, sakė Seimo pirmi
ninkas.
Pabrėžęs, kad nepritaria „kai
kuriems karštuoliams”, siūlan
tiems atsisakyti Konstitucijos
47 straipsnio, draudžiančio už
sieniečiams įsigyti žemę, patai
sos, Č. Juršėnas sakė suprantąs
ir susirūpinimo balsus.
Tai nereiškia siūlymo keisti
Lietuvos užsienio politiką.
„Pasirinkimas čia kuklus — ar
ba Europos Sąjunga, arba trem
piama šalikelė”, sakė Seimo pir
mininkas. Tačiau jis pabrėžė
skirtumą, „ar pateksime į Euro
pą kaip drovūs ir pasyvūs galu
laukės berneliai, ar kaip prie su
dėtingo miestų eismo pripratę
lygiaverčiai partneriai”.
Niekas mūsų darbų už mus
nenudirbs, niekas susikaupusio
purvo neiškops. Pagaliau ir
mūsų interesus, jeigu kas nors
gins, tai tik tiek, kiek jie sutaps
su bendrais išsivysčiusios Euro
pos interesais”, pažymėjo Seimo
pirmininkas.
Iškilmingame posėdyje taip
pat kalbėjo Kovo ll-osios akto
signataras, ketvirtosios vy
riausybės vadovas Aleksandras

Lietuvos prezidentas lankosi
Pietų Amerikoje
Caracas, Venezuela, kovo 11
d. — Lietuvos ambasada Venezueloje patvirtino, kad kovo
13-23 dienomis Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas
lankys keturis Lotynų Ameri
kos kraštus: Argentiną, Urug
vajų, Braziliją ir Venezuelą.
Tose šalyse yra įsikūrę lietuvių
telkiniai.
Prezidentą kelionėje lydės jo
duktė menotyrininkė Laima
Mertinienė, užsienio reikalų
ministras Povilas Gylys, Lietu
vos amb. dr. Vytautas A. Dambrava, Prezidentūros patarėjas
užsienio politikai amb. Justas
Paleckis, Energetikos Instituto
direktorius, Lietuvos Mokslų
akademijos narys Jurgis Vile
mas, prezidento karinis adjutan
tas Audronis Beišys, Preziden
Vasario 19-21 dienomis Kazlų Rūdoje vyko specialūs Lietuvos karių mokymai pagal JAV karinių
tūros protokolo skyriaus vedėjas
ryšių programą „Kariškiai kariškiams”. Juose dalyvavo dvi jėgerių komandos po 12 žmonių, in
struktoriai iš JAV, stebėtojai iš Latvijos bei Estijos generalinių štabų, Lietuvos Karinių oro pąjėgų
Valteris Baliukonis ir atstovas
ir SKAT dalinių kariai bei aptarnaujančios (maitinimo, gydymo, aprūpinimo, remonto) tarnybos.
spaudai — „Lithuania in the
Pratyboms vadovavo jėgerių bataliono vadas mąj. Saulius Veprauskas.
World”, vyr. redaktorius rašyto
Nuotr. R. Danisevičiaus „Dienoje”
jas Stasys Kašauskas.
Tai pirmasis Lietuvos prezi
dento
oficialus vizitas į keturias
kui reikėtų nusiųsti finansų
šalis,
kuriose
jis bus pagerbtas
ministerijos patvirtinimą, kad
Lietuva sutiktų skolintis ne 80
milijonų dolerių, o 150 milijonų,
pasiūlė
išeitį
—
akcininkų
Vilnius, kovo 8 d. (AGEP) —
ir
kad vyriausybė garantuoja
įneštas
lėšas
antrosios
emisijos
„Būtingės terminalo statyba dėl
tokią
pat savo dalį.
buvusios vyriausybės kaltės akcijoms apmokėti įskaityti
atsidūrė aklavietėje”, pareiškė kaip paskolą Būtingės Naftai,
Akcininkų susirinkime, be to,
Vilnius, kovo 11d. (AGEP) —
bendrovės „Būtingės nafta” tačiau akcininkai su tokiu atšaukti valdybos nariai —
Geografiškai
tolimas ir kol kas
generalinis direktorius Vladis sprendimu nesutiko. Manoma, Palangos miesto vyriausiasis ar
menkai
prekiaujančias
Lietuvą
lovas Gedvilas po penktadienį kad Būtingės Naftos savininkai chitektas Edmundas Benetis ir
ir
Lotynų
Ameriką
sieja
panaši
įvykusio akcininkų susirinki vis dėlto bandyta ieškoti išeities, buvęs LAIB tarybos narys Eu
politinė
patirtis
ir
ekonominės
mo. Gedvilas korespondentui tačiau kol kas nežinia, kuo to genijus Verbavičius. Naujais
sakė, jog kovo 8 d. akcininkų kios pastangos baigsis.
valdybos nariais tapo terminalo aktualijos, sako lietuvių diploAkcininkai, be to, pritarė arti vadovas Valdislovas Gedvilas ir tnatai, ruošiantys prezidento Al
priimti sprendimai nukelia
statybos pabaigą į 1998 metus. miausių veiksmų planui. Pagal Palangos meras Justinas Šat girdo Brazausko vizitą į šį
regioną.
Iki šiol terminalą planuota jį kovo mėnesį JAV EXIM ban kauskas.
„Lotynų Amerikos šalys, kaip
baigti 1997 m. spalio mėnesį.
ir
Lietuva, netolimoje praeityje
Iki kovo ll-osios, t.y. po
išsivadavo
iš diktatūrų ir dabar
pusmečio nuo akcijų emisijos
stiprina demokratiją bei laisvą
paskelbimo, terminalui ne
rinką”, pokalbyje su korespon
pavyko surinkti 30 milijonų
Vilnius, kovo 10 d. (AGEP) — programa numato, jog „Tėvynės dentu pasakė Lietuvos Užsienio
litų įstatinio kapitalo, todėl
Sekmadienį
Tėvynės Sąjungos Sąjunga sieks, kad Lietuvos reikalų ministerijos Amerikos
pagal Akcinių bendrovių įstaty
mą visų akcininkų įnašai turi (Lietuvos Konservatorių) par politinė sistema būtų judri, šalių skyriaus vedėjas Giedrius
būti grąžinti. „Tai reiškia, kad tijos pirmininku vėl išrinktas gyvybinga ir tarnautų piliečių Apuokas.
Pasikeitimas patirtimi, vyk
mes bankrutuojam”, teigė V. profesorius Vytautas Landsber interesams”.
Gedvilas. Jis ketina pirmadienį gis. Už jį balsavo 534 suvažia
Vytautas Landsbergis spau dant politines ir ekonomijos
siųsti pranešimą statybinin vimo dalyviai iš daugiau kaip dos konferencijoje sekmadienį reformas, stiprinant demokra
kams, kad jie nutrauktų darbus. 600 delegatų, atstovavusių iš sakė, jog Tėvynės Sąjunga tines institucijas ir stabili
Tai, kad nesuformuotas akci 78-iems partijos skyriams Lietu siekia sukurti tokią visuomenę, zuojant ekonomiją bei naciona
nis kapitalas, užkerta kelią bet voje ir vienuolikai užsienyje.
kurioje žmogus galėtų realizuoti linę valiutą, gali būti ypač
kokios užsienio paskoloms. Ter
savo sugebėjimus. Taip pat naudingas abiems pusėms, tiki
Antrąją konservatorių suva
labai svarbu kuo greičiau atgai si lietuvių diplomatai.
minalo vadovas teigė nežinąs,
žiavimo dieną Tėvynės Sąjun
kaip išeiti iš padėties. Galutinį gos valdybos pirmininku buvo vinti merdinčią ekonomiją, o
Lietuva taip pat norėtų Loty
sprendimą, jo nuomone, turėtų perrinktas Gediminas Vagno švietimą ir mokslą pakelti iki nų Amerikoje suderinti veiks
išsivysčiusių šalių lygio.
padaryti vyriausybė.
mus tarptautinėje arenoje. Šią
rius, o jo pavaduotojais paskir
Akcininkų susirinkimui buvo ti Rimantas Pleikys bei Alfon
savaitę
vyksiančių susitikimų
Landsbergis teigė, jog konser
siūloma įregistruoti faktiškai
partneriai
siekia tapti Jung
vatoriai yra nusiteikę optimis
sas Bartkus.
surinktą įstatinį kapitalą —
tinių
Tautų
Saugumo Tarybos
tiškai ir „turės svarų žodį for
Tėvynės Sąjungos pirmininko
23.2 milijonus litų, tačiau prieš
nenuolatiniais
nariais, ir
muojant naują vyriausybę”.
tokį sprendimą balsavo Mažei pavaduotojas tapo Mečys Lau Lietuvos konservatorių suvažia abipusė parama gali labai pakių Naftą, valdanti 34% akcįjų. rinkus, Antanas Stasiškis bei vime dar numatoma priimti
Nutarimui priimti reikia dviejų Saulius Šaltenis.
įvairių rezoliucijų ir nutarimų,
Lietuvos kariai
trečdalių akcininkų balsų.
Taip pat sekmadienį suvažia o suvažiavimas baigsis koncer
Būtingės Naftai nepavyko
dalyvauja NATO
vime buvo patvirtintos rinkimų tu skirtu kovo 11 dienos minėji
surinkti 30 milijonų litų, nes
programos nuostatos. Rinkimų mui.
seminare Jūrmaloje
Mažeikių Nafta neįnešė savo
dalies — 6.8 milijonų litų.
Vilnius, kovo 11d. (AGEP) —
Gamykla negalėjo laiku sumo
Dešimt
Lietuvos karininkų pir
kėti pinigų, vyriausybei vil
madienį išvyko į Jūrmalą daly
kinant sprendimą pripažinti
vauti
NATO ir „Partnerystės
įmonės apmokėtą bazinį termi
įstatymus. „Mes turime grąžinti vardan taikos” programos su
Vilnius, kovo 11d. (Elta) —
nalo projektą valstybės turtiniu Kovo 9-10 dienomis Vilniuje vy žmonėms pasitikėjimą. Jei
rengtame tarptautiniame semi
įnašu. Kai toks sprendimas bu
ko Tėvynės Sąjungos (Lietuvos mums lemta tapti Vilties parti nare „Cooperative Binate”
vo priimtas, Mažeikių Nafta jau
Konservatorių) Antrasis suva ja, reikia visiems vieningai dirb (Bendradarbiavimo dvinaris).
nebepajėgė sumokėti savo da žiavimas. Jame dalyvavo 574 ti”, teigė V. Landsbergis.
Trijų Baltijos šalių atstovams
lies, pinigams įstrigus Lietuvos
delegatai bei 75 svečiai, tarp jų
Tėvynės
Sąjungos
valdybos
šiame
seminare paskaitas
Akciniame Inovaciniame Banke
— Didžiosios Britanijos, Danijos, pirmininkas Gediminas Vagno skaitys NATO jungtinių pajėgų
(LAIB).
Norvegijos, Vengrijos, Latvijos
Mažeikių Nafta penktadienį ir kitų šalių konservatoriškų rius akcentavo, kad „sąjunga Šiaurės Europoje štabo specia
sieks teisingumo. Ir jeigu dabar listai. Jie supažindins su NATO
tinis Seimo pirmininkas sako patirtimi rengiant tarptautinius
Abišala, Akto signataras, Seimo partijų atstovai.
tautininkų frakcijos seniūnas
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos nežinąs geresnio prezidento už karinius mokymus, aiškins,
Leonas Milčius, Seimo LDDP Konservatorių) pirmininkas A. Brazauskas, tai konservatoriai kaip juos rengti pagal NATO do
frakcijos seniūno pavaduotoja Vytautas Landsbergis pabrėžė, siūlo sąjungos pirmininką V. kumentus.
Irena Šiaulienė, Akto signata kad tai — „išties nauja partija, Landsbergį”.
Penkių dienų renginyje Lietu
ras, Seimo konservatorių frak kuri daug ko pasimokė iš
Suvažiavime buvo svarstomos vai atstovauja generalinio šta
cijos narys Egidijus Jarašiūnas, praeities klaidų”. Be kita kojis užsienio, ūkio, jaunimo poli bo, karinių oro pajėgų, atskiro
Seimo narys, rašytojas Vytautas apgailestavo, kad dabar žmonės tikos, teisėsaugos, kultūros ir jo jėgerių ir dragūnų batalionų
Bubnys.
pratinami rimtai nežiūrėti į socialinės saugos programos. karininkų delegacija.

Sustabdyta Būtingės
terminalo statyba

Konservatorių pirmininku vėl
išrinktas V. Landsbergis

Baigėsi Lietuvos
Konservatorių suvažiavimas

aukščiausių institucijų. „Dina
miškai vystantis diplomati
niams santykiams šiame konti
nente, šis vizitas tarnauja ne tik
viešajai diplomatijai, bet taip
pat politiniams bei ekonominiams-komerciniams krašto in
teresams, todėl jis ilgiau negali
būti atidedamas”, apie šį vizitą
pasakė Lietuvos ambasadorius
Venezueloje Vytautas Dambrava.
„Didelis dėmesys bus skiria
mas energetikos klausimams
nagrinėti”, informuoja amba
sadorius. Lietuva jau perka
orimulsiją iš Venezuelos. Be
abejo, bus aptartos galimybės
bendriems Lietuvos ir Vene
zuelos projektams, ieškant
partnerių drauge administruo
ti ir sukomercinti Mažeikių
Naftos įmonę. Šiuo metu Mažei
kių Nafta dirba menku apkro
vimu ir kraštui neša nuostolius.
Bus toliau aptartos prancūzų
Bouygues firmos dalyvavimo są
lygos terminalo statybos jūros
darbams pravesti.

Tarp Lietuvos ir Lotynų
Amerikos — daug panašumų
dėti įgyvendinti šį tikslą.
Be to, Lotynų Amerikos šalys,
susivienijusios į bendrą regiono
rinką MERCOSUR, ruošiasi pa
sirašyti bendradarbiavimo
sutartį su Europos Sąjunga, ir
Lietuva, kuri yra asocijuota ES
narė ir siekia tikrosios narystės
dar šiame amžiuje, suinteresuo
ta Lotynų Amerikos požiūriu į
minėtus planus.
Vizitą į keturias Lotynų Ame
rikos šalis prezidentas Algirdas
Brazauskas pradės kovo 12 die
ną. Per vieną didžiausių savo
kelionių, kuri truks iki kovo 24
d., A. Brazauskas aplankys Ar
gentiną, Urugvajų, Braziliją bei
Venezuelą ir susitiks su visųjų
prezidentais.
Lietuvos ir Lotynų Amerikos
šalių prekybos apyvarta, pasta
raisiais metais didėjo labai
smarkiai. Pavyzdžiui, su Argen
tina nuo 1992 iki 1995 metų ji
išaugo beveik 60 kartų, o su
Brazilija — net 135 kartus. Ta
čiau bendrame Lietuvos užsie
nio prekybos balanse jos tebeužima labai nežymią dalį, o mi
nėti augimo tempai yra tokie
įspūdingi tik todėl, kad tuoj
nuo nepriklausomybės atkūri
mo prekyba su jomis praktiškai
neegzistavo.
Prekybos apyvarta, kuri buvo
didžiausia su Brazilija, pernai
vos viršijo 7 milijonus dolerių,
ir visoje Lietuvos užsienio
prekyboje tai sudarė tik kelias
dešimtąsias procento dalis.
Lietuvos eksporte į Lotynų
Ameriką vyravo elektros maši
nos ir įranga, garso bei tele
vizijos aparatūra, jų dalys ir
reikmenys, mašinos ir mechani
nė įranga, pienas ir jo pro
duktai, medienos masė, stiklas.
Lietuvos importe iš šio regiono
vyravo elektros mašinos ir įren
gimai, kailiai ir jų dirbiniai,
kava, arbata, prieskoniai, cuk
rus, chemijos ir farmacijos pra
monės produkcija.

KALENDORIUS

Kovo 13 d.: Paulina, Kris
tina, Meldutis, Vaiga. 1885 m.
gimė rašytoja Sofija Kymantai
tė Čiurlionienė.
Kovo 14 d.: Leonas, Matilda,
Karigailė, Sugirdąs.

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. kovo mėn. 13 d.
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KAZIUKO MUGE
Reikšmingas įvykis Čikagoje:
Kaziuko mugė. Pastebėta, kad
kitos organizacijs į tai atsižvel
gia ir tą dieną nerengia savo po
būvių. Jau daug metų lankau
si mugėje. Važiuodamas pir
miausia tikrinu orą. Jeigu labai
šalta, jeigu sninga, nuogąstau
ju, kad nebus lankytojų. Atva
žiavęs žiūriu ar yra vietos pasi
statyti savo važiuoklę (čia nau
jadaras. Gali būti automobilis,
motociklas, dviratis ar arklių
traukiamas vežimas). Taigi, dai
rausi. Jeigu nelengva rasti vie
tą, reiškia mugė pasisekusi.
Šiais metais taip ir buvo. Tad
pakilia nuotaika prisijungiau
prie triukšmo ir klegesio. Labai
malonus vaizdas. Sunku prasigrūsti pro spūstį. Pirmiausia,
žinoma, stebiu pirkėjus, kokius
dirbinius jie perka. Man įdomu,
mat ir aš prisidedu su savo kū
riniais. Slaptai žiūriu — vieną
mano kūrinį lyg ir perka.
Nupirko! Kaip malonu! Pirkėja
— v.s. Zuzana Juškevičienė.
Reiškia: skautų mugė, skautai
dirba, skautai perka. Šeimyni
nis reikalas. Bet netrūksta ir
kitų pirkėjų. Tik atrodo, kad
nebe tiek daug, kaip pirmiau.
Mat, kurie norėjo lietuviškų dir
binių, tie jų turi, kad trūksta
vietos jiems padėti. Tad reikia
ieškoti naujų rinkų.

Daug lakstančių vaikų, kurie
^•tl labai pagyvina mugę. Bėgioja,
gaudo balionus, kelia triukšmą,
kuris yra neatskiriama mugės
dalis. Čia taip pat gera proga
susitikti su seniai bematytais
pažįstamais.
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Žemutinėje salėje valgykla.
Kiek svietelio prigužėję! Kiek
išalkusių! Tenka pastovėti
eilėje. Patiekalai tradiciniai
lietuviški. Koldūnai (virtiniai).
Tų gausi net 15-ka. Cepelinų —
tik du, o kugelio — kiek atma
tuos. įsirikiuoju į eilę prie Aka
demikų restorano. Akademikės
dėlioja koldūnus, cepelinus į
lėkštes. Koks malonumas! Štai
— tau įdeda kugelį gal būsima
daktarė, kuri ne kugelį, bet gal
tave ateityje pjaustys. Bet tai
nepagadina kugelio skonio, nes
kita būsima daktarka prideda
spirgučių šaukštą. Ne per daug.
Mat jau žino, kad riebalai
kenkia. Didelį pasisekimą turi
laimikių traukimai. Visi nori iš
bandyti savo laimę. Dauguma
laimikių atsidurs kurioje kitoje
laimėjimų lentynoje. Bet toks
jau žmogaus būdas. Už
doleriuką nori gauti šimtą.

bai vertina. Manau, kad mugėje
reikėtų jai „baronkų” karolius
užkabinti. Atsiprašau, nukalbė
jau... Jai reikėtų dovanoti, ką
tik ji rastų mugėje patinkamo.
Ir taip mes dovanojame vienas
kitam. Skautai savo draugams,
draugai skautams.
Mugė prasidėjo po pamaldų
koplyčioje. Fil. vs. kun. Juozas
Vaišnys pamoksle paminėjo
Kaziuko mugę. O kaip jis to ne
darys. Juk skautas nuo vaikys
tės.

Taip praėjo dar vienas gražus
ir įdomus įvykis Čikagos lietu
vių bendruomenėje. Lankytojai
prisimins susitikimus su pažįs
tamais, pabendravimus, skautai
ir skautės — darbus, vargelį ir
džiaugsmus. Ir visi lauks atei
nančios mugės. Tad iki pasima
tymo 1997-jų mugėje.
vs. Vladas VŲeikis

KAZIUKO MUGĖ
DETROITE
Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautų,-čių 39-ji Ka
ziuko mugė š.m. kovo 3 d. sulau
kė daugiau negu 600 lankytojų.
Mugę atidarė „Gabijos” tunto
tuntininkė Gailė Dėdinienė ir
„Baltijos” tunto tuntininkas
Paulius Jankus. Tėveliai vado
vavo virtuvei ir valgyklai, ku
rioje buvo galima pasivaišinti
gardžiais lietuviškais patieka
lais. Skautai ir skautės turėjo
pagaminę gražių rankdarbiu
pardavimui, o skautininkės —
puikių kepsnių ir pyragų stalą.
Laimės šulinys, kaip visada,
pritraukė nemažai lankytojų.
Šiais metais dėl nesveikatos
negalint dalyvauti skautininkui
Česlovui Anužiui, sesės ir bro
liai pasirašė ir nusiuntė jam
sveikatos linkėjimų kortelę.
„Gabijos” ir „Baltijos” tuntų
vadovybė dėkoja mugės daly
viams ir visiems joje atsilan
kiusiems.
„SIETUVOS” DRAUGOVĖS
SUEIGA
„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovės sueiga
vyks penktadienį, kovo 15 d., 7
vai. vak. Lietuvių centre, Le
monte. Visos narės prašomos
dalyvauti — bus svarstomi drau
govės svarbūs einamieji reika
lai.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

Čikagos skautijos Kaziuko mugėn atsilankiusius svečius šypsenomis sveikino „Aušros
Vartų’7„Kernavės” tunto vyr. skautės — Lisana vdn Braun, Rima Žukauskaitė, Elytė Žukauskaitė
ir tuntininkė s. dr. Dalia Trakienė.

ŠAUNI KAZIUKO MUGĖ
DIDŽIAJAME NEW YORKE
Kaziuko mugė Nevv Yorke
buvo suruošta sekmadienį, kovo
3 d., Kultūros židinyje. Į mugę
atsilankė gausokas žmonių
skaičius, kurių tarpe buvo
vyresnio amžiaus lankytojai,
vidurinio, jaunimas ir vaikai.
Mugę ruošė Nevv Yorko skautai
ir skautės.
Didžiosios „Židinio” šalęs pa
sieniuose, stalus su savo „pre
kėmis”, buvo išsistatę „preky
bininkai”. O tos .įprekėš^ —
knygos, paveikslai, įvairių
dainų įrašų kasetės, tautinės
juostos, rankšluosčiai, gintaro
bei medžio dirbiniai ir kita.

Šv. Mišių auką užbaigus buvo
giedama „Marija; Marija”.

Oficialiam mugės atidarymui,
Vida Jankauskienė pakvietė,
neseniai iš Brazilijos grįžusį
vysk. P. Baltakį, OFM. Vysku
pas iš ten atvežė ii? perteikė Bra
zilijos veikiančio .skautų tunto
„Palanga” syęikįnimą Nevv
Yorko skautams, Pasidžiaugęs
ir padėkojęs mugės rengėjams
už lietuviškų papročių išlai
kymą ir puoselėjimą, ątrišęs
dviejų surištų tautinių juostų
mazgą, mugę ąfidąrė.

Salę apleidži'dritis vyskupas,
kuris išskubėjo pasiruošti vėl į
Vienos salės sienos viduryje kelionę pas Kdltfornijos lietu
stovėjo Mišioms pastatytas vius, buvo išlydėtas garsiai ir il
stalas — „altorius”, papuoštas gai plojant.
I
gėlėmis ir kitais žalumynais.
Po to prasidėję tikras turgus.
Priešais stalą, ant sienos (tarp
Buvo vaikščiojama nuo vieno
dviejų ilgų ir plačių lietuviškų
prie kito stajo, apžiūrimos
juostų) kabėjo Šv. Kazimiero
„prekės” ir, jeiįtu kas kam pa
paveikslas. Visos salės sienos
tiko — pirko. Akademikai skau
buvo papuoštos, įvairių skautai — „Pingvinai” prekiavo
tų/čių draugovių, bei tuntų
ledais, o mažieji, atsilankę į
gairelėmis.
mugę, savo laimę bandė „meš12 vai., susirinkusiems į mugę keriodami”. ii.
giedant „Pulkim ant kelių”,
skautų su jų vėliavomis palydė
tas, prie „altoriaus” atėjęs
Mišių auką aukojo, o ir dienai
pritaikytą pamokslą apie
skautų globėją šv. Kazimierą,
-b,
'■ ►
pasakė vysk. Paulius Baltakis,
Naujus metus „Verpsčių”
OFM.
būrelis pradėjo,įdomia sueiga:
Dalia Kučėnienė, neseniai įsi
Mišių skaitymus skaitė skau gijusi literatūros daktarės
tai: Jonas Jankauskas (jis ir Mi laipsnį, apgindama savo diser
šioms patarnavo) ir Lina Peni- taciją Žemaitė Amerikoje” at
kaitė, o Tikinčiųjų maldą — vyko pas „verpstes” pakalbėti
Aldona Katinienė.
„Žemaitės temomis”.
;
Pas sesę Nijolę susispietusios
Aukų dovanoms buvo atnešta:
knyga apie skautybę, lelija, „Verpstės” turėjo labai įdomią
tautinė juosta, duona ir vynas. literatūros „pamoką”. Viešnia
Aukas nešant, jų prasmę aiš dr. Dalia, iškaįbi, plačiai ir
kino skautė Vida Jankaus giliai susipažinusi su mūsų li
teratūros pirmūne Julija
kienė.

Daug darbo, daug vargo be
rengiant mugę. Matau daug vei
dų, kurie lyg suaugę su muge.
O tuo dar nesibaigia. Po mugės
reikia viską sutvarkyti. Čia vėl
kiek darbo! Reikia surinkti ir
pasaugoti neparduotus dalykus.
Ir pradėti galvoti apie atei
nančią mugę. Ko neperka — ne
bereikia daryti, o kas turėjo
pasisekimą, to reikia daugiau.
O gal paįvairinti. O gal, o gal...

1
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Vyko, itin gausi laimikiais lo
terija, kuri pradžiugino laimin
guosius. Džiaugėsi ir loteriją su
rengę skautai, nes jiems pavy
ko parduoti gana daug laimėji
mams bilietų.

Už artimesnę pažintį su Že
maite, sesės „verpstės” dėkoja1
dr. Daliai, kuri pląčiai atsa
kinėjo į sesių klausimus ir su
humoru įsijungė į diskusijas
apie kontroversišką Žemaitės
apsakymą „Ieva”.
Čikagos „Verpstės” sueigoje su viešnia, literatūros daktare Dalia Kučėniene. Iš k. — Nijolė
Užubalienė, dr. Dalia Kučėnienė, Halina Plaušinaitienė. Stovi — Rita Penčylienė, Irena Kerelienė,
Ritonė Rudaitienė, Aldona Martienė, Aldona Rasutienė, Rūta Daukienė ir Marytė Utz.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija gž skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

4847 W. 103 81., Oak Lawn, IL

Rašytoja, kurią pažinome iš
nuotraukų vadovėliuose, kaip
„bobutę su skaryte”, kuri rašė
apie praeityje nuskendusio
kaimo „Petrą Kurmelį”, „Mar
čią”, „Sutkus”,' buvo žymiai
gilesnė ir didesnė asmenybė. Dr.
Dalia supažindino mus su šios
ypatingos moters-rašytojos-visiuomenininkės — pirmosios
feministės plačia veikla Ame
rikos lietuvių tarpe po Pirmojo
Pasaulinio karo. Žemaitės as
mens, jos raštų ir paskaitų
sukeltos kontroversijos ilgainiui
iškreipė šios talentingos, drąsios
moters vaizdą. Savo kalbomis ir
raštais užstodama to meto
skriaudžiamas moteris ir aiš
kindama moters-žmogaųs-piliečio lygias teises, Žemaitė buvo
viena iš pirmųjų, ankstyviausiųjų feminisčių, ne tik Lietu
voje, bet ir. daug kur. Gal dėl to
ji buvo nesuprasta, nemėgs
tama.

Po sueigos sesės turėjo progą
įsigyti dr. Dalios knygą
„Žemaitė Amerikoje”.
„Verpstė”

M metų
$55.00
$60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

$55.00
$60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

Žymantiene-Zemaite bei laiko
tarpiu, kada ji gyveno ir kūrė,
papasakojo daug nežinomų
faktų iš Žemaitės gyvenimo ir
veiklos.

metams
$95.00
$110.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stončius

Apatinėje salėje buvo pietau
jama Vidos Jankauskienės ir
WASHINGTON, DC,
Josephine Senken paruoštais
KAZIUKO MUGĖ
pieturps valgiais. Papietavus,
„Skautų kavinėje”, visi gardžia
Washington, DC, lietuviai
vosi skaniais, skaučių iškeptais,
skautai ir skautės — Židinietės
pyragais, užsigerdami kava.
ir Akademikai sekmadienį,
Mugėį prasidėjusi 12 vai., nu
kovo 24 d., ruošia Kaziuko mugę
sitęsė iki vėlaus vakaro.
St. Elizabeth’s mokykloje, 917
»
P. Palys
Montrose Rd., Rockville, MD
(Nuo D.C. Beltvvay, važiuojama
KAZIUKO MUGĖ
1-270 North iki Montrose Road
Clevelande — Kovo 24 d. EAST exit. Važiuojama dar 1
mylią — mokykla kairėje kelio
11:30 iki 2 vai. p.p.
pusėjė). Mugė prasidės 1:30 v.
Washington, DC — kovo 24
p.p. ir tęsis iki 4 vai. p.p.
d., (1:30-4 vai. p.p.) St. Elizabeth’s mokykloje, 917 MontroDr. V. J. VASARIENĖ
se Rd., Rockville, MD.
DANTŲ GYDYTOJA
Worcester, CT — kovo 31 d.
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Maironio Parko patalpose,
Tai. 708-423-6114
. Shrewsbųry, CT. Pradžia 12 vai.
Valandos susitarus
...

SVEČIUOSE PAS „VERPSTES
- DALIA IR ŽEMAITĖ

Akademikai prekiauja knygo
mis ir „baronkomis” (riestai
niais). Nusipirk ir vaikščiok
pasikabinęs ant kaklo lyg
karolius. Tai prisideda prie mu
gės nuotaikos.

Kaip ten bebūtų. Kaziuko mu
gė per daugelį metų įgijo pilie
tines teises. Štai „Draugo”
redaktorė Danutė Bindokienė
paskyrė vedamąjį mugei. Gra
žiai aprašė ir paskatino atsilan
kyti. Mugės darbuotojai tai la

Mugės metu, kam buvo įdo
mu, žiūrėjo lietuviško TV iš
Čikagos kalėdinės programos
įrašą.

JAV..................................
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.)
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.)
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo).......................
Tik šeštadienio laida .
Užsakant J užsieni
oro paštu
Tik šeštadienio laida

Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8280

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W. SS St. Tai. (70S) 422-0101

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

1996 METŲ STOVYKLOS

Birželio 15-22 d. — Detroito
skautų stovykla Dainavoje,
Manchester, Michigan.
Liepos 10-17 d. — „Gintaro”
ir „Ąžuolo” vadovų,-ių lavinimo
mokykla — stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan.
Liepos 17-27 d. — Čikagos
skautų ir skaučių stovykla, Cus
ter, Michigan.
Rugpjūčio 12-19 d. —Mont
realio skautų ir skaučių..sto
vykla „Baltijos”, stovykla
vietėje.
Spalio 4-6 d. — Akademinio
Skautų sąjūdžio Studijų dienos,
Woodstock, IL.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 8. Pulaski Rd.
i Tai. 312-585-2802
Pirmd. 9 v.r-. - 7 v.v., antrd.,- trečd, ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Medicare Asalgnmant”.
Sumokama po vizito.

Cardiac Diagnosis, Ltd.
6132 S. Kedzie Ava. 1
Chicago, IL 60629 t
Tai. 312-436-7700

Valandos pagal susitarimą
Pirrėid 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 vpp
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 vpp.
penki ir šeštd 9 v r -12 v.p p

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

0132 S. Kadzls Ava., Chicago
(312) 770-0000 arba (312) 400-4441

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS

ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
-. KOSMETINĖ CHIRURGIJA

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

Tai. (312) 478-2112
9525 S 79lh Avė . Hickory Hills,' IL
Tai. (708) 598-8101

Vai pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS

gydymas bei chirurgija

172 Schlller 81., Elmhurat, IL 80128
708-841-2608
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 80852
Tai. 312-434-2123
Holy Croaa Physlclan Center
8084 S. Archer, Chicago, IL 80838
Tai. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 60652 ,

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai.: antr. 2-4,V- P P ir ketv 2-5 v P PŠeštd. pagal susitarimą

Kabineto tol. 312-776-2880
Namų tai. 708-448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6155 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNaporvllla Campus
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310,
Napervllle IL 00583
Tai. 708-527-0080
Valandos pagal susitarimą
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PASIKEITUSI AMERIKA

Danutė Bindokienė

HENRIKAS KUDREIKIS

Tenka dažnai išgirsti sakinį:
„Kur dingo ta Amerika, į kurią
mes atvažiavome”? Amerika la
bai pasikeitė. Panašius klausi
mus ir atsakymus bando duoti
laikraščių grupių žurnalistai:
Joseph Sobran, Suząnne Fields,
Mona Charen, Phyllis Schlafly
ir kiti. Jų straipsniuose paste
bimas susirūpinimas: kur Ame
rika atėjo. Pagal juos, užsienie
čiai dar laiko Ameriką ekonomi
niu ir kariniu milžinu, bet mo
ralinis spindesys jau dingsta,
nes tauta skęsta kriminalinių
nusikaltimų ir socialinio skur
do balose. Šiandien svetim
tautis, atvykęs Amerikon, jau
nesijaučia saugus.
Amerika dar šiandien gali su
teikti darbų, neaprėžtų galimy
bių, nepalyginamą materialinę
ir fizinę gerovę, tačiau, pagal
buvusį švietimo sekretorių,
autorių, filosofą William J. Ben
nett, Amerikoje įvyko kažkas
baisaus. Tiesa, dar daug žmonių
čia gyvena padoriai, yra gerų
šeimų, lankančių bažnyčias,
saugių kaimynysčių, yra mo
kyklų, kur dar mokoma padoru
mo, bet šių dalykų beliko daug
mažiau, negu reikėtų.
Pagal pastebėjimus — valsty
bė atsisako kultūros. „Nors mes
gyvename puikiai materiališ
kai, bet jau negarbingai”, —
sako rašytojas John Updike.
Nuo 1960 metų Amerikoje gy
ventojų paaugo 41 procentu, iš
laidos nuo 142 milijardų pakilo
iki 787 milijardų, vadinasi, maž
daug penkis kartus. Kriminali
niai nusikaltimai per paskuti
nius trisdešimt metų pagausėjo
daugiau negu 560 proc., 400
proc. padaugėjo pavainikių gi
mimai, keturgubai padaugėjo
skyrybos, patrigubėjo skaičius
vaikų, gyvenančių su vienu tė
vu, taip pat 200 procentų dau
giau paauglių savižudybių. Ten
ka pridėti, kad aukštesnių mo
kyklų mokinių mokslo lygis
krito 75 punktais (pagal JAV
vadinamąją SAT skalę).
Pagal 1940 metų mokytojų
apklausimus, didžiausi mokinių
nusikaltimai buvo: gumos
kramtymas klasėje, kalbėjimas
be leidimo, triukšmavimas, po
pierių mėtymas. Štai 1990 metų
bendri nusikaltimai: alkoholis,
narkotikai, nėštumas, išžagini
mai, savižudybės, muštynės,
ginkluoti apiplėšimai.
Apie krašto moralinį stovį
katalikų rašytoja Phyllis Schlaf
ly sako: „Puvimas iš viršaus ir
iš apačios”. Civilizacijos nykimo
reiškiniai visur. Visuomenė
skęsta cinizme ir banalizme.
Amerikos vaikai pasensta dar
neužaugę. Praranda savo nekal
tumą. Kasdien kine ir televizi
joje vaikai mato žudynes, bai
sius kankinimus ir ypatingo
žiaurumo aktus.
Šių dienų Amerikos jaunimo
vadinamoji „Pop” kultūra išsi

gimusi. Muzika gali padėti
žmogui pakilti ar kristi, žmonės
turėtų kreipti dėmesį į muzikos
svarbią reikšmę. Nuo Bacho, ar
net Buddy Holly, šiandien mu
zika nukrito iki „Guns ‘n
Roses” ir „2 live crew”. Snoop
Doggy Dog albumas „Doggystyle” tapo Nr. 1 Amerikos
parduotuvėse. Reikia pagalvoti,
kokią įtaką turi tokia muzika
paauglių kartai, kas išaugs iš tų
vaikų, kurie be tėvų auga gat
vėse, klauso muzikos, kuri gar
bina kankinimus ir moterų lyti
nius užpuolimus.
Kokia Amerikos visuomenė,
auklėjama programų ir vadina
mų ir „muilo operų”, kur lytinis
pasileidimas ir žiaurumas yra
kasdienybė. Tai laikoma didvy
riškumu. Dar baisesnių dalykų
matome diskusijų (talk show)
programose. Štai jų galerija:
Sally Jessy Raphael, Jenny
Jonės, Jerry Springer, Ofra
Winfrey ir tuzinas kitų.
Kyla klausimas, kas atsa
kingas už Amerikos moralinę
prarają? Vyriausybė, univer
sitetai, intelektualai? Jie nuodi
jo ir nuodija Amerikos moralę,
bet, pagal William Bennett, jie
tik iš dalies kalti. Pagal graikų
išmintį: pirmoji viso moralinio
kritimo priežastis — dvasinių
dalykų atmetimas, dieviškumo
nepripažinimas. Žmogus prade
da nekęsti dvasiškumo, nes
žmogus nori būti laisvas savo
žemiškiems siekimams. Pagal
graikų filosofus, kai žmogus
pradeda nekęsti gerumo, puola
į liūdesį, pykti ir nusiminimą.
Bennett rašo, kad šiandien
Amerikoje bijoma viešai kalbėti
dvasinėmis ir religinėmis temo
mis. Kodėl? Gal, kad bendrai
nepatogu apie tai kalbėti — ko
gero paminėsi kurį iš Dešimts
Dievo Įsakymų? Išgirsi, jog
religija tik privatinis dalykas,
todėl netinka viešai diskutuoti.
Išmetus Dievą iš viešumos, at
siranda nepaprastai gilios pa
sekmės visuomenėje. Todėl dau
gumai amerikiečių Dievas jau
neegzistuoja, net buvo tariama:
„Dievas yra miręs”. Dostojevs
kio romane „Broliai Karamazovai” parašyta: „Jei Dievas
neegzistuoja, viskas leidžiama”.
Žydų kilmės žurnalistė Suzanne Fields rašo, jog iki šiol
laivyne, ypač karo laivuose, tar
naujančios moterys, tapusios
nėščiomis, buvo atleidžiamos.
Šiandien, laivyno sekretorius
moterų teisių reikalautojų spau
dimu, paskelbė, kad kiekviena
moteris karo laive turi teisę
auginti vaikus. Karo laivuose
bus įrengti vaikų darželiai.
Kiekviena moteris turės atlikti
tarnybą iki šešių nėštumo mė
nesių. Prieš gimdymą, laivas
turi būti ne toliau negu 6 valan
das nuo artimiausios ligoninės.
Fields klausia, ai- tai bus patogu
Amerikos priešams?

LIETUVININKŲ KRAŠTAS
IR LIETUVININKŲ ŽODIS
Dr. ALGIRDAS MATULEVIČIUS
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vicepirmininkas
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Knyga „Lietuvininkų žodis”
baigiama svarbiu istorijos šalti
niu, gyvu žodžiu — atsimini
mais. Štai Emilijus Kraštinaitis
(1903—1986; gimė Mažuosiuose
Šileliuose, netoli Šešupės, Ra
gainės aps.; giminiuojasi su gar
sia Stikliorių gimine), iššifravęs
XVI a. Jono Bretkūno Biblijos
vertimo ir XVII a. pabaigos ar
XVIII a. pradžios Motiejaus Pre
torijaus Prūsų Lietuvos istorijos
rankraščius, prisimena, kaip
vokiečių kalba plito visose gy
venimo srityse, buvo vartojama
ir lietuvininkų šeimose. Ir mo
kykloje lietuvininkai gimtosios
kalbos vengė. Mokyklos uždavi

nys buvęs lietuvius nutautinti.
Pašešupiai buvo tarsi lietuvybės
tvirtovė. Vietos gyventojai dėl
savo tautybės jam atrodė indi
ferentiški. Paskutiniai šio švie
suolio žodžiai: karas „užbaigė
tam tikrą etapą Mažosios Lietu
vos istorinėje raidoje”. Arba Li
dija Bajoraitė (1890—1990), ki
lusi iš Balandžių kaimo (čia mo
kykloje mokėsi jos brolis, pagar
sėjęs Mažosios Lietuvos poetas
Friedrichas Bajoraitis-Paukštelis), į pietus nuo Ragainės, ne
toli Kraštinaičio gimtinės, ir
šimto metų gyvenimą baigusi
Kaune. Su didele meile, nostal
gija gimtąjį kraštą prisimena

Bendra problema
Tarptautiniai santykiai, net
tarp draugiškų kaimyninių
šalių, yra lyg „pelkių žiburė
liai” — nors atrodo labai aiškūs
ir šviesūs, gali bematant pasi
keisti ar visai išnykti. Po Pirmo
jo pasaulinio karo, Baltijos kraš
tams išsikovojus nepriklauso
mybę, kurį laiką buvo daug kal
bama apie galimą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sąjungą, kad susi
darytų tvirtesnė jungtinė jėga
naujo pavojaus atveju. Nesigili
nant į priežastis, kodėl tokia
sąjunga niekuomet nebuvo įgy
Mokinių kraštotyros darbų konkurso „Rytų Lietuva — mūsų valstybės centras”, dalyviai mokiniai
vendinta (kai kurios priežastys
su mokytojais, jų darbų vadovais.
šiandien
atrodo ne daugiau,
Nuotr. Vytauto Ilevičiaus
kaip valdančiųjų sluoksnių am
visiems padalino jo išleistų 1996 bicijos reikalas), po 1990 metų
ir daug skaudžių pamokų iš
m. kalendoriukų.
Šio konkurso rezultatai, iš senųjų priešų, galima prileisti,
augęs dalyvių ir rėmėjų skaičius kad ši idėja bus bent iš dalies
rodo, jog neblėsta noras pažinti įgyvendinta. Ir Vakarų pasaulis
visas tris Baltijos valstybes
tėviškės ir tėvynės istoriją.
Vasario 17 d. Vilniuje, A. G. Ručinskienė, filologas A.
dažnai linksniuoja kaip vienetą.
Nastazija Keršytė
Jakšto 9, susirinko mokinių Kairys, gydytojas S. Trepšys,
Taip ir patogiau,, ir lengviau
kraštotyros darbų konkurso Lietuvos Kraštotyros draugijos
spręsti įvairias problemas, nes
„Rytų Lietuva — mūsų valsty pirmininkė I. Seliukaitė, Lietu
jos
daugeliu atvejų bendros vi
bės centras” dalyviai. Šį kon vos Jaunimo turizmo centro LIETUVOJE - 100 NAUJŲ siems trims Baltijos kraštams.
REKORDŲ
kursą trečius metus organizuo kraštotyros vyr. metodininkė V.
Galbūt šiuo sutapatinimu tu
ja „Vilnijos” draugija. Jį Petrevičienė, — įvertino moki
rėtų
labiau susidomėti — ir
1995 m. Lietuvos rekordų
lėšomis remia Vilniaus Krašto nių kraštotyros darbų autentiš
pasinaudoti
— trys mažos tau
knygą papildė beveik 100 naujų
lietuvių sąjunga išeivijoje.
kumą ir išliekamumą, skyrė
tos,
žengiančios
pirmuosius
įrašų. Tai ir nauji, ir pagerinti
Konkurse dalyvavo 44 aukš vieną pirmą, dvi antras, tris rekordai bei patikslinti ar pa žingsnius demokratinio val
tesnių klasių (7-12) mokiniai, jų trečias ir septynias paska pildyti jų aprašymai.
dymosi keliu, kuris po totali
būreliai iš Vilniaus, Molėtų, Ig tinamąsias premijas. I premiją
tarinio
režimo sistemos, domi
Šių metų rekordų registra
nalinos, Širvintų, Švenčionių, gavo Giedraičių A. Jaroševi
navusios
kiekvieną gyvenimo
vimas prasidėjo nuo puodynėje
Šalčininkų, Zarasų rajonų, Vil čiaus mokyklos kraštotyrininkų užaugintos citrinos, kuri svėrė aspektą beveik pusę šimtmečio,
niaus, Panevėžio, Šiaulių mies-l būrelis, kurio vadovė — mokyto 648 g, buvo 13.5 cm aukščio, yra dar gerokai duobėtas.
tų mokyklų. Jie surinko isto ja A. Leišytė, už darbą „Giedrai 10.6 cm skersmens ir 32.6 cm
Nepaisant daug bendrų sun
rinę, etnografinę, tautosakos, čių kautynės 1920 m.” bei mo apimties. 1995 m. buvo pagamin kumų bei reikalų, kiekviena
kalbos medžiagą iš savo apylin kinės V. Petkūnaitė, K. Stavai- tas didžiausias didžkukulis Baltijos tauta turi savitą spręs
kių, išvykus į ekspedicijas Ry tė, S. Pivoraitė už surinktas (cepelinas), didžiausia pica, tinų užduočių sąrašą. O tuos
Giedraičių seniūnijos gyventojų
tų Lietuvoje.
didžiausias žemaičių blynas, kasdieninės buities — ir vidaus,
pavardes.
ir užsienio politikoje — užda
Vertinimo komisija: hab. dr.
Taip pat pinigines premijas buvo suklijuota ilgiausia juosta vinius spręsti ne visuomet
A. Tyla, Z. Zinkevičius, dr. N.
iš šokoladinių batonėlių įpaka
lengva. Tačiau viena problema
Keršytė, K. Garšva, E. Gečiaus- skyrė laikraščio „Apžvalga” vimo.
kas, rašytojas A. Markevičius, redaktorė A. Škiudaitė moki
Į Lietuvos rekordų knygą ta pati Lietuvai, Latvijai ir Es
mokytojos G. Boguslauskienė, niams M. Šemeliui (Ignalinos įrašyta ilgiausiai — 20,240 vai. tijai. Tai gausus kitakalbių ant
rajono, Didžiasalio „Ryto”
7 min. — skraidžiusi stiuardesė, plūdis, pasilikęs kaip kelių de
mokykla), D. Misiūnui (iš tos
šimtmečių okupacijos nuosėdos.
Phyllis Schlafly rašo, kad pačios mokyklos), L. Gabrytei, užfiksuotas didžiausias žmonių
Ir prieš 1940-tuosius Baltijos
krašto apsaugos sekretorius V. Guobytei (Švenčionių rąjono skaičius, sutilpęs automobilyje,
kraštuose
gyventojų dalį sudarė
sulaužė pasižadėjimą ir po Švenčionėlių I mokykla) už dar nutapytas mažiausias — vieno
kitų
etninių
grupių žmonės:
Kongreso narės Pat Schroeder bus „Vargonininkas Leonas kvadratinio centimetro — pa
vokiečiai,
žydai,
lenkai, rusai,
bei kitų moterų organizacijų Bielinis”, „Iš ryčiausios Lie veikslas.
totoriai
ir
kt.
Viename
krašte
Lietuvos rekordai registruo
spaudimo, sutiko moteris skir tuvos bažnyčios praeities”, „Ku
buvo
daugiau,
kitame
jų
ma
ti į kautynių formuotes. Šian nigas Bronįslavas Laurinavi jami nuo 1985 m. vasaros. Per
žiau,
arba
kitokios
sudėties,
bet
tą laiką išleistos dvi Lietuvos
dien Haiti, Kuveite, greit ir čius Švenčionėliuose”.
visgi
tai
buvo
valstybės
gyven

Bosnijoje, moterys pasiųstos
Dovanas, prizus patikusių rekordų knygos. Agentūra tojų mažuma. Reikia taip pat
kartu su vyrais gyvena tose darbų autoriams skyrė ir hab. „Factum”, registruojanti Lie
pačiose palapinėse, naudoja tas dr. A. Tyla, dr. P. Kalnius, Ma tuvos rekordus, dabar ieško lei pabrėžti, kad prieš mažumas ne
buvo diskriminacijos — jos tu
pačias prausyklas.
žosios Lietuvos reikalų tarybos dėjų trečiajai Lietuvos rekordų rėjo lygias teises, kaip ir visi
knygai.
Ar Amerikos mokyklose pa ats. sekretorė D. Bakanienė,
krašto piliečiai, besilaikantys
augliams paaiškinama, kad jie Lietuvos Kraštotyros, Knygne
įstatymų ir pilantys savo įnašą
visi yra Dievo vaikai? Mokyklos šių draugijų pirmininkės I. Se ILGIAUSI - 22 CM ŪSAI
į bendrą visų gy ventojų gerovės
atsisako mokyti kas yra gera ir liukaitė, I. Kubilienė, Rytų
aruodą. Jeigu pasitaikydavo ne
1995 m. gruodžio 29 d. Lietu
bloga. Norima sulaikyti Lietuvos kultūrinės veiklos
sklandumų dėl tautybės (ar reli
nelegalių vaikų gimimus, bet ir centro direktorė B. Kurgonienė, vos žurnalistų sąjungos salėje ginių įsitikinimų), tai jie buvo
toliau duodamos net šešių rūšių Gervėčių klubo pirmininkas A. įvyko pirmą kartą Lietuvoje daugiau asmeniško, ne valsty
pašalpos nelegalių vaikų Augulis, Lietuvos Jaunimo tu surengtas konkursas „Lietuvos binio pobūdžio.
motinoms. Prezidentas kalba rizmo centro kraštotyros vyr. ūsai — 95”, kurį suorganizavo
Kaip ir mūsų gyvenamajame
laikraštis „Pirmadienis”. Į
apie šeimos svarbumą, bet ir metodininkė V. Petrevičienė.
krašte, kartais mažumos net
Visiems konkurse dalyvavu konkurso galutinį ratą atvyko įkyriai — ir pavojingai — išsiski
toliau lengvinami skyrybų
įstatymai. Norima doresnio siems mokiniams „Vilnijos” 14 dalyvių, tarp kurių buvo ir ria iš gyventojų didžiumos,
jaunimo, bet uždraustos mokyk draugija padovanojo knygas: A. ūkininkas, ir bedarbis, ir Seimo ieškodamos „ko nepametė” ir
lose kalbos apie dorą, nėra Bubnys „Lenkų pogrindis Lie narys, ir daug kitų profesijų
aiškinimų moraliniais klausi tuvoje 1939-1940 m.” ir A. M. atstovų. Konkurso pagrindinį taliono vairuotojas Stanislavas
mais. Rezultatai šiandien Budreckis „Vilniečių veikla prizą laimėjo Lietuvos ginkluo Olševskis, kurio gelsvų ūsų il
išeivijoje”. „Vorutos” laikraštis tųjų pajėgų komendantinio ba- gis siekė 22 centimetrus.
aiškūs.

KONKURSAS „RYTŲ
LIETUVA - MŪSŲ
VALSTYBĖS CENTRAS”

reikalaudamos lengvatų, kurių
neužsitarnavo. Latvijoje ir Esti
joje tuo daugiausia pasižymi
rusakalbiai, o Lietuvoje — dar
ir lenkai. Iš trijų Baltijos vals
tybių labiausiai mažumoms
nuolaidžiauja Lietuva. Galbūt iš
dalies — ypač rusakalbių atžvil
giu — tai neblogas politinis
ėjimas, bent kiek pristabdantis
Rusijos nuolatinį ketinimą
„savo tautiečių teises ginti ar
timame užsienyje”, nesiskaitant
su priemonėmis.
Nelabai pateisinamos lengva
tos lenkams. Nors Lenkija pa
laiko gerus diplomatinius san
tykius su Lietuva, o Lietuvos
vyriausybė tą nuolat pabrėžia ir
tuo didžiuojasi, bet jokiu būdu
nesistengia taip uoliai saugoti
ir ginti lietuvių, gyvenančių
Lenkijoje, teises. Net ir oficiali
Lietuvos įstaiga — konsulatas
Seinuose — yra dažnai terori
zuojamas. Konsulato pastatas
jau ne kartą aplaistytas rau
donais dažais (paskutinį kartą
Sausio 13-tosios sukakties pro
ga), nuplėšiama Lietuvos tri
spalvė, purvais apdrabstomas
Vytis virš pastato durų. Į vy
riausybės protestus lenkų
valdžia nereaguoja, o Lenkijos
lietuviai (jų čia, kone pačiame
Lietuvos pasienyje, yra daugiau
kaip 30,000), kurių gyvenvietės
buvo neteisėtai atplėštos nuo
tėvynės žemės ir priskirtos Len
kijai, niekad nesijaučia saugiai,
turi nedaug teisių.

Šiuo atveju vis dėlto verta
pasimokyti iš latvių, kurie ima
si daug griežtesnių (nors ir pa
vojingesnių) priemonių prieš
sovietinės okupacijos dešimt
mečių palikimą — rusų tautybės
žmones, privežtus kaip kolonis
tus į ištremtųjų ar nužudytųjų
latvių vietą. Nors Latvijos kon
stitucijoje pabrėžiama, jog
gyventojų pilietybė nėra parem
ta vien tautybe, bet vyrauja įsi
tikinimas, kad gausūs rusakal
biai sudaro pavojų valstybės
tautiškumui — pačiai giliajai
latvių tautos egzistencijai. Va
sario mėnesį Laisvės partija
buvo pasiryžusi surinkti
131,000 parašų, reikalingų pra
vesti referendumą ir labiau
suvaržyti pilietybės įstatymus,
kad rusakalbiam būtų sunkiau
tapti Latvijos piliečiais. Tiesa,
partijai nepavyko surinkti rei
kiamo parašų skaičiaus — trūko
5,000. Nors tikslas nebuvo pa
siektas, bet Laisvės partijos va
das Maris Grinblats šį mėgi
nimą laiko tam tikru laimėjimu
— tauta turėjo progą pareikšti
savo nuomonę. Kai valstybė te
turi 2.7 min. gyventojų, gausi
kitakalbių grupė tikrai yra
grėsminga.

• Eifelio bokštas (Paryžiuje)
atidarytas lankytojams 1889 m.
kovo 31 d.

(evangelikų liuteronų laikomų
pamaldų — surinkimų — vado
vas), 1920 m. kovų prie Giedrai
čių su lenkų gen. L. Želigovskio
kariuomene dalyvio, atsimi
nimai.
Knyga baigiama Kintuose
1902 m. gimusio ir Šilutėje
gyvenančio, 1923 m. Klaipėdos
sukilimo dalyvio, aistringo
Mažosios Lietuvos patrioto Jur
gio Plonaičio testamentiniu
šūkiu „Lietuvininkai esame”.
Šis didžiulis leidinys, manau,
yra žodžio paminklas tiek daug
iškentėjusiems lietuvininkams,
daug nusipelniusiems lietuvių
Tilžė. Kairėje matosi lietuvių ev. liuteronų bažnyčia.
kultūrai, jų tautiniam atgimi
mui. Tebūnie tai menkas atpil
Martynas Reinholdas Tydekas šeima buvo išvaryta į Vokietiją, das už lietuvininkų nuopelnus
(g. 1925 m. Grauminėje, į šiaurę kur Martynas Reinholdas ir visai lietuvių tautai. Knyga turi
nuo Klaipėdos, kuršių žemėje). gyvena, nepamiršdamas lietuvi ne vien mokslinę, publicistinę,
bet ir politinę reikšmę, ypač dėl
Kaip pastebi žinomas kalbi ninkų šnekos.
ninkas Aloyzas Vidugiris, Tyde
Labai vertingi Jono Jurgio lietuvininkų gimtinės Karaliau
kas atsiminimus parašė tarmiš Gocento (1897—1974) — krašto čiaus krašto.
Klaipėdos krašto sukilime 1923 metais žuvusiems lietuviams paminklas
Klaipėdos
miesto skulptūrų parke.
Nuotr. Aldonos Kaminskienės
kai. 1944 m. pabaigoje Tydekų tyrininko, bibliofilo, sakytojo
(Pabaiga)
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. kovo mėn. 13 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
OMAHA, NE
PAMINĖTOS KLEBONO
MIRTIES METINĖS

1995 m. gruodžio 31 d. sukako
metai nuo Omahos lietuvių pa
rapijos klebono a.a. kun. Petro
Žarkausko mirties. Tą dieną, 10
vai. ryto, lietuvių parapijos
bažnyčioje buvo aukojamos Šv.
Mišios už buvusį kleboną ir jo
vardu pavadinta parapijos salė.
Mišias aukojo dabartinis mūsų
parapijos administratorius kun.
Dennis Stolinski, dalyvaujant ir
vyskupui Eldon Curtiss.
Prie šoninio altoriaus, ant
Lietuvos tautine vėliava ap
dengto paaukštinimo, buvo
padėta kun. Petrui Žarkauskui
atminimo plokštė su gražiu
įrašu. Po Mišių vysk. E. F. Cur
tiss pašventinus tą plokštę, ji
buvo nunešta į salę.
Pamaldose, kartu su lietu
viais, dalyvavo ir kitų tautybių
tikintieji, ilgus metus pažinusieji a.a. kun. P. Žarkauską.
Po Mišių vyskupas pasidžiau
gė ir pagyrė už gražų giedojimą,
nes tikrai gražiai skambėjo
choro giedamos giesmės ir
Kristinos Jonykaitės ,,Ave
Maria”. Chorui vadovauja Algi
mantas Totila, vargonuoja
Aldona Agurkytė-Tanner.
Po pamaldų parapijos salėje
visų laukė šventiškai papuošti
stalai ir skoningai paruoštos
vaišės, kuriose dalyvavo parapi
jiečiai, vysk. E. F. Curtiss ir
kun. D. Stolinski. Scenoje ant
paaukštinimo buvo padėta kun.
P. Žarkauskui atminimo plokš
tė, kuri vėliau buvo pritvirtin
ta parapijos salės sienoje,
s Po dvasininkų prasmingų pa
sisakymų ir linkėjimų lietuvių
parapijos žmonėms, bažnytinis
komitetas padėkojo vyskupui už
dėmesį lietuviams, jau metai
esantiems be savo, kunigo. Vi
suomenininke Irena Matz,
komiteto ir lietuvių vardu,
įteikė vyskupui menišką lietu
višką kryžių, kuriuo vyskupas
labai susižavėjo. Kryžių sukūrė
tautodailės mėgėjas Viktoras
Aras; jo gražūs kryžiai puošia ne
vieno lietuvio namus. Komite
tas neužmiršo ir mums palan
kaus kun. D. Stolinski, jam
buvo išreikšta padėka ir įteiktas
vokas su pinigine dovana.
Reikia pasidžiaugti, kad a.a.
klebono kun. P. Žarkausko mir
ties metinių paminėjimas buvo
lietuvių komiteto narių suma
nymas, kuriam mielai pritarė
kaimyninės parapijos klebonas
ir dabartinis mūsų bažnyčios
administratorius kun. D. Sto
linski. Jis pakvietė ir diecezijos
vysk. E. F. Curtis dalyvauti tos
dienos Mišiose.
Šiuo metu komitetas su pirm.
Lloyd Brazda pavyzdingai tvar
ko pastatus ir visus ūkiškus
reikalus. Irena Gartigaitė kas
savaitę paruošia bažnytinius
biuletenius ir atlieka įvairius
sekretorės darbus.
Lietuviai negalime skųstis,
nes matome ir jaučiame vysku
po ir amerikiečių kunigų didelį
palankumą. Esame dėkingi, ta
čiau vis dar laukiame ir tikimės
sulaukti lietuvio kunigo.
PRISIMINTA SAUSIO 13-JI

LB pastangomis, š.m. sausio
14 d. aukotose šv. Mišiose buvo
prisiminti ir pagerbti 1991 m.
sausio 13 d. Vilniuje žuvę mūsų
tautos didvyriai.
Mišių pradžioje LB valdybos
narė Aušrelė Sakalaitė trumpai
priminė šį skaudų istorinį įvykį.
Po toji skaitė Vilniuje žuvusių
jų pavardes, o LB v-bos pirm.
Gediminas Murauskas kiekvie
no žuvusio pagerbimui uždegė
po žvakę, kurios buvo sustatytos
prie didoko kryžiaus ant netoli
grotelių stovėjusio stalelio,

<

apdengto tautine vėliava.
Pamokslo metu amerikietis
kunigas dalyvius maloniai
nuteikė, paminėdamas tuos
skaudžius įvykius ir sunkų
mūsų tautos kelią laisvinantis
iš komunistinės okupacijos.
LB VALDYBOS PIETŪS
VISUOMENEI

Artinantis Lietuvos Nepri
klausomybės šventei — Vasario
16-tąjai, kurios minėjimo rengi
mas visuomet pareikalauja iš
laidų, LB valdybos pastangomis
sekmadienį, sausio 21 d., buvo
paruošti pietūs visuomenei, LB
valdybos kuklios kasos papildy
mui. Nors šalčiai ne vieną sulai
kė nuo dalyvavimo šiame ren
ginyje, pietumis pasinaudojo ar
ti 140 asmenų. O mėginusieji
laimę dovanų paskirstyme, pa
sidžiaugė vertingais laimėji
mais ir nesigailėjo atėję.
LB valdybai ruošiant pietus
visados darbu talkina paprašy
tos moterys. Jos ir skanių pyra
gų atneša, tik reikia neužmiršti
paprašyti. Šį kartą esant labai
nepalankiam orui, bene sun
kiausios pareigos teko valdybos
vicepirm. Nijolei Sudavičiūtei
MacCallum ir v-bos reikalų ve
dėjui Algirdui Mackevičiui.
Jiems reikėjo nemažai važinėti
slidžiais keliais, kol viską
sugabeno maisto gamintojoms.
Pasibaigus pietums, lėkščių ir
puodų plovimas teko vyrams —
pirm. G. Murauskui ir reikalų
vedėju Algirdui Mackevičiui,
nes moterys „sustreikavo”. Už
tai padėka priklauso ne tik
pietų ruošėjoms, bet ir
„nuolankiems” indų plovėjams.
J. Povilaitienė

BALTIMORE, MD
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Baltimorės lietuvių telkinys
nuo pokarinių emigrantų atvy
kimo ruošia du minėjimus. Vie
nas ruošiamas Lietuvių Bend
ruomenės lietuviams, o kitas —
Lietuvių Draugijų Tarybos fede
ralinės ir vietinės valdžios ats
tovams priminti apie Lietuvą:
jos džiaugsmus iki 1940 metų,
o po to skriaudas vykdytas
raudonojo okupanto. Nuo 1990
metų vėl džiaugiamės nepri
klausomybe ir rūpinamės jos
išlaikymu ir pagalba per 50 me
tų iškankintiems mūsų tautie
čiams.
Lietuvių Bendruomenės
minėjimas vyko š.m. vasario 11
d. Minėjimą pradėjo LB Balti
morės skyriaus ilgametis pir
mininkas Vytautas Eringis
mums primindamas, kad mes
esame dalis nepriklausomos
Lietuvos ir kad mūsų dauguma
esame pasiturinčiai įsikūrę ir
mūsų pareiga yra padėti
materialiai nuskriaustiems
broliams Lietuvoje: buvusiems
Sibiro tremtiniams, kaliniams,
partizanams, našlaičiams ir in
validams bei partijoms, arti
miausioms mūsų įsitikinimams.
Po šio įvado Amerikos karo
veteranų Lietuvių Posto 154
nariai įnešė vėliavas ir, chorui
pravedant, buvo sugiedoti JAV
ir Lietuvos himnai. Invokaciją
sukalbėjo kun. Kazimieras Pu
gevičius.
Pirmininkas V. Eringis pa
kvietė paskaitininką, Marylando universiteto branduolinės
fizikos profesorių, rašytoją dr.
Kazį Almeną pasidalinti min
timis 78-tose nepriklausomybės
paskelbimo metinėse.
Kalbėtojas lygino 1996 metus
ir 1924 m., t.y. 6 metus po nepri
klausomybės atstatymo ir pa
skelbimo. 1924 metais kraštas,
kad ir buvo karo nuniokotas,
pamažu kėlėsi, žemės ūkis ne
buvo išdraskytas, svetimųjų
valdomi dvarai buvo dalinami

Kalbėtojui nepagailėta plojimų.
Programos paįvairinimui Elzė
Indriūnienė padeklamavo du
poeto B. Brazdžionio ir po vieną
D.. Bobėnaitės ir J. Indriūno
tėvynės meile ir ilgesiu per
sunktus eilėraščius. Deklamuotoja iš klausytojų susilaukė ilgų
plojimų.
Programa buvo neilga, todėl
visi mielai jos klausėsi. Minė
jimo pirmininkė padėkojo vi
siems už atsilankymą, pakvietė
pasivaišinti šeimininkių paga
mintais skaniais patiekalais, už
ką visi buvo dėkingi. Minėjimas
visiems dalyvavusiems paliko
Dr. Evaldui Nekrašui, Lietuvos Nepriklausomybės šventės Cap Code paskai gerą įspūdį. Dalyviai dar ilgai
tininkui, gėlytę sega LB apylinkės vicepirm. Regina Petrutienė.
bendravo dalindamiesi šių
Nuotr. Alf. Petručio
dienų aktualiausiomis temomis.
savanoriams, mažažemiams ir jantiems brangų savaitgalio
Nepamirštas buvo ir aukų rin
bežemiams ir, vyriausybei re laiką palaikymui lietuvybės kimas lietuviškai veiklai pa
miant, ūkininkai atsigavo, ateinančioms kartoms.
remti. LB valdybos iždininko J.
krašto ekonomija gerėjo. Tuo
Suaugusiųjų šokėjų grupė Rugelio teigimu, aukotojai ne
tarpu 1996 metais žemės ūkis „Malūnas” pašoko keturis tau buvo šykštūs ir aukų suma
dar griuvėsiuose, dar nenusta tinius šokius. Ši graži jaunimo tesanti pasigėrėtina. Nepamiršta
tyta kuria kryptimi eiti: ar grupė ruošiasi Tautinių šokių paremti ir Vasario 16-tos lie
privatūs maži ūkiai, privatūs šventei ir yra reikalinga pa tuvių gimnazijos Vokietijoje.
dideli ūkiai, kooperatinės ir ak ramos ne tik kelionei į Čikagą,
J. I-nas
cinės bendrovės. Taip vadovybei bet ir lietuvių reprezentacijai
besiginčijant kraštas eina skur miesto ir valstijos šventėse.
PORTLAND, OR
dyn. Nuosavybės klausimai dar
Solistė Jane Brasauskienė,
ŠVENTĖME LIETUVOS
neišspręsti, biurokratija di akompanuojant Marijai Kra
NEPRIKLAUSOMYBĖS
džiulė, likusi dar iš Sovietų sauskienei, padainavo: „Iš rytų
SUKAKTĮ
Sąjungos laikų. 1924 metais šalelės”, „Mergelė lelijėlė”,
Vasario
16-sios — Lietuvos
žmogus žinojo, kad jis priklauso „Tyli naktis”, „Žalia dainų
nepriklausomybės
sukaktį
nuo savęs, ką uždirbs, tą ir rūta” ir „Lietuva brangi”.
šventėme
š.m.
vasario
11 d.
turės, — 1996 metais visi laukia
Po programos dauguma daly
jaukioje
kaimynų
latvių
salėje,
pagalbos, nurodymų, iš valdžios. vių nusileido į apatinę Lietuvių
Politiškai 1996 metais esame namų dalį, pasivaišinti skaniais 5000 Dosh Rd., Portlande.
Keletą dienų prieš tai žiauri
geresnėj padėty — turime savo lietuviškais patiekalais, o Lie
sniego,
vėjo, ledų ir lietaus
sostinę Vilnių, su kaimynais tuvių namų baras norinčius ap
audra
labai
išvargino Oregono
lenkais santykiai geri, o 1924 rūpino gėrimais. Šis nepriklau
kraštą.
Plačioji
Willmete upė,
metais dėl blogų santykių su somybės minėjimas praėjo šven
tekanti
veik
pačiu
miesto vidu
lenkais buvome lyg ir izoliuoti tiškoje, pagarbioje nuotaikoje.
riu, vandeniui iki krantų prisididžiųjų valstybių, kurios rėmė
Jonas Kardokas
pildžius, pranašavo miestui
lenkus; net Baltijos kraštai
nelaimę. Tačiau gerieji dangaus
laikėsi šaltai dėl mūsų prob
MELROSE PARK, IL
angęlai audrą sustabdė. Vasario
lemų su lenkais. Dabar geri san
11-tos rytas išaušo be debesio
tykiai su Ukraina, kuri ateity
VASARIO 16-TOS
padangėje ir nusiaubtą kraštą
MINĖJIMAS
je gali suvaidinti svarbų vaid
menį Europos valstybių santy
Lietuvos Nepriklausomybės pradžiugino patekėjusi skaisti
kiuose. Dr. K. Almenas mano, paskelbimo sukaktis Melrose saulė.
Nepriklausomybės šventę
kad ateityje Rusija silpnės, Parke buvo minima š.m. vasario
gimimų skaičius mažėja, 25 d. Minėjiman atsilankė gana švęsti susirinko arti 100
satelitinės respublikos stengsis gausus būrys vietinių ir toli lietuvių. Nemaža jų, nepai
atgauti pilną nepriklausomybę mesnių apylinkių lietuvių. sydami patvinusių greitkelių,
ir, pavyzdžiui, Ukrainai at Malonu buvo matyti ir nevieną atvyko iš tolimesnių — Winston,
siskyrus, jos įtaka Europai ir svečią atvykusį iš Lietuvos čia Eugene, Lake Oswego ir Vanpasauliui sumažės. Lietuvai pasisvečiuoti ar net ilgesnį laiką couver vietovių.
Susėdus prie gėlėmis ir lietu
didelis pavojus yra iš Kara pagyventi.
vių
tautinėmis juostomis pa
liaučiaus srities — Rusijos
Dar pakankamai turime ga
puoštų
stalų, šventę pradėjo
karinės bazės ir taip pat iš bių ir talentingų žmonių, tad ir
Algimantas
Tekorius. Gražia
didelio procento rusų gyve šį kartą minėjimo programa bu
balsei
Reginai
Aukštikalnynančių Estijoj ir Latvijoj, vo atlikta savo jėgomis. Minė
tei-Kungienei
vadovaujant,
su
kuriuos Maskva vis žada išva jimą pradėjo ir jį pravedė
giedojome
JAV
ir
Lietuvos
him

duoti.
Lietuvių Bendruomenės Mel
nus.
Po
to
Alg.
Tekorius
supa

Justinas Buivys, Lietuvių fon rose Parko apylinkės valdybos
žindino
su
pakviesta
kalbėtoja,
do atstovas Baltimorei ir Va- pirmininkė Onutė Rakauskie
šingtonui, iš Lietuvių fondo nė, pasveikindama visus atsi neseniai iš Lietuvos atvykusia
1995 pelno įteikė 1,000 dol. čekį lankiusius. Visiems kartu su Lietuvos Seimo atstove, ekono
Karaliaus Mindaugo šeštadieni giedojus JAV ir Lietuvos him minių mokslų daktare Laima
nės lituanistinės mokyklos ve nus, J. Rugelis sukalbėjo maldą, Liucija Andrikiene. Viešnia
dėjai Reginai Sajauskienei.
dėkodamas Aukščiausiajam už lietuvių ir anglų kalbomis
į
susirinkusius.
Po to vyko meninė programa. suteiktas malones mūsų tėvynei prabilo
Neištęstoje
kalboje
dr. Laima
Pirmiausiai pasirodė šešta ir prašydamas jos ateityje neap
išdėstė
Lietuvą
varginančias
dieninės mokyklos mokinės, pa- leisti. Susikaupimo minute bu
deklamuodamos eilėraštį „Lie vo prisiminti ir pagerbti did problemas.
Oficialiai daliai pasibaigus,
tuva”, padainavo „Žfemė Lietu vyriai, visais laikais ir visokiose
Daiva
Banaitienė pakvietė vi
vos”, ir „Geltona, žalia ir aplinkybėse paaukoję savo gy
sus
prie
gausiais valgiais
raudona — brangiausios spal vybes už mūsų tėvynės laisvę.
padengto
vaišių
stalo. Vaišinvos”. Mažieji pašoko „Pasėjau
Minėjimo vadovė perskaitė tasi ir, Lietuvos problemas gvil
kanapę” ir trys mokinės: Lina 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
Bird, Julija Slavikaitė ir Dalia Nepriklausomybės paskelbimo denant, bendrauta iki tamsos.
Atsisveikinę vėl pasklidome
Slavikaitė padeklamavo keletą aktą, išvardindama ir visus to
po
platųjį Oregono kraštą. O
eilėraščių, o didesniųjų grupė akto signatarus. Perskaitė ir
gražus
šis kraštas — iki pat
pašoko „Suk-suk ratelį”. Rita 1991 m. kovo 11d. Lietuvos Ne
Bradūnaitė deklamavo „Lietu priklausomybės atstatymo aktą. vandenyno visur derlingi, ža
va mano šiaurės pašvaistė”. Ši Aktų skaitymas buvo palydėtas liuojantys ūkininkų laukai, o
horizonte tamsūs spygliuočių
mokykla per paskutinius porą plojimais.
miškai. Įžengus į mišką stebina
mėnesių jau pasirodė trečią
Pagrindinis kalbėtojas — isto
tų
spygliuočių didingumas. Mil
kartą su skirtingomis progra rikas J. Pažeriūnas plačiai ap
žiniško
storumo labai tiesios
momis. Pirmą kartą minėjo žvelgė mūsų tautos praeitį —
šimtapėdės
pušys savo viršū
Vėlines, antrą — kalėdinis pasi Mindaugo laikų Lietuvą, prieš
nėmis
bandančios
pasiekti de
rodymas ir dabar — Vasario 16 septynius šimtmečius sukūrusią
besis.
Valstybės
Žemės
ūkiominėjimas. Mūsų visų pagarba laisvą ir nepriklausomą Lietu
miškų
departamento
globojami
mokytojoms: Joanai Slavikie- vos valstybę. Peržvelgė ir
nei, Irenai Valatkienei, Virgini vėlesnes Lietuvos sėkmes ir miškai, medžiais užsodinami
jai King, Vaivai Taunytei, No nesėkmes laiko tėkmėje: prie nauji plotai. Miškų departamen
medai Šilgalienei, Gintai Palu spaudą, vergiją, kovas dėl lais to duomenimis, tvirtinama, kad
kas ketvirtas namas JAV-se yra
binskaitei, Valdai Sinkora, vės, kol 1918 m. vasario 16 d.
pastatytas
iš Oregono miškų ap
Vidai Gintvainytei, Danguolei aktu buvo įrodytas mūsų tautos
dirbtos
medžiagos.
Gražus ir
Bulvienei ir Linui Rimkui, ir valstybės gyvastingumas.
turtingas
yra
Oregono
kraštas.
kurie moko tuos vaikučius lie Plačiai apžvelgė ir netolimos
Jo
keliais
iš
Portlando
lietuvių
tuvių kalbos, gramatikos, istori praeities įvykius: nesiliau
Vasario
16-sios
šventės
važiuo
jos, Lietuvos pažinimo ir dar jančias pastangas išsivaduoti iš
jant
prisiminė
Tėvynė
ir
poeto
sugeba paruošti įvairiems pasi sovietinės priespaudos (kam to
vysk.
Antano
Baranausko
tri
rodymams. Padėka ir mokyklos laiko pasaulio galiūnai didelio
eilis:
vedėjai Reginai Sajauskienei, pritarimo nerodė), tik nepalau
kuri rūpinasi mokinių paruo žiamas lietuvio laisvės troški Šiandien diena, yra diena
Visuos metuos tik viena,
šimu, mokytojų gerbūviu ir mas tą įrodė 1991 m. kovo 11d.
kitomis ekonominėmis proble nepriklausomybės atstatymo Visa graži ir šventa.
momis. Padėka tėvams, auko- aktu. Lietuva vėl tapo laisva.
Juozas Bričkus

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS
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REAL ESTATE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

GREIT
PARDUODA

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai-

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208V2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, alų*
miniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,,
tel. 708-969-2658.
, t

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

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodhnt
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT
Išnuomojamas 5 kamb. 3 miag. bu
tas antrame aukšte. Šviesus, kam
pinis namas; yra šaldytuvas, virimo
plyta, „car port”, $425 į mėn. Kreip
tis tel. 708-552-4199.

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.
(mm*
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A pubfic service of tht$ newspaper

FOR SALE

Iš Lietuvos parduodamos staltiesės,
įvairūs lino audiniai, gintaro karoliai, sagės,
rožančiai, gintariniai paveikslai, Aušros
Vartų Marija ir inkrustuoti paveikslai. Pri
statome arba pasiunčiame. Kreiptis: tsl.

708-656-6599.

STASYS KARAS
Audio kasete ir CD
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis

orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas
Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.
CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.
Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI
LEIDINIAI
ŽMOGUS PRIEŠAIS DIEVĄ. Filosofijos ir
religijos pagrindai. Salvino Biolo, SJ. 69
psl.................................................................
LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KŪDIKĖ
LĮ JĖZŲ. Vertė kun. V. Kulikauskas. 173
psl.................................................................
ATVERKITE DURIS. Įvadas į socialinę baž
nyčios doktriną. Bern. de Castera. 127
psl......................................
LOGOS. Religijos, filosofijos ir meno žurnalas.
No. 8. 240 psl.............................................
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 m.
Kaune. Ant. Dundzila. 96 psl...................
LIETUVA PABALTIJY. Istorijos ir kultūros
bruožai. Alg. Greimas. S. Žukas. 158 psl.
GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės. And. No
rimas. 207 psl.............................................
LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Daumantas. 247 psl.
DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ. Pažintis su Amerika
(JAV) Vincas Šalčiūnas. 335 psl..............
ČEKISTO NAGUOSE. Prisiminimai. Br.
Daunoras. 111 psl.......................................
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910.
Vacį. Biržiška. Redagavo St. Vaškelienė.
280 psl.........................................................
PABŪK, VARNĖNE, SVEČIUOSE. Poezija. J.
Minelga. 64 psl...........................................
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran
tremtinio atsiminimai. Povilas Šilas. 320
psl.................................................................
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžiai.
Henrikas Stasas. 276 psl..........................
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA.
Antanas Klimas. 83 psl..............................
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR
1387-JI METAI. Jonas Dainauskas. 352
Psl.................................................................
AŠ PADARYSIU JUS ŽMONIŲ ŽVEJAIS. Atsi
minimai iš gyvenimo Lietuvoje ir Sibire.
St. Kiškis. 140 psl....................................

$3.00

$3.00

$2.00
$10.00
$4.00

$4.00
$10.00
$12.00

$13.50
$3.50

$10.00
$5.00

$8.00
$12.00
$3.00

$15.00

$75.0

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai
prideda Sales tax. 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto
ir supakavimo išlaidų apmokėjimui.

žvilgsniai — lyg gydantis balza
mas. Taip akyse ir regiu Jūratę
Budrienę, Eleną ir Albiną Hof
manus, Onutę ir Kęstutį Paulikus, Aušrą Petri... Ir daugelį
kitų. Supranti, kokie kilnūs
lietuviai, sovietų okupacijos nu
blokšti į svetimą žemę, kokie jie
nuostabūs. Tikros seserys, tikri
broliai. Jie supranta ir dvasinę
mūsų negalę, kurią įspaudė per
pusamžį okupanto batai.
Sunku rasti padėkos žodžius,
kurie atspindėtų mūsų tėvynai
nių, gyvenančių JAV, gerumą ir
nuoširdumą. Mes ne visada
įvertiname tai, kolaborantai ir
ėldėdėpistai bando sumenkinti
mūsų išeivijos vaidmenį atgims
tančiai tautai, stengiasi mus su
pjudyti. Tai kolonistų rusų ir
piktadarių lenkų mėginimai.

„DRAUGO” RĖMĖJAI
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55.00 dol. B. Kasperavičienė, nis, St. Pete Beach, FL; Emili
Seven Hills, OH; Vladė Dama- ja Jurgela, Glendale, NY; Ona
Kronas, Michigan City, IN; Ona
sius, East Chicago, IN; kun.
Jankauskas, Algonac, MI; Juo
John Tamulis, Cadillac, MI;
zas
Peleckis, Sunny Hills, FL;
Liucija Kurkulienė, Roches
Kristina
Vygantas, Dalias, TX;
ter, NY;
10.00
dol.
Simon Naujokas,
50.00 dol. Jusefa Petrauskas,
Gyveno Milvvaukee, WI, kunigų prieglaudoje.
North Chicago, IL; Šarūnas Ri Chicago, IL; A. Zubrickas, St.
Mirė 1996 m. kovo 10 d. 4 vai. ryto, sulaukęs 82 metų.
Catharines, Ont., Kanada.
mas, Riverside, IL;
Gimė 1913 m. lapkričio 15 d. Elizabeth, N.J.
25.00 dol. Sofija Romanaus55.00 dol. Regina Banionis,
Nuliūdę liko: Tėvai Marijonai, draugai ir giminės
kas, Miami, FL; Stasė Macko Los Angeles, CA; Paulius Gylys,
Lietuvoje.
nis, Chicago, IL; Donatas Kisie- Olympia, WA; Walter Rask,
Velionis ilgus metus buvo Šv. Gabrieliaus parapijos,
lis, Upper Darby, PA; Jūratė Oak Lavvn, IL;
Milwaukee, WI, klebonas, mokytojavo Marianapolio aukš
Sayus, Warren, MI; Natalija
50.00 Petras ir Anna Jakuta
tesniojoje mokykloje; dvylika metų ėjo Šv. Kazimiero provin
cijos JAV-bėse provincijolo pareigas.
Kaminskas, Euclid, OH; Vitas vičius, Vai d’Or, Quebec, Kana
A.a. kun. Juozas buvo pašarvotas Šv. Gabrieliaus bažny
Bernadišius, Orland Park, IL; da; Giedrė Gillespie, Chicago,
čioje, Milwaukee, WI kovo 13 d., trečiadienį. Po šv. Mišių
M. Vilutis, Frankfort, IL; Va IL; dr. E. Stonikas, Flossmoor,
„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto nariai. Iš kairės: Jūratė Budrienė, An
kūnas bus parvežtas į Čikagą kovo 14 d., ketvirtadienį ir
cys Narkevičius, Dovvners IL;
tanas Valavičius ir Birutė Jasaitienė. LVV yra ir JAV LB Socialinių reikalų
pašarvotas
nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo
Grove, IL;
45.00 dol. Antanina Repšienė,
tarybos padalinys, besirūpinantis vaikučių su negalia gydymui Shriners
namuose, 2533 W. 71 St.
20.00 dol. Bronė Grybauskas, Chicago, IL;
ligoninėse.
— Kaip sekasi „Lietuvos
Laidotuvės įvyks kovo 15 d., penktadienį. Iš laidojimo
Downers Grove, IL; V. Šuopys,
35.00 dol. Dr. Gedas Grinis,
Vaikų vilties” Lietuvos sky
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
Melrose Park, IL;
St. Pete Beach, FL;
riui?
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
15.00
dol.
Robertas
Tamulio30.00 dol. Linas Raslavičius,
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
— Mūsų skyriuje septyni
Huntington
Beach,
CA;
S.
Reipalaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Tėvų Marijonų
žmonės. Dirbame visuomeni
manas,
Cicero,
IL:
dr.
Vladas
sklype.
pačiose
nuošaliausiose
vietose
ir
niais pagrindais. Mums daug
LVV — „Lietuvos Vaikų vil gydosi 68 vaikai iš įvairių Lietu
Lelis, Rochester, NY;
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
padeda gydytojai, jie konsul laiku padėti.
tis”, įsteigta 1991 m. sausio vos vietų. Daugeliui jų padary
šiose laidotuvėse.
25.00
dol.
A.
Miknis,
Dayton,
Kreipiuos
į
tėvynainius
užsie

tuoja vaikus. Nei vyriausybė,
mėnesį Čikagoje. Ši organi tos sudėtingos stuburo opera
nyje: jūsų parama „Valstiečių OH; Kazys Bagdonas, Chicago,
Nuliūdę: Tėvai Marijonai ir giminės Lietuvoje,
nei Seimas mūsų neremia.
zacija įregistruota JAV ir cijos, kitiems — ortopedinės
laikraščiui” visada pasiekia IL; Jonas Cinkus, Downers Gro
— Iš ko Jūs išsilaikote?
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
operacijos. Šiuo metu JAV gy
Lietuvoje.
tikslą, lengvina kaimo vaikų ve, IL; Peter Griganavičius, St.
—
Esu
dėkinga
savo
vyrui
Tel.
312-476-2345 arba 800-994-7600.
„Lietuvos Vaikų vilties” dosi 15 vaikų. Nemažai vaikų
dalią. Šiame fonde „Lietuvos Pete Beach, FL; Vytautas Ge
Jonui,
kurio
dėka
galiu
aukoti
Lietuvos skyriui vadovauja jau ruošiami artimiausiu laiku
Vaikų vilties” Lietuvos skyrius čas, Chipley, FL; Jurgis Štuopis,
visą savo laiką visuomeninei
Elena Gervickienė. Energin išvykti į JAV.
Sharon, MA; Augustas Paško
visada jaučia atramą.
Žinomas verslininkas, Lietuvos rėmėjas, buvęs kelionių
— Kas pasirūpina nuvyku veiklai. Vyro vadovaujama
ga, veikli pirmininkė per pa
Žinoma, mūsų svajonė, kad nis, Downers Grove, IL; Algir
agentūros
American Travel Service Bureau savininkas
UAB
„Meduja
”
padeda
ir
lyginti trumpą laiką įgijo siais į Ameriką?
atsirastų ir daugiau supran das Pivaronas, Dovvners Grove,
moraliai,
ir
materialiai.
— Mūsų siunčiamą vaiką lydi
didelį autoritetą, į ją kreipia
tančių vaikų nelaimės mastą, IL; Modestas Jakaitis, Hillside,
— Su kokiomis organizaci ateitų į pagalbą. Dabar daugu IL; Henrikas Laucius, Paterson,
si nelaimės ištiktų vaikų tė tėvas, motina ar kas nors iš
vai. Elena Gervickienė savų giminių. Išimties tvarka — Ca jomis, fondais bendradar ma laikraščių tik sensacijos NJ; Veronika Misiūnas, Clark,
jautrumu, nuoširdumu sten rito atstovas ar parinktas geros biaujate?
elementų ieško vaikų nelaimė NJ; Elena Černius, Worcester,
— Prisipažinsiu, įvairios lab se, net gardžiuojasi jų skurdu. MA; Algimantas Bražėnas, Rosielos žmogus. Ten atvykusieji
giasi padėti kiekvienam.
Elena Gervickienė sutiko at nepaliekami likimo valiai — daros organizacijos, fondai, besi Dabar blogiau, spauda, propa yal Oak, MI; Genovaitė Tunkujuos priima, jais rūpinasi rūpinantys vaikais, dirba užsi guodama smurtą, seksą, griau nas, St. Pete Beach, FL; Irena
sakyti į keletą klausimų.
apkeliavęs pasaulį daug kartų, baigė savo žemiškas keliones
— Prašyčiau trumpai api „Lietuvos Vaikų vilties” nariai. darę savame kiaute, tarsi bijotų na vaikų moralę, ardo nervų sis Rimkūnas, New Buffalo, MI; E.
Chicagoje, Šv. Kryžiaus ligoninėje 1996 m. kovo 11 d., 5:30
Vieno vaiko ir globėjo išlaidos viešumos. Maloni išimtis — temą. Dėkoju „Valstiečių laik ir A. Garsys, Tampa, FL; Juozas
būdinti LVV.
vai. ryto, sulaukęs 94 metų.
— „Lietuvos Vaikų viltis” — per mėnesį siekia iki tūkstančio „Valstiečių laikraščio” labdaros raščiui”, kad jo puslapiuose Strokas, Bridgeview, IL;
Gimė 1901 m. spalio mėn. 15 d. Lietuvoje, Panevėžio
pelno nesiekianti organizacija. dolerių, o gydymo trukmė — nuo fondas „Kaimo vaikai”, kuris ypač ryški meilės Lietuvai
20.00 dol. Lithuanian Scouts
mieste.
ne tik atviras visai Lietuvai, bet tema.
Vienas pagrindinių šios organi 3 mėnesių iki pusantrų metų.
Assn., Livonia, MI; Donatas Ba
Nuliūdę liko: gyvenimo draugė Josephine Miller, artimie
ir mielai talkina mums, padeda
Tačiau
tai
tik
proziškoji
pusė.
zacijos tikslų — suteikti speci
ji ir draugai.
— Bet ir LVV Lietuvos sky naitis; Woodheven, NY; Juozas
finę, medicininę pagalbą Lietu Sunku ir apsakyti mūsų tautie surasti namuose sergančius rius turi sutlkumų?
Taoras, St. Petersburg, FL; prel.
Velionis buvo tėvas a.a. Janės.
vos vaikams su ortopedine čių dvasinį rūpinimąsi, jų nuo vaikus, kovoja už jų sveikatą.
Priklausė Industrinės Paramos sąjungai JAV (IPSA),
— Be abejo. Minėjau, laiko A. Goldikovskis, Cleveland, OH;
širdumą, gerumą, LVV pirmi Šio fondo koordinatorė dr. Re mės vien entuziazmu, sunki ma Teresė Jakelaitis, Woodhaven,
negale.
Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei ir kitoms lietuvių
organizacijoms.
j—
Kitaip tariant, gelbėti ninkės Gražinos Liautaud pasi gina Švobienė pati jautriai per terialinė būklė.
NY;
Velionis pašarvotas trečiadienį, kovo 13 d. nuo 3 iki 9 v.v.
gyvena
kiekvieno
vaiko
nėlaiminguosiu.s vaikus. Gal aukojimą. Aš tai pati pajutau,
55.00 dol. Elz. Katilius,
— Dėkojame Jums už
S.
C.
Lack & Sons laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
trumpai apibūdintumėt tos kai man teko ten pabūti su ser nelaimę, tarsi būtų jos vaikas. pokalbį.
Chicago, IL; J. A. Rasys, Cam
Hwy,
Palos Hills, IL. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro.
Dr.
R.
Švobienės
dėka
mums
gančia dukra. Pasijunti absoliu
pagalbos suteikimo būdus.
bridge, MA: Ben Dunda, Cicero,
Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, kovo 14 d. Iš laidojimo
— Visų pirma remti LVV čiai saugus, o tų žmonių veidai, pasiseka atrasti nelaimėlius Kalbėjosi Bernardas Šaknys IL; Victor Aukžemas, Newark,
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misi
ortopedinę operacinę Vilniaus
DE;
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingoj
universitetinės vaikų ligoninės
50.00 dol. Dr. A. Broel-Plašv. Mišios už velionio sielą. Velionio Vlado palaikai bus
patalpose. Minėtoji operacinė
teris, Bethesda, MD;
palaidoti Lietuvoje, gimtajame Panevėžyje.
atidaryta 1993 m. spalio 2 d. Iki
40.00 dol. Zita Zvirzdys,
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
EDWARD J. SCHUMANN Olympia, WA;
1995 metų gegužės 1 d. LVV or
dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose.
topedinei operacinei nusiųsta
36.75 dol. Danguolė Kviklys,
Republican Candidate
Nuliūdę artimieji ir draugai.
beveik 4 milijonų dolerių vertės
Chicalgo, IL;
United States Congress
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 708-974-4410.
įrangos bei medicininių reik
35.00 dol. Vladas Juzėnas,
menų, kuriuos suaukojo JAV
Southfield, MI;
Primary March 19, 1996
gamyklos.
,
30.00 dol. Juozas Žvynys, St.
3rd. Congressional Dist.
LVV taip pat įsipareigojo to
Pete Beach, FL; dr. Alf. Stan
bulinti Lietuvos ortopedų’
kaitis, Wethersfield, CT;
5701 Linden, LaGrange, IL 60525
chirurgų galimybes — kas šešis
25.00 dol. Rimas Gulbinas,
mėnesius siunčiant į LVV orto
Moorestown,
NJ; Arnoldas
“Just Say No To Tax Increases"
pedinę operacinę JAV specialis
Chesna, Melrose Park, IL; Lai
tus kartu su Lietuvos chirurgais
ma R. Ghatak, Richmond, VA;
Iškeliavo Amžinybėn 1996 m. vasario 24 d.
daryti pamokančias ortopedines
Jonas Suopys, Brockton, MA;
Nuoširdžiai dėkojame Los Angeles Lietuvių parapijos
operacijas. Taip pat mūsų or
Halina Dilienė, Chicago, IL;
kunigams,
už maldas, šv. Mišias ir laidotuvių apeigas.
ganizacija lietuvių kilmės
Yolanda Lass, Chicago, IL; P.
Nuoširdi
padėka sol. Janinai Čekanauskienei už solo
vaikams iki 18 m., gyvenan
Baltakis, Lake Worth, FL; Ce
giedojimą.
tiems Lietuvoje ir kurių ligos
cilia Makaras, Sleepy Hollow,
Sol. A. Polikaičiui, R. Dapšiui ir B. Seliukui už giesmes
diagnozė atitinka JAV SchriIL;
rožančiaus ir Mišių metu. Taip pat muz. R. Apeikytei ir vargo
ners ortopedinių ligoninių
23.48 dol. Zenonas Šukys,
nininkui V. Raliui už vargonų palydą.
Balsuoti gali visi piliečiai, gyvenantys Cook County, Čikagoje (į vakarus nuo Kedzie Avė.),
diagnostiniams reikalavimams,
Chicago, IL;
Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįstamiems,
Oak Lavvn, Cicero, Bervvyn, Burbank, N. Riverside, LaGrange, Willow Springs, VVestern Springs,
sudaromos sąlygos gydytis
pareiškusiems
užuojautos žodžius. Ačiū už aukas Mišioms.
20.50
John
Radas,
Livonia,
Stickney, Indian Hd. Park, Palos Heights, ir kituose pietvakarių miestuose.
Shriners ligoninėse.
MI;
Liūdintys: dukra Regina ir A. Pavasariai su šeima.
— Ar daug kainuoja tė
20.00 dol. Vita Valadka, Elmvams gydymasis Shriners li
wood Park, IL; Regina S. Juška,
goninėse?
Detroit, MI; Vanda StimburiePAID BY FRIENDS OF E. J. SCHUMANN, DR. M. SINGA
— Tėvams ir visuomenei no
nė, Willowick, OH; Jaunius GilA.tA.
riu pabrėžti: Shriners ligoninių
vydis, Franklin, MI; John Sera
ZOFIJAI ADOMAVIČIŪTEI
priimtiems gydytis vaikams
finas, Elizabeth, NJ; G. Gudai
visas gydymas, susijęs su nusta
tis, Chicago, IL;
mirus, seserims EMILIJAI TRIMAKIENEI ir MA
tyta ortopedine liga, teikiamas
15.00 dol. R. ir T. Alinskas,
veltui. O visų dokumentų vai-i
TILDAI
MARCINKIENEI bei jų šeimoms reiškiame
Ridgewood, NY; Antanas Pin
kui ir globėjui paruošimas, ke
kus, Los Angeles, CA; Pranas
gilią užuojautą.
lionių bilietai, pragyvenimas
Stirbys, Nevv Britain, CT; Anup
Genovaitė Ankienė
Amerikoje irgi nieko nekai
ras Krinickas, Maspeth, NY;
Janina Poškus
nuoja, nes išlaidas padengia
14.25 dol. Justinas Žakas, ToI ronto, Ont., Kanada;
„Lietuvos Vaikų viltis”.
— Kiekvienu atveju taip
' 10.00 dol. G. Peris, Boca Rato Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov,
Over the past fevv years, LOT Polish Airlines has
daroma?
Upper Marlboro, MD;
į ton, FL; Aleksandra Dainora, Riauba, Toronto, Ont., Kanada;
established the most comprehensive netvvork of
Minsk and VILNIUS,: LITHUANIA
— Žinoma, taip. Turime vie
15.00 dol. Petras Ezerskis,
i St. Catharines, Ont., Kanada; Jonas Kavaliūnas, Beverly
destinations in Eastern Europe, vvith VVarsavv as the
Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of
Shores,
IN;
Zuzana
Pupienė,
St.
ną atvejį, kai LVV siunčiaCleveland,
OH; R. Kontrimas,
Petras Mikšys, Leicester, MA;
strategic hub. The netvvork is conveniently linked
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the comPete
Beach,
FL;
Albina
Ripskis,
mamam gydytis vaikui į JAV bu- '.
Mission
Viejo,
C A; Adelė Plie
Birutė J. Ceckus, Dearborn
fort of the nevv International terminai at VVarsavv
vvith LOT's transatlantic raute, giving passengers
Evergreen
Park,
IL;
vo net per spaudą organizuota
nas,
Oak
Lavvn,
IL; Vita ir Vy
Hts., MI;
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access
Okecie Airport. Make your reservations today!
rinkliava. Tai negerai, kenkia
tenis
Vilkas,
Saugus,
CA: Lai
22.50 dol. Jos Kudirka, Forest
55.00 dol. Victor Bakšys,
Hill,
MD;
mūsų organizacijos prestižui,
ma Repeika, Lombard, IL; Ste
Dorchester, MA;
meta šešėlį visų pirma tai šei
20.00 dol. Pranas Gluoksnys, fa Mikulskis, Woodhaven, NY.
30.00 dol. Elena Krasauskas,
Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your Iocal Travel Agent.
mai, kuria mes pasirūpiname.
Calgary, Altą, Kanada; Alfon
So. Pasadena, FL;
Kiekviena auka prailgina
POLISH AIPLIMCS
— įdomu, kiek vaikų gydė
sas
Zolpis,
Toronto,
Ont.,
Kana

25.00
dol.
Janina
Biliūnas,
lietuviško dienraščio, vienin
Montreal, P.Q.: 514-844-2674.
Nevv York: 212-869-1074.
si?
Mentor, OH; Nijolė Nausėdienė, da, Gražina Markonienė, Chica telio dar pasitikusio sveti
Toronto, Ont.: 416-236-4242.
Chicago: 312-236-3388.
— Nuo 1991 m. iki 1995 m.
Toll-free: 800-223-0593.
Los Angeles: 213-934-5151.
Lockport, IL; Ona Didžbalis, go, IL; Sigutė K. Mikrut, Lake muose kraštuose, gyvybę.
lapkričio mėnesio JAV gydėsi ar
Menomonee Falls, WI; Jonas Bluff, IL; Teresė Landsbergienė,
Dėkui!

A.tA.
Kun. JUOZAS
DAMBRAUSKAS, MIC

LVV GIMĖ ČIKAGOJE,
GYVA IR LIETUVOJE

A.fA.
VLADAS RAŠČIAUSKAS
RASK,

PUNCH #22

PADĖKA

A.tA.
MARIA STANKIENĖ

Kovo 19d., visi lietuviai balsuokim už lietuvį

EDVARDĄ ŠUMANĄ

į J.A.V. Kongresą (U.S. Congressman, 3rd dist.)

EDVVARD J. SCHUMANN — REPUBLICAN — PUNCH 22

No One OffersYou
More of Eastern Europe!
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Ifk, ŽVAIGŽDUTĖ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
A.a. kun. Juozas Dam*
brausko, MIC, kūnas bus par

Čikagos ir apylinkių lietu
viai tebegyvena praėjusio

vežtas iš Milwaukee, WI į Čika
gą, Petkaus laidojimo koplyčią,
Marųuette Parke, 2533 W. 7Ist
Str., kovo 14 d., ketvirtadienį.
Aplankymo valandos nuo 2 vai.
popiet iki 8 vai. vak. Šv. Mišios
laidotuvių dieną, penktadienį,
kovo 15 d., bus Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje
9:30 vai. r. Po Mišių kun. J.
Dambrauskas laidojamas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse Tėvų
marijonų sklype.

savaitgalio įspūdžiais, patirtais,
iš Los Angeles, CA, apsilankius
mūsų visų pažįstamam ir pa
mėgtam poetui Bernardui Braz
džioniui. Malonu pastebėti, kad
į susitikimą su svečiu gausiai
rinkosi publika — ir vyresnieji,
ir jaunosios kartos, ir net visai
maži — tiek šeštadienį Pasaulio
lietuvių centre (nors susitiki
mas nebuvo oficialiai skelbia
mas), tiek sekmadienį Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Teko
pasidžiaugti, kad poetas B.
Brazdžionis — nepasikeitęs,
pilnas entuziazmo, jaunatviško
optimizmo ir energijos. Tokių
dvasinės atgaivos puotų mūsų
tarpe reikėtų daug daugiau —
tuomet ir publikos dėmesys ren
giniams vėl atgytų.

Lietuvos vyčių 112 kuopos

mėnesinis susirinkimas šaukia
mas antradienį, kovo 19 d., 7:30
vai. vak. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Specialus
susirinkimo svečias bus kun.
Jonas Savukynas, kuris kalbės
apie savo vizitą Indijoje ir Romo
je. Visi kuopos nariai ir svečiai
Verbų sekmadienį, kovo 31
yra maloniai kviečiami susirin d., 2 vai. p.p. Švč. M. Marijos
kime dalyvauti. Po susirinkimo Gimimo parapijos choras, vado
bus kavutė.
vaujamas muz. Antano Lino,
Kviečiame į „Gintaro” jau ruošia religinį koncertą. Tai jau
nimo ansamblio koncertą, kurį įprastinė Gavėnios tradicija,
rengia „Draugo” renginių komi daug metų tęsiama ir lietuvių
tetas mūsų dienraščiui parem — taip pat nelietuvių — visuo
ti kovo 23 d., šeštadienį, jauni menės laukiama bei teigiamai
mo centre. Bilietus galima iš įvertinama. Kaip ir kitais me
anksto įsigyti „Draugo” ad tais, pasirodys choras, solistai ir
ministracijoje ir „Seklyčioje”. instrumentalistai. Bus gera pro
Nepraleiskite progos išgirsti ir ga susikaupti ir pasiruošti Di
pamatyti vieną geriausių užsie džiosios savaitės rimčiai. Pla
nio lietuvių ansamblių, o tuo nuokime šiame religiniame
pačiu paremsite „Draugą”.
koncerte dalyvauti.

Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plutas.

LAISVĖS ŠVENTĖ

Linda Burbienė, lietuvių visuomenei
jau pažįstama, kaip sėkminga daini
ninkė, pritarianti savo dainoms
gitara, atliks dalį meninės programos
Lietuvos Nepriklausomybės šventės
— Kovo 11-tosios — minėjime, kovo
17 d., Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Rengia ALTo sąjungos val
dyba, visuomenė kviečiama.

Sudarome progą nemoka

mai pasportuoti. Gausite fizinį
ir dvasinį atpildą. Šeštadienį,
kovo 16 d., 9:45 vai. r., bus į
sunkvežimį kraunami „Saulu
tės”, Lietuvos vaikų globos būre

lio, siuntiniai, kurių šiuo metu
yra apie 300. „Amber” agentūros

sunkvežimis atvažiuoja 10 vai.
r., renkamės apatinėje mašinų
pastatymo aikštelėje prie „con
do” įėjimo, Pasaulio Lietuvių cent
re, Lemonte. Iš anksto reiškia
ma gili padėka visiems, galin
tiems padėti. „Saulutės”
adresas: 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL. tel. 708-537-7949.
Jai pirmininkauja Indrė
Tijūnėlienė.
Našlių, našliukų ir pavienių
klubo susirinkimas įvyks kovo

15 d., penktadienį, 1 vai. popiet,
Kojak salėje, 4500 S. Talman
Avė. Čikagoje. Po susirinkimo
bus vaišės. Visi nuoširdžiai
kviečiami pabendrauti ir į klu
bą įsijungti.

Su poetu Bernardu Brazdžioniu susitikusios jaunosios jo poezijos skaitytojos
(iš kairės): Vija Sidrytė ir Giedrė Kazlauskaitė. Susitikimas įvyko Pasaulio
lietuvių centre kovo 9 d.
Nuotr. Vytfluto Ja8inevičiaus

x TRANSPAK praneša:
x Travel Centre, Ltd. siū
„Lietuvai pagal gyventojų skai lo skrydžius į Lietuvą ir vi
čių prilygsta Airija, Albanija, sus pasaulio kraštus pigiausio
Jordanas, Norvegija, Libija ir mis kainomis. Kreiptis į Te
keletas kitų valstybių. Lietu resę Lesniauskienę, tel. 847vos gyventojų vidutinė gyve 526-0773.
(sk)
nimo trukmė — 70.5 metai”.
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
x Leonai Juškienei, Kenoto siuntiniai. TRANSPAK, sha WI, D.L.K. Kęstučio Šaulių
2638 W. 69 St., Chicago, IL, kuopos Wisconsin narei susir
tel. 312-436-7772.
gus, šauliai atsiuntė $20 do
___________
(sk) vaną. Prie tos dovanos p.
Advokatas
Juškienė dar pridėjo savo $30 ir
GINTARAS P. ČEPĖNAS atsiuntė Lietuvos našlaičiams
paremti $50. Ligonei linkime
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
pasveikti, o už dovaną
(V2 bl. j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-582-4500
dėkojame. „Lietuvos Našlaičių
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
globos” komitetas.
Tel. 708-301-4866
(sk)
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

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

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 312-284-0100
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

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

LMKF Čikagos klubas ruo
šia tradicinį abiturientų pokylį
gegužės 5 d. Condessa Del Mar
salėje. Abiturientai skubiai
registruokitės pas Viją Pau
tienę.
„Skambėk, pavasarėli” —

Šiais metais jau antrą kartą
minime išsilaisvinimo šventę.
Duok Dieve, kad nebereikėtų
švęsti trečiosios. Kiekviena
okupacija sužaloja tautos kūną.
Reikia dešimtmečių, kol šiek
tiek atsigaunama. Paskutinė
okupacija buvo pati žiauriausia.
Fiziškai sunaikino trečdalį
lietuvių, o dvasiškai žymiai
daugiau. Ši šventė turi būti
mūsų vieningumo švente, nes
vienybėje yra galybė. Iki šiol
vieningumo dvasios Lietuvoje
mažai, susiskaldymas — didelis
Tokį susiskaldymą organizuoja
priešų agentai, kad galėtų vėl
pagriebti Lietuvą. Lietuvos
laisve turi labai susirūpinti
mūsų jaunimas, nes jis yra
mūsų tautos ateitis. Turi
daugiau domėtis patriotine ir
religine spauda. Tik toje spaudo
je suras būdus ir priemones,
kaip kovoti su visomis blogy
bėmis, kurios kenkia asmenims
ir tautai. Kaip „Aušra” ir „Var
pas” prikėlė Lietuvą iš tautinio
apsnūdimo, taip dabartinė gera
spauda turi stiprinti ir nuteikti
kovai prieš visas tautines nuo
dėmes. Viena spauda mažai ką
pasieks, jei nebus skaitančiųjų.
Todėl visi jauni žm'ohės turi būti
geros spaudos skaitytojai ir
bendradarbiai, kad susilauk
tume šviesesnės mūsų tautos
ateities.
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Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių laikraštėlio, 1996 m. Vasario 16
numerio viršelis.
KAS BUS?

Vienas italų berniukas nu
ėjo su motina į vienuolyną ap
lankyti tetos vienuolės. Jis at
sidėjęs žiūrėjo į tetą ir vienuo
lyno grotas, o paskui paklausė
motiną:
— Kas atsitiktų, jeigu ją iš
leistų?
Redaktorius
* * *
Per
minutę
pasaulyje suval
GYVATĖS UODEGA
goma
4,000
tonų
patiekalų, iš
IR KITI KŪNQ NARIAI
geriama 2 milijonai 900,000 lit
Kartą gyvatės uodega užsima rų gėrimų.
nė vadovauti ir pirmoji žengti.
* * *
Kiti kūno nariai jai kalbėjo:
Per minutę pasaulyje išlydo
— Kaip tu mus vesi, neturė
ma 700 tonų geležies ir plieno.
dama akių ir nosies, kaip kiti
* * *
gyvūnai?
Bet uodega nepaklausė: svei
Pasaulyje per minutę paga
kas protas buvo nugalėtas. Uo minama 4,600 porų avalynės.
dega ėmė vadovauti ir vedė ak
lai visą kūną, kol gyvatė įkrito
GALVOSŪKIS NR. 116
į akmenuotą prarają (bedugnę),
(Žiūrėkite lentelę)
kur susilaužė nugarą ir visa su
sižalojo. Tada nusižeminusi ėmė
galvą prašyti:
— Jei gali, išgelbėk mus visus
valdove: jau žinau, ką reiškia
pyktis su tavim.
K
Pasakėčia gėdina klastingus
ir piktus žmones, ’ kurie kyla
prieš savo valdovus.

i
ž
į

tai džiugus ir jaunatviškas
Ezopas
pavadinimas, primenantis gam
tos bei sielos atgimimą, o taip
GALVOSŪKIO NR. 96
pat ir labai tinkantis vardas jau
ATSAKYMAS
nosios mūsų kartos žmonių ruo
šiamai madų parodai sekmadie
Skersai: 1. Vincas Kudirka,
nį, kovo 17 d., 12 vai. Lexington 2. Morta, 3. diena, 4. Stulgins
House, Hickory Hills, IL. Paro kis, 5. aš, 6. tu, 7. ji, 8. do, 9. re,
dą ruošia „Žiburėlio” Montesso 10. mi. Žemyn: 1. Smetona, 2.
ri mokyklėlės tėvų komitetas ir Algirdas, 3. dalei, 4. težydi, 5.
visus kviečia maloniai praleisti antis, 6. Kęstutis, 7. Grinius, 8.
popietę, pasižiūrėti vėliausių | fa.
pavasarinių rūbų ir pasigėrėti
GALVOSŪKIO NR. 97
mokyklėlės „abiturientų” atlie
ATSAKYMAS
kama programėle. Rūbus mode
liuos jaunosios mamos, tėveliai
(Žiūrėkite brėžinėlį)
ir vaikučiai, „Žiburėlio” auklė
tiniai. Dar yra vietų (galima ir
pavieniams jas užsisakyti), bet
reikia paskubėti. Skambinti:
x Ernest ir Barbara Pan- Teresei Meiluvienei 708-655tos, West Boylston MA, Lietu 0468 arba Viktorijai Siliūnienei
vos našlaičių globėjai, pratęs - 708-257-0548.
dami globą našlaičiui kitiems
x Donatas ir Victoria
metams atsiuntė $200. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių Zakarai, Sun City AZ, pra
globos” komitetas, 2711 W. 71 tęsdami globą našlaičiui Lietu
voje kitiems metams, atsiuntė
St., Chicago, IL 60629.
(sk) $150. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos komitetas.
x TRANSPAK įstaiga LE
(sk)
MONTE veikia savaitgaliais:
x Ieškomi Dominyko Bart
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd. kaus vaikai gyv. Čikagoje ar Sprendimas labai paprastas.
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. ba Wisconsin valstijoj. Skam Jis pradėjo eiti iš Šiaurės aši
Transpak tel. Lemonte: 708- binti Sofijai Žukauskienei, galio. Tada pasuko į rytus ir
257-0497.
grįžo atgal į Šiaurės ašigalį.
219-923-3824.
(sk)
(sk) Taip parodyta ir brėžinėlyje.

Šiaurės..
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Lentelės pradžioje yra raidės,
su kuriomis prasidės šešių rai
džių žodžiai. Jei teisingai bus
atrinkti žodžiai, tai viduryje,
tarp tamsesnių linijų, susidarys
lietuviška patarlė, čia surašyta
tų žodžių reikšmės, kuriuos
reikės įrašyti į lentelę: 1. Atsis
veikinimo žodis. 2. Medžio vir
šutinė dalis daugiskaitoje. 3.
Mokyklos kambariai daugiskai
toje. 4. Daug mūsų karių ...
kovose už laisvę (būt dažn). 5.
Lietuvos ežero pavadinimas. 6.
Kelia miegalį. 7. Pasaulio
Kūrėjas. 8. Takas per negilų
upelį. 9. Žodį „stipri” (mot. gim.)
pakeisti kitu panašiu žodžiu. 10.
Labai maža kulka. 11. Už na
mo esantis nedidelis žemės
plotas. 12. Kai davė, tai ...
skaitmenų vietoje nieko nerašy
ti.
(5 taškai)

PRAĖJUSIOS VASAROS
ĮDOMIAUSIA DIENA

1995 m. birželio 22 d. buvo
pati įdomiausia vasaros diena.
Tai buvo mano paskutinė diena
mokykloje. Tą dieną, aš, mano
tėveliai ir brolis dideliu
lėktuvu išskridom į Las Vegas,
Nevadą, pradėti trijų savaičių
atostogas. Tą dieną mokykloje
buvo sutrumpintos pamokos,;
namus grįžau 12 vai. Aš ir
šeima patikrinom ir sutvarkėm
savo namus, norėjom palikti
tvarkingus, nes kaimynai ir
giminės pažadėjo prižiūrėti.
Apie 4 vai. po pietų mes išva
žiavome su taxi į aerodromą,
kad spėtume būti laiku prie
lėktuvo. Kelionė sekėsi gerai.
Las Vegas aerodrome nusilei
dome pirmą valandą ryto mūsų
laiku, buvo dešimta valanda
ten.
Mes išsinuomavome automo
bilį ir nuvažiavome į Ex Calibur
viešbutį. Man buvo labai keista,
kad vidurnaktį atrodė, kaip
vidurdienį, nes ten buvo daug
šviesų prie viešbučių ir res
toranų. Ir dar buvo keista, kad
tokiu laiku visur buvo pilna
žmonių, atrodė, kad Las Vegas
žmonės neina miegoti. Apie 3
vai. ryto suradome savo kam
barį, bet mes nebuvome pa
vargę. Visos šviesos ir triukš
mas mus nuolat budino. Nors
savo atostogų metu mačiau
daug gražių ir įdomių vietų, ši
diena man buvo pati įdomiau
sia, nes mes keliavome labai
toli, nusileidome į visai kitą
pasaulį. Miltone daug ramiau.
Gintas Adomkaitis,

Bostono lit. m-los mokinys.
GALVOSŪKIS NR. 117

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Čia matote iš 12 vienodo ilgio
pagaliukų sudarytus 4 kvadra
tus. Iš tų 12 pagaliukų atimkite
tik 2 pagaliukus, kad susida
rytų du kvadratai. Nieko dau
giau nekeiskite.
(5 taškai)

GALVOSŪKIO NR. 98
ATSAKYMAS

Yra būdas vandeniui atžy
mėti. Reikia abiejuose induose
vandenį užšaldyti ir tada ledus
supilti į tuščią indą. Tada galėsi
matyti, kurio indo ledas yra tuš
čiame inde.
GALVOSŪKIO NR. 100
ATSAKYMAI

1. Iš šių paminėtų diktatorių
seniausias buvo Stalinas. Toliau
seka: Hitler, Musolinį, Tito ir
Franco. Jauniausias buvo Pero
nas. 2. Iš Pietų Amerikos per
Meksiką pomidoras pasiekė Ita
liją 1554 metais (E. Brit. 22:67,
Chicago, 1968). 3. Ausys tarnau
ja drambliui ne vien klausai.
Ausimis dramblys gąsdina prie
šą, skelbia artėjantį pavojų,
vėsina savo kūną ir vaiko mu
ses. 4. Garsiąją Alberto
Einšteino formulę turime nuo
1907 metų (The 1993 Almanac,
p. 551, Boston, 1993). 5.
Visagino miestui Zarasai yra du
kartus arčiau, negu Ignalina.
Visaginas yra pusiaukelyje tarp
Daugpilio ir Ignalinos.
GALVOSŪKIS NR. 118

(Žiūrėkite raidyną)
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Kiek kartų jūs galėsite per
skaityti žodį America, pradė
dami skaityti nuo viršutinės
raidės A. Nesukinėkite akių
aplinkui, bet tik žemyn nuo
viršutinės raidės.

(5 taškai)
.

GALVOSŪKIS NR. 119

Kartą Bronius išėjęs iš
mokyklos, gatvės pakraščiu ėjo
namo. Paskutinė pamoka buvo
dainavimas, todėl ėjo dainuo
damas išmoktą dainą. Staiga
prie gatvės sankryžos sustojo
automobilis prie pat Broniaus.
Vyras, vairavęs automobilį,
davė garso signalą, norėdamas
atkreipti Broniaus dėmesį.
Bronius sustojo. Suaugęs vyras
iš automobilio prabilo: „Sūnau,
ar tu gali atsisėsti šalia manęs
ir parodyti kelią į sporto
aikštę?” Bronius gerai žinojo
sporto aikštę ir galėjo jam pa
rodyti, bet jis prisiminė tėvų
pastabą, kad su nepažįstamais
nekalbėti bet kokiu reikalu.
Tegul jis pasiklausia suaugusio.
Todėl trumpai jam pasakė: „Aš
negaliu jums padėti” — ir greit
nuskubėjo namo.
Kaip jūs pasielgtumėte tokiu
atveju?
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 120

1. Lakūnas, skrisdamas
lėktuvu, kaip jis žino, kuriame
aukštyje jis yra? 2. Iš kur
agurkas atkeliavo į Europą? 3.
Kurio pločio ir gylio yra Beringo
sąsiauris? 4. Kas išrado magne
tofoną — „Tapė recorderį”? 5.
Ar tiesa, kad žymusis Rusijos
dainininkas Šaliapinas (18731938) buvo Dievo apdovanotas
ne vien tik dainavimo talentu?
Už visus teisingai ir plačiau
atsakytus klausimus, ski
riami 10 taškų. Už trumpus ir
apytikrius atsakymus — tik 5
taškai.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

