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Lietuvos užcdenio reikalų
ministro vizitas Lenkijoje
»7d. skyrė lietuvių ir lenkų tautinių
(BNS) — Laukąja pasisako ui mažumų reikalams abiejose šetai, kad Lietuva pradėtų dary lyse.
ba* dėl stojimo į Buropoa Są
Priai tai susitik** su Punsko
jungą ir NATO pirmojoje kan- ir Seinų lietuviais, ministras
didatiinjanrių valatybių grupė- kėlė klausimą dėl lietuviikų
jo. Tai pirmadieni Varšuvoje vadovėlių spausdinimo ir kul
palįymėjo Lenkijos užsienio rei tūros namų Punske statybos.
kalų ministras Dariuaz Roaatti Lenkijos premjeras užtikrino,
susitikime BU Lietuvos užsienio kad bus dedamos visos pastan
reikalų ministru Algirdu Sau gos sprendžiant vadovėlių pro
blemas ir baigiant kultūros
dargu (KDP).
Aukštas Lietuvos URM parei namų statybą.
gūnas, lydintis A. Saudargą per
Pasak Lietuvos URM pareigū
pirmąjį jo oficialų vizitą i no, premjeras W. Cimossevkz
Lenkjją, ***•> kad derybose užsiminė apie priešiškai Lenki
daug dėmesio buvo skirta ben joje sutiktą Lietuvos švietimo ir
dram salių įsijungimui j euro- mokslo ministro Zigmo Zinkevi
pinea bei transstlantines čiaus interviu „Valstiečių
struktūras ir dvišalių santykių laikraštyje" apie tautini švie
pakėlimui i kokybiškai naują timą. Tašiau tai nebuvo pagrin
lygi
dinė pokalbio tema.
Ministras A. Saudargas pažy
Ministras A. Saudargas dar
mėjo, kad prie salių santykių kartą užtikrino, kad nėra pa
gilinimo prisidėtų sprendimų grindo abejoti Lietuvos vyk
priėmimo suderinimas. Jis doma tautinių mažumų politi
išreiškė vihi, kad Lenkįj* rems ka, kuriai skirtas reikiamas
tokius Lietuvos projektus, kaip
dėmesys naujosios lastitvos vy
automagistralės „Via Balttea"
riausybės programoje ir Lietu
statyba, elktros linįjų sujun- vos Krikščionių demokratų par
> perėjimo punktų
tijos, kuriai vadovauja minis, europinių getraa
A. Saudargas, programoje.
latn_kelio bėgių tiesimas iki
Susitikime buvo nutarta, kad
Kauno. Ministras tikisi, jog
š a l y beadromis jėgomis sieks, šalys turi paspartinti dar
kad si* projektai botų „laiku ir nepasirašytų sutarčių rengimą,
ešektyviai vykdomi".
įskaitant susitsrimus dėl
Pirmąją vkdto dieną ministras pavardžių — lankų Lietuvoje ir
A. Saudargas susitiko su Len -lietuvių Lenkijoje — rašymo
kijos premjeru Wtadzimierz Ci- oficialiuose dokumentuose ir dėl
ir daugiau dėmesio kultūrinio bendr iarbiavimo.

Dienraštis „IHena^ taukia
pirkėjo
Vttnhas, sausio 7 d. (BNS) Prieš dešimtmeti buvę* vienu
didžiausių Lietuvos laikraščių,
dabartinis dienraštis „Diena"
be jokio perspėjimo nuo sausio
1 d. nustojo ėjęs.
Vyriausias redaktorius Rytis
Taraila mano, kad dienraščiui
„Diena" yra du keliai: parduo
ti kontrolini akcijų paketą arba
skelbti bankrotą. Apie tai R.
Taraila kalbėjo antradieni vy
kusiam* darbuotojų susirinki
me. Dienraštyje jų likę šešias
dešimt. Komentuoti susidariu
sią padėti „Dienos" atstovai
atsisakė.
Leidėjai ir spaustuvė neskelbis tikrojo „Dienos" tiražo
gruodžio mėnesį) kol laikraštis
dar buvo leidžiamas, tačiau lei
dėjų tarpe spėliojama, kad
jis galėjo boti apie 5,000 egz.
Pagrindinių Lietuvos dienraš
čių tiražai siekia 42-70,000 eg

zempltorių.
„Diena" yra amarkiai įsiskoli
nusi spaustuvėms „Spauda" ir
„vimpa , popieriaus usssgams,
valstybinio socialinio draudimo
„Sodros" fondui, žinių agen
tūrai BNS.
Pirmadieni Ūkio teismas
pradėjo nagrinėti BNS ieškinini
pareiškimą dėl -Dienos" skolų,
tačiau neatvykus „Dienos"
atstovams, nagrinėjimas per
keltas i sausio pabaigą
R. Taraila turi uždarosios ak
cines bendrovės „Dienos lei
dykla" kontrolini akcįjų paketą,
kitą dali turi dabartinė opozi
cinė LDDP.
Kitas darbuotojų susirinki
mas numatytas sausio 13 d. vi
liantis, kad vyr. redaktorius
Rytis Taraila turės daugiau
žinių apie galimą laikraščio pir
kėją.

NRTV tarybai vadovaus
muzikologas
sausio 7 d. (BNS) Antradieni naujosios Lietuvos
Nacionalinio radijo ir televizijos
(NRTV) tarybos pirmininku bu
vo išrinktas muzikologas Ri
mantas Gučas, o jo pavaduoto
ju — Lietuves teatre sąjungos
pirmininkas Algis Matulionis.
Iš viso buvo pasiūlyti trys
kandidatai vadovauti NRTV
tarybai. Vienas kitą pasiūlė A.
Matulionis ir buvusios tarybos
pirmininko pavaduotojas Gytis
Lukšas. Pastarasis atsisakė
kandidatuoti, sakydamas, kad
, jau turi patirties šioje situaci
joje" bei motjvuodamaa užim
tumu.
Iš 16 tarybos narių už R. Gučą
balsavo 10. Po balsavimo tary
bas pirmininke savo pavaduo
toju paskyrė A. Matulionį.
NRTV tarybai pirauaJnkaa ir jo
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pavaduotojas išrinkti vienoR. Gotas bei A. Matulionis
prieš rinkimus daugiau nei va
landą atsakinėjo į tarybos narių
bei Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto narių klau
simus. Abu vieningai teigė, kad
valstybiniame radijuje ir tele
vizijoje yra daug trūkumų, ku
riems ištaisyti reikės ne viene
rių metų. Paklaustas, kokią
įsivaizduoja valstybinė tele
vizini, A. Matulionis sakė, kad
ji turi būti kokybiška.
R. Gučas kaip opiausią ir pir
miausiai taisytiną problemą
įvardino lietuvių kalbos kul
tūros stoką NRTV. „Tikiuosi,
ir kad mūsų posėdžiai
pavyzdys Svirnui
Gučas tarybos

Pasaulio naujienos
(Kamiantu DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS,
BaUPAN žinių agentūrų praaetunais)

•atensji 1996 m. amsėliu 37 d. buvo aurtngta kalėsią*
vakaras*, kuri sutrankė daosybe
9*Maęųw*tktMkmV&&kai*bunl<nU,*ikMoėtir^
_.w^.«--ui
;— UL, —i-y1_-. a, i—». _=
imksas 'tini IniTn s**aj**ai
12 vaiku Ka-M aoei-a-eiai Tunakavieni arimai *»i ja-niasieiM Kauno Ukirtj_M — vokaUsUi
Noanaai Kukukkianai, kad ji galėtų dalyvauti prestiitnUm* vokalistų kon-urat Norvegijaja,
ir —HiiUtitnkni Vilhel-rai Čapinakiui - tarti etaMtijaa JAV.
> nuotr.: Labdara* vakaronės svaftai klauaoai Buotaikiaaoa |
(KD)

Prezidentas ragina
moksleiviją domėtis
„Katekizmu"
Vfladoa, ssusio 7 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas paragino Švietimo
ir mokslo ministeriją bei šalies
mokyklas daugiau dėmesio per
visus šiuos mokslo metus skir
ti pirmosios lietuviškos knygos
- Martyno Mažvydo „Katekiz
mo" 460-ųjų metinių minėjimui.
,3ūtų gerai, kad renginiai
nesibaigtų tiktai šią savaitė
kad moksleiviai, studentai ap
mąstytų Katekizmo' reikšme
mūsų raštijai, kultūrai, atei

čiai", sakė prezidentas pirma
dieni po* valstybini radiją kal
bėdamas apie Šią jubiliejine
savaite prasidedančius ren
ginius.
Trečiadieni Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje
prasidės dviejų dienų tarptau
tinė konferencija „Mažvydo
skaitymai", o vakare Vilniaus
Operos ir baleto teatre rengia
mas valstybinis jubiliejaus mi
nėjimas.
Lietuvos senųjų knygų ekapo-

Panevėžio verslininką
reketavę nusikaltėliai nori
viešai pasiaiškinti
Vilnių*, sausio 7 d. (BNS) Panevėžio verslininką Rimą
Okuličių reketavę nusikaltėliai
siekia, kad per Lietuvos vals
tybiną televiziją būtų „iftklausyts ir kita pusė".
Pirmadieni televizijos infor
macinės laidos „Panorama" ko
respondentui Panevėžyje Skir
mantui Pabedinskui paskam
bino neprisiststes vyriškis,
kuris pasiūlė perduoti vaizdo
juostą, kurioje, pasak jo, būtų
pateikta „kitokia" susišaudymo
Kūčių vakarą Panevėžyje versi
jaS. Pabedinskas sakė pageida
vę* paaiškinimus įrašyti profe
sionalia kamera, o ne gauti
buitinės vaizdajuostės įrašą. Su
vyriškiu buvo susitarta susitar
ti telefonu antradienį.
Pagal pagrindine tiriamą ver
siją Panevėžio verslininkas R.
Okuličius gindamas save ir savo
turtą nušovė keturis ir sužeidė
keturis iš jo pinigų reikalą
rūsius nusikaltėlius. Trys su
žeisti įtariamieji vėliau pabėgo
iš Vilniaus ligoninių ir iki šiol

yra ieškomi.
Ieškomi įtariamieji Panevėžio
apygardos prokuratūrai atsiun
tė savo raštiškus parodymus,
kurių turinys neatskleidžiamas.

zicija bus atidaryta Vilniaus
universiteto bibliotekoje, kur
saugoma vienintelė Lietuvoje
M. Mažvydo „Katekizmo" kny
ga
įvairūs renginiai vyks visus
šiuos metus, o spalio s*ssn*Į Vil
niuje įvyks aštuntasis pasaulio
Baltistų suvažiavimas.
Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas, pabrėžęs šios nedide
lės, tačiau priaidėjuaioa prie
lietuvių tautos suvienijimo,
knygelės reikšme, tikisi, kad
visa valstybės programa bus
įvykdyta — išleistos visos „Ka
tekizmo" jubiliejui skirtos
knygos, įvyks kiti renginiai.
„Tai būtų labai gražus indėlis
mūsų kultūriniam stiprėjimui",
pažymėjo šalies vadovas.
Jis priminė, kad Jungtinių
Tautų Švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacija (UNESCO)
įrašė „Katekizmo" jubiliejų į
savo renginių sąrašą. Daugybė
žmonių Lenkijoje, Vokietijoje ir
kitose šalyse domisi pirmąja
lietuviška knyga, sakė
dentas.

Lietuva nesuteiks politinio
prieglobsčio iš Rusijos
pabėgusiam milijonieriui
Vilnius, sausio 7 d. (BNS) Lietuva atsisakė suteikti poli
tinį prieglobsti Rusijos milijo
nieriui Aleksandr Kortsnychin,
kuris su žmona laukia depor
tacijos iš JAV.
Lietuvos ambasadorius JAV
Alfonsas Eidintas dienraščiui
„Lietuvos rytas" sakė, kad
Lietuvos įstatymai nenumato
politinio prieglobsčio asmeniui,
kuris kaltinamas ekonominiais
nusikaltimais.
Ruaga kaltina A. Konanychin
8 mln. dolerių pasisavinimu iš
jo paties prieš kelerius metus
Maskvoje įkurto banko ir siekia,
kad JAV išduotų jai 30-metį
verslininką.

t)ėl mokesčių lengvatų
išaugirs kainos
VflahM, ssusio 7 d. (BNS) Dėl pridėtosios vertės mokesčio
(PVM) lengvstų panaikinimo
maisto produktų kainos šiemet
turėtų padidėti 6.03 proc., o
vartojimo kainų indeksas —
4.28 proc., numato statistikai
Statistikos departamento di
rektorius Kęstutis Zaborskss
spaudos konferencijoje pirmadienį Mdtė, kad šių išankstinių
spėliojimų teisingumas didele
dalimi priklausys nuo šiuo metu
sandėliuose esančių prekių li
kučių ir nuo „prekybininkų pa

dorumo". Pasak departamento
vadovo nemažai prekybininku,
pasinaudodami PVM lengvatų
panaikinimu, jau dabar bran
gina neparduotų prekių liku
čius.
Per praėjusius metus vartojimo prekių ir paslaugų kainos
Lietuvoje pakilo 13.1 proc.
Labiausiai — 17 proc. pabrango
transporto ir ryšių paslaugos.
Išlaidos būstui, kurui ir energi
jai išaugo 14.4 proc., maisto pro
duktai pabrango 13.7 proc.

wu

Ambasadorius A. Eidintas pa
tvirtino „Lietuvos rytui", kad A.
Konanychin kreipėsi į ambasa
dą Vašingtone, prašydamas su
teikti jam politinį prieglobstį
Lietuvoje.
Psts verslininkas dienraščiui
teigė turįs „unikalią verslo,
politikos ir tsrptsutinių
finansiniu ssntykių patirtį",
todėl galįs „prisidėti prie
Lietuvos klestėjimo". A.
Konanychin tvirtino esąs KGB
kontroliuojamos Rusijos mafijos
bei nesąžiningų pareigūnų
auka ir sako, kad Rusijoje jo
gyvybei grėstų pavojus.
A. Konanychin 1990 m.
tuometinėje Sovietų Sąjungoje
įkūrė Visos Rusijos biržų banką,
kuris vienas pirmųjų gavo lei
dimą vykdyti operaajas užsie
nio valiuta. Vėliau, verslininko
teigimu, KGB vadovaujama
mafija pradėjo vykdyti susidoro
jimo su juo plsną ir jis buvo
priverstas bėgti į Vengriją, o iš
ten paspruko į JAV.
Beveik 4 metus Amerikoje su
žmona Jelena Gračiovą gyvenas
RUSUOS verslininkas pernai bir
želį JAV tarnybų buvo sulaiky
tas nuosavame bute (kurio vartė
300,000 dolerių) Watergat* ra
jone. Jis apkaltintas neteisingų
duomenų pateikimu JAV imi
gracijos ir natūralizacijos tar
nybai ir jam gresia deportacija
už Ui.

snlsn-i

Vokietijos UR miįKlaus Kinksi antradianį pareiškė, kad Ruaįja rei
kalauja didelės kainos už prita
rimą NATO plėtimui, ir kad
NATO privalo aptarti daugybė
karinių, ekonominių ir djplomatinių klausimų, kaip šį procesą
padaryti priimtiuoaniu Mask
vai. Rusįja žino, kad negali sus
tabdyti sąjungos plėtimosi į bu
vusia* komunistine* Rytų Eu
ropos valstybes, tačiau reika
lauja tvirtų garantijų, kad šis
g_s*ajsj9 nėra nukreiptas prieš
ją, teigė ministras, kurį kanc
leris Hsusmt Kabi inšormavo
apie praėjusio šeštadienio suaitikimą su Rusijos prezidentu
Beris Jelcin.
Nikoaia Kipro sprendimas iš
Rusijos pirkti raketų „žemė ui as" gali pažeisti jėgos balansą
salėje, kuri ir taipjau yra viena
labiausiai sukarintų zonų pa
saulyje, aekmadisnį pareiškė
Vakarų ė-pkmatai. Toks sprendimss yra purnašu Kipro žings
nis patikimos priešlėktuvinės
sistemos sukūrimo link. Diplo
matų nuomone, dabar Kipras
gali neutralizuoti šioje saloje
Turkijos turimą oro pajėgų pri
valumą. 1947 m. Turkąja oku
pavo šiaurine Kipro salos dalį
(beveik trečdalis visos teritori
jos). Turkijos gynybos ministerij * į šį Kipro pirkini reagavo
kaip į iššūkį taikai saloje.

Maskva Rusįjos Valstybės
Dūmos deputatas Sargej Sachraj pasidalino su žurnalistais
mintimis apie galimus Maskvos
priešiškus veiksmus NATO plsčiantis į Rytus. Paaak Sachraj,
šalis įvairių nusiginklavimo ar
ginklavimosi suvaržymo sutar
čių peržiūrėjimo pati sfėktyviausia priemonė būtų Rusįjos
ir Baltarusijos susijungimas
Aukštas Rusijos gynybos mi
nisterijos pareigūnas RIA ko
respondentui pareiškė, kad
NATO plėtros planuos* Mask
vos nepatenkina tai, jog pra
ėjusių metų gruodi NATO tary
bos sesijoje išsakyti pažadai
nedislokuoti naujųjų NATO
narių teritorijoje branduonai*
ginklo neturi jokios juridinė*
galios ir tėra pažadai, r sssijss
haigiamajanu dokumente buv*
nutylėtas klausimas dėl NATO
kariuomenės dislokavimo tose
teritorijose ir nepatvirtintas atsisakymas priimti į NATO bu
vusia* S8RS reopufalik**, tarp
jų — Baltijos valstybes.
JAV išreiškė Kipro
sandėriu su Rusįja, pagal kuri
Riaaja pateik* Kipro i asnuhlikai zenitinių raketų. Turkų* dėl
tos pačios priežasties pareiškė
Rusijai oficialų protestą.
Maekva. Rusijos gynybos
pramonės ministras Zinovjj Pak
pasakė, kad Ruaga psr arti
miausius metus žada patrigu
binti ginklų eksporto apimtį1996 metais Ruaąja eksportavo
ginklų ui daugiau nei 3 mbd.
dolerių.

Naujai susikūrusi
besivystančių valatybių organi
zacija, pasivadinusi D-8 grupe,
šeštadienį sutarė stiprinti
ekonominius ir prekybinius tarpusavio ryšius, siekdama aukurti atsvarą didžiausių pramoni
Nikozia. Kipras antradieni
nių pasaulio valstybių grupei atmetė JAV kritiką dėl Rusėje*
G-7.
priešlėktuvinių raketų pirkimo
ir apkaltino NATO, kad ji tieki*
Tanaaa. Estijos prezidentas ginklus šiaurine aslos dalį oku
Lennart Meri paskelbė parla pavusiai turkų kariuomenei.
mento priimtas Baudžiamojo Anksčiau priimti JT nutarimai
proceso ir Administracinio ko- dėl Kipro ragino ti*k Kipro
dsksų pstsisss, numatančias graikus, tiek turkus mažinti
įkalinimo iki gyvos galvos karines išlaidą*.
bausme. Tačiau tai nereiškia,
Talinas. Estijos kariuomenės
kad automatiškai šalyje bus
vadas Jonan Kert žurnalis
panaikinta mirties bausmė.
tams Taline pasakė, kad jis pasi
Baltarusija gsli netekti ruošęs, jei reikia, kreiptis į
svečio teisių Europos Taryboje. Parlamentą, kad šis priimtų
Tokį sprendimą gsli priimti įstatymą, garantuojantį mote
ssusio pabaigoje prasidedanti rims teise būti aktyviojoje karo
Europos Tarybos Parlamentinės tarnyboje savanoriškos sutar
flaaiidilsjns sssįja. ganai ai itin ties pagrindu.
karną ET PA Biuro rekomenda
Minskas, Baltarusijos pre
ciją.
zidentas Aleksandr Lukašenko
Maskva. Per dvejus ksro interviu Latvijos laikraščiui
Čečėnijos metus žuvo 991 Rusi „CM" pranešė, kad jo pakvieti
jos vidaus kariuomenes kareivis mas Latvįjos prezidentui Gun
ir 289 vidaus reikalų struktūrų čiui Ulmaniui aplankyti Balta
tarnautojai. Tai pirmadienį su- rusiją kol kas pasilieka be at
sitikims su žuvusiųjų šeimomis sakymo, tačiau jie, I ukašsnks,
pranešt VRM vadovas Anstotįj „neišdidus ir gali pats atvykti
Kulikov. Išvedus Rusįjos pajė į Latviją".
gas iš Čečėnijos, šioje Šiaurės
Kairą*. Rusijos ultranacioKaukazo respublikoje įkaitais nalistų vadas Vladimir žiriliko 19 vidaus kariuomenės ka novskįj, pirmadienį vakare at
reivių. Dar 37 kareiviai ir kari
vykęs į Libįją, pažadėjo skatin
ninkai yra dinge be žinios.
ti šalių draugiškus santykius ir
Vatikanas antradienį pa bendradarbiavimą, pabrėžda
smerkė sntrą eutanaziją Aus ma*, kad jo šalis „solidarizuo
tralijoje, kuri įvykdyta pagal jasi" su Libįja, kenčiančia nuo
įstatymą, įteisinusį savižudybe „neteisingų" tarptautinių sank
su medikų pagalba. „Spręsti dėl cijų.
savo mirties ir ją gsuti, netgi su
įstatymo ir medikų pagalba, yra
sTALBNDOiOUS
maišto prieš Dievą, gyvenimo
Snaude • eLt Apolinaras, Sa>
autorių, veiksmas ir niunkai- vėrines, Teofilius, Gintė, Nemi
tinas priaš gyvyb*", rašo teolo ra
gas Gino Concetti laikraštyje
»te_:JulŲonaa,Ba*ttė,
.JL'Osssrvstor* Romano". Jis AlefeGabįk_1944in.Ct
ragina suaktyvinti kampaniją de mirė Lietuvos
priaš eutanazijos „epidemiją". Antanas!
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BROLI LEOPOLDĄ
KUPCIKEVIČIŲ
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Čikagos skautiškos šeimos
nariai. A.a. velionis nuostabiai
gyva ir ramia veido išraiška
ilsėjosi vainikais ir gėlėmis
apsuptame karste, prie kurio
stovėjo skautiškų vienetų vėlia
vos, garbės sargyboje pasikeis
dami budėjo jūrų budžiai, skau
tininkai ir grandieciai: Algis Jo
nušas, Algis Augaitis, Ge
diminas Deveikis, A l g i s
Paulius, Antanas Jarūnas, Jur
gis Lendraitis, Petras Jaku
bauskas, Ričardas Chiapetta ir
Romas Rupinskas.
Religine atsisveikinimo dalį
6:30 v.v. pravedė vs. (ii. kun.
Antanas Saulaitis, jautriais ir
guodžiančiais žodžiais bei
velionio šeimos parinktų psal
mių ištraukomis ir skaitiniais,
j.v.s. Leopoldas Kupcikeviciua
lydėjo amžinybėn brolio Leo
poldo sielą, ramino liūdinčius.
Čikagos lietuvių skautija, Dalį skaitinių atliko (ii. Euge
kartu su velionio seimą, liūdi nijus Butėnas. Religinės apeigos
netekusi skautybei ir lietuvybei buvo baigtos „Tėve mūsų"
pasišventusio nario—j.v.s. Leo malda.
poldo Kupcikevičiaus.
Čikagos skautiškos šeimos
Jau kuri l*iką žinojom ji nega atsisveikinimui su velioniu
luojant, nors niekuomet nesi vadovavo jo ilgų metų skau
skundė, viską priėmė su šyp tiškos veiklos artimas bendra
sena, humoru, iki paskutinės darbis vs. (ii. Sigitas Miknaitis.
dienos darbavosi ir planavo Trumpai aptaręs šio susitelkimo
1997-ais ivesti pamiltos jūrų priežastį, visų susirinkusių var
skautąjos 75-mečio sukaktį ir ki du išreiškęs užuojautą šeimai,
tus rikiavo i tos šventės darbų keliolika sakinių apibūdino
ratą. Matydami jo entuziazmą, velionį ir jo gyvenimą.
tikėjomės regėti ji sukaktuvinės
Šeimos vardu su tėveliu jaut
stovyklos didžiajame lauže, riais žodžiais atsisveikino dukra
iškilmingoje „Jūros dugno" jvs. Milda Arlauskienė; baig
šventėje. Deja, viltingus planus dama lietuvių ir anglų kalba
nutraukė gruodžio 8 d. ankstų padėkojo visiems šioje liūdnoje
rytą brolį Leopoldą ištikęs krau sueigoje dalyvaujantiems.
jo išsiliejimas smegenyse.
Lietuvių Skautų sąjungos var
Greitąja pagalba be sąmonės du atsisveikino LSS Tarybos
nuvežtas ligoninėn netrukus pirmininkas vs. fil. Kęstutis
mirė, giliam liūdesyje palik Ječius, reikšdamas užuojautą
damaa mylimą seimą, gausius šeimai ir lietuviškai skautijai,
draugus ir artimuosius. Amži netekusiai daug nusipelniusio
nybėn išėjusio brolio ir vadovo nario. Trumpai apžvelgė velionio.
ypač liūdi jūrų skautija — „Ne LS sąjungai atliktus darbus ir
rijos" jūrų skaučių tunto sesės, pareigas, kurių — vėliausios ka
„Lttuankoe" tunto juru skautai, dencijos nespėjo baigti, o taip
Čikagos jūrų skautininku, iu pat ir asmeniškai priimti jam
„Grandis", jūrų budžiai, „se skirto aukščiausio LSS įver
nieji bebrai", „Lituanicos" tun tinimo — Geležinio Vilko or
to „dievdirbiai" ir kt.
dino. Prie karsto pusračiu susi
Velionis antradieni, gruodžio rinkus atsisveikinime daly
10 d., buvo pašarvotas Donald vavusiems įvairiomis progomis
Petkus Marouette Parko laido Geležinio Vilko ordinais apdo
jimo namuose, kur vakare įvyko vanotiems skautininkams,-ėms,
visuomeniškas atsisveikinimas. „Vilką" karste gulinčiam
Atsisveikinti su a.a. Leopoldu broliui įteikti buvo pakviestas
Kuprikevičium atvykusių gau vs.'fil. S. Miknaitis. Tik tyliu
sių dalyvių daugumą sudarė susikaupimu ir malda galėjome

amsakartą
KaptUnviCiaB.

Iskilauaeoj* Čikaga* T%fi"*ir" sustaoje .Jitaanicea" tvata taasuuakas jvs.
Kupokevieias snpariiiaiiia Lietuviškos Skaptuos pirmūną vs. Petrą JoratU) su taate
Nuotr. J, ~
šiuo apdovanojimu pasveikinti
jau Anapilyje esantį brolį
Leopoldą.
Čikagos jurų skaučių ir skau
tų vardu sentimentaliai atsi
sveikino j.s. Violeta Paulienė,
savo žodį pradėdama poeto
Algimanto Mackaus ašaras iš
spaudžiančiu poezijos posmu.
Prez. A. Smetonos jūrų budžių
įgulos ir LSS Kontrolės komi
sijos (kurios nariu buvo velionis)
atsisveikino tos komisijos pirmi
ninkas jvs. fil. Bronius Juodelis,
iškeldamas brolio Leopoldo pa
reigingumą, darbštumą ir nagingumą. Padėkojo ir dienraščio
Draugo fondo vardu už me
niškai padarytas to fondo auko
tojams atžymėti garbės lentas,
kurių paskutiniąją, kartu su jvs.
A. Levanu, padarė keletą sa
vaičių prieš išėjimą iš žemiškojo
gyvenimo.
Šeimos vardu padėkojęs
atsilankiusiems už dalyvavimą
atsisveikinime, vs. fil. S.
Miknaitis pakvietė visus
skautiškos šeimos narius, pus
račiu sustojus prieš karstą,
sugiedoti tradicine „Ateina
naktis". Po to visi pražygiavome
pro karstą, akimirkai sustodami
tyliai tarti „Sudiev" mielam
Broliui su kuriuo kartu dir
bome, džiaugėmės sėkmėmis,
guodėmės nesėkmėmis.
Atsisveikinimas buvo pagar
biai santūrus, be ilgų kalbų ir
liaupsių. Kalbėjusieji kalbėjo
trumpai, bet iš širdies, tvar
dydami juos apėmusi netekties
jausmą ir smaugiančias ašaras.
Visi nuoširdžiai išgyveno atsi
sveikinimo liūdesį.
Saitą ir lietingą trečiadienio,
gruodžio 11 dienos 9:30 vai. rytą
iš laidojimo namų atlydėjus
velionį į Svč. M. Margos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kun. An
tanas Saulaitis, SJ, aukojo
iškilmingas šv. Mišias. įspū
dingai giedojo sol. Danutė
Stankaitytė ir Čikagos lietuvių
operos vyrų choras. Skaitinius
skaitė brolvaikis Algis Kupci
keviciua, brolio dukra Rita ir jos

TIKIU, KAD 8U8ITIK8IME
Jaunimo centro metinės vaka kines muges sueigose buvo la
rienės metu išgirdau nelauktą bai laukiami. Jis mokėjo gra
ir neįtikėtiną žinią, kad mirė žiai, įdomiai, su humoro žiups
j.v.s. Leopoldas Kupcikevičius. neliu apibudinti kiekvieną da
Mano akys nejučiomis nukrypo lyvį.
Taip vienas po kito išvyksta
į kaire, kur pernai Kaziuko mu
senoji
gvardija, kuri ant savo
gės metu mačiau Leopoldą už
, JJtuanicos" tunto prekystalio. pečių nešė skautąją išeivijoje.
Kažkodėl Leopoldą sieju su Ka Bet kaip lengvai, su kokiu en
ziuko muge. Ir ne be reikalo. Jis tuziazmu ir džiaugsmu. Kuo
buvo labai aktyvus Kaziuko daugiau krausi, tuo bus links
mugių dalyvis ir darbuotojas. miau.
Tikiu, kad susitiksime amži
Kiek daug jis pagamino mu
gėms dirbinių! Ilgiu metus jo noje stovykloje, amžinoje Kaziu
namuose buvo įrengtas beveik ko mugėje, ir dūzgės pjūklai ir
fabrikas. Turėjo gerą meninį šveistuvai. Ir bus pripildyta
skonį. Jo sukurta Vytis būdavo Kaziuko muges dirbiniais. O po
lengvai išparduodama. Persikė ilsiaudami klausysimės Leopol
les į kitą butą, ir nebeturėda do kupletų.
Vlada* Vėsiais
mas gerų pataspų, jia vis tiek
kartu su mvadiuiigais-broliaia
dirbo mugės darbus. Savo krau
JUBaJUINĖ8
tuve buvo papuošęs operos pla
STOVYKLOS DAJN08
katais, drožiniais ir įvairiais dir
KONKURSAS
biniais. Net krautuvės iškabą
buvo meniskai išdrožęs O jo na
LSS Brolijos ir Seeerįjos Jūrų
mai buvo perpildyti lietuviško skautų,-čių skyriai skelbia Jū
meno dirbiniais.
rų skautįjos 75-jų Jubiliejinių
Buvo labai santūrus savo žy metų stovyklos dainos konkurgiuose. Neaivėlė į ginčus, bet vi »*sados buvo ten, kur buvo reika
Sukurtas dainas prašoma
lingas. Ne kautą teko bendrau siųsti iki 1997 metų sausio 16
ti skautiškuose reikaluose, ypač dienos jps. Taiydai Rudaity
Kaziuko mugėse.
tei-Chiapetta, 11046 Porest
Be to turėjo MM gerą humoro Woods Drive, Willow Springs,
pajautimą. Joltupletai pokaziu- VL 60460.
vyras Chuck Rackmil. Aukas
nešė anūkėlės Jennifer, Laura
ir Kristina. Bafnyčioje jautriai
su a.a. Leopoldu atsisveikino jo
jaunesnis broli* Vytautas Kup
cikevičius. Nepaisant darbo
dienos ir nepalankaus oro,
Mišiose dalyvavo daugiau negu
100 asmenų — šeima, giminės,
draugai ir artimieji.
Po Mišių buvę vykstama į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines, kur
15 tame bloke, 119 sklype, 4
kape amžinam poilsiui grabnešiai — žentai — Robertas Ar
lauskas, John Hottavsay, Rolan
das Paikus, brolio dukters vyras
Chuck Rackmil, brolvaikis
Algis Kupcikevičius ir vaikaitis
Robertukas Arlauskas nuleido
karstą visų mylimo a.a. Leopol
do Kupcikevičiaus. Kapinėse
religines apeigas atliko kun.
Antanas Saulaitis, SJ, skau
tišką maldą paskaitė jvs. fil.
Bronius Juodelis- Sugiedoję
„Marįja, Marija" ir paskutinį
„Sudiev" tarė, nuliūdę laidotu
vių dalyviai neskubėdami ėjo į
automobilius, lydimi tankių
lašų ašaromis verkiančio lie
taus.
Visi laidotuvių dalyviai, šei
mos kviečiami, susirinko
itališkame leetoTsnr polaidotuviniams pietums. Pasivai
šinu, pabsiidimits su velionio
artimaisiais dalinantis prisimi
nimais apie per anksti Anapilin
išėjusį a.a. Leopoldą Kupcike
ričių.
Mielas broti Liipuldoi, jau
o^eokaktisejmttssoeųtarp n iii Ii ik I a i u t m i i l l i i i i Į.

Konkurso laimėtojas, a ir jų
sukurta daina bus paskelbti
„Skautybes kelio" skyriuje ir
„Skautų aide".
Gero vėjo!
LSS Jarų skautų-čių skyriai
P8S ČIKAGOS SKYRIAUS
POBŪVIS
PSS Čikagos skyriaus filiste
rių gruodžio 20 d. numatytą ka
lėdine sueiga, dėl tą pačią dieną
PLC ruoštų kūčių, teko nukelti.
i 1997 metų sausio 10d. Sueiga i
vyks PLC „Bočių" menėje. Pra
d ž i a ? ^ v.v. Pabendrausime,
pasivaisinsime suuuumi šaltais
užkandžiaia. Visi laukiami. Da
lyvavimo auka 10 dol. Apie
dalyvavimą iki sausio 7 d. pra
neškite fil. Ramonai Kaveckaitei, tel. 708-4994667.
SfamJVĮBTiS KVOČIA
„Sietuves" sJumtimukJų tr
vyr. skaučių aTsegoioa atkaV
minga sueiga vyks sekmadie
nį, sausio 12 d, 12 vai. PLC,
Lemonte. Visos sesės dalyvau
ja uniformuotos.
SVfSIMB TRAOtUlNf
KLAIPĖDOS H U N Ą
lOaipedos etanoi a n t i n i hV
kilamiaga Čikagos jurų akautijoe sueiga vyks sekmadienį,
sausio 26 d., PLC, Lemonte. Su
eiga bus pradėta 9 vai. ryte iv.
iPaLJuTgmMatuIaehe
manau sueiga 10
ral. PLC salėja, fmsigal^ads
Vau a v i e

LSS JŪRŲ SKAUTUOS
71VJI eJUBlIJEelINIAI METAI
Lietuvių Skautų
Brolijos ir Ssearijss jurų i
tų.-Čių skyriai 1997 matais
ruošiasi iškilmingiau paminėti
- švęsti lietuvių jurų akautjjna
75-sius juaihejisuue metus. Jubilisjaus mėm^šnue kesreasaudej
koinrtetąsueuiešvsjurųskaetų,-čių vadovai ir vadovės: LSS
BrotijoB ir Seserijas jorų aksmtsų
skyrių iaė^imirveaWvė,nNerijos" jttrų skaučių tunto tentminke kv Vtfamueft J nasrai
tienė. Brolijos atstovus jps. Petras Jokukuuekee, jps. fil Teiyea
RudaJtionė-Chiapslts. jvs. Iroao
Rae?enėirjvs.Vk*etaPa«Jisne.
Jurų skantyua 76 metų jubiliejinė stovykla 1967 m. vasarą
vyks Rako stovyklsviotejs, Cm>
ter, Mirhigan Stovyklas virtininkės pareigos patikėtos jps.
fil. Taiydai Rudaitytei-Chiaeetta.
LSS Jūrų skautuos 76 metų
iškilminga jūrų skaatijes
jubiliejinė sueiga akademija

vyks 1967 m spalio mėnesi,
kartu su tradicine Čikagos
betėvių jurų akautąjos „Puota
llhilmfhpi m i p s ausuuual
jos ruošime •ois.iloliii Tado
vauja jvs. Violeta PauHeeė ir
jps. Petras Jeketauekas.
Runėismaa Jubiliejinis leidi
nys - spsrialm HSkautų akm"
numeris. Leidinio vyr, redak
torės pavėnėmis kviečiama jvs.
IreteRegamT '
-'**
Visi LSS Jurų tkautijM nariai
kviečiami uerba « isineti prie
mimtfmettstovyklsi

Visi susidomėję prašomi
kreiptis f: jp>. M. Tarydą
KuuaityteMChi«Httų;
^
706 639 4496; jvs. dr. Algi Pau
Kų,teL64T-c«4^627kjikuk4ą
Gerovėje!
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NAUJŲJŲ METŲ
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Danutė

Kiek daug iškentėta!

AUBBLHA M. BALAŠAITIENĖ
Jau baigiasi dvidešimtasis
tmonjjai atnešęs
nauju patoguaMt, nuo
, ui ganą greičiau
•fcrlajaafin. lėktuvu, iki beveik
atomo
ką svajojo
paga
Bau nutari, kad tai paprykdoma
įsuskaldy
i buvo aenaudoliudymui,
jąja ir Nobsha, iarsaoi dinamita datopaauajvaanuui, tiesiant
tkmtmmriĮft pusiasalyje ke
lias par katame, net aaaapnavo,
kai|sBBsuiktBBiMttdsa
Tiesa, kai valiau buvo susirūpinta
ir taikos
yje kraš
tu ataojanas įajaaaai teikia
įimgŲą, ju tarpe ir Lietuvoje,
kas yra avarbu boeuaams kar
tesąs, nes iki ftal naudoti natū
rali* seliavų ittakliai ilgainiui
. O kas tada pakais elekti Jai aabua anglies
lldymas
Į nuogta

bu ir naudiem iaraduną, jo da
lelyte — slsktroną, panaudojus
buvo sukurtas keeapiuteris. Tai
ailiaia tasagane sutsgfnis be
veik' pavaduojantis aparatas,
nuo koanalikuofiBusiu apskaiCiavinu} iki diagnosis nustatymo. O ką bekalbėti apie susitinojjma siekt roninio pašto pa
galba ar, vietoj rseoasosios makompiuteryje,
) ištrinti,
•? Šimtai
{vairiu programų ir eiliniam
kosapiiilsrių vartotojui padaro
i su žaidimais,
iliustracijų
derinasi su vieta vesti dienoraš
ti sr Įislj i t l i lužkanungus įvyt ir U . Tai šio
iausias
t pamirš
ti ir paraitė M—laiafio bei šio
» taonijai pa_ i Tomas
f
Aiva Edisonas išrado telegrafą
ir elektros lempute, New Yorke
psstets pinną possulyje elekt
r a i stati, teJn pat išrado garso
ulialjBMi aparatą — patefoną.
Pas ji dirbės jo kolega Henry
Fbrans pastate pensą automobi
li ir 1903 matais Detroite įsteigė
Fordo automobilių fabriką. Vi
sa tai palengvinę įmonių gyve
nimą, pagreitino susisiekimą,
i gyvenimą patošviesą,
ir gamybos
apyvokos
nebuvo
šalčio,
degineįmanokarščių, o
jau yra

kasdieninio vartojimo įrengi
mai.
Susipažinus su išradėjų bio
grafijomis ir jų siekiais, yra
aišku, kad visi išradimai buvo
padaryti, norint pasitarnauti
žmonijai, tik, deja, ji vis dar
nepajėgia nusikratyti urvinio
žmogaus mentaliteto, tad kiek
vieną išradimą pritaiko piktam
ir žalingam tikslui. Net ir toks
nekaltas išradimas, kaip susiži
nojimo ar klausymo aparatėlis,
yra naudojamas šnipinėjimui, o
viso pasaulio įvykius į mūsų
namus atnešanti televizija di
džia dalimi rodo brutalius fil
mus su sprogimais, šaudymais,
muštynėmis, kas apgaulingai,
bet intensyviai, bando žiūrovus
įtikinti pasaulio nesaugumu ir
pavojais. J a u dedamos Ameri
kos vyriausybės ir net paties
prezidento pastangos, kad tele
vizijos programos būtų pažymi
mos specialiu kodu, tuo paleng
vinant tėvams parinkti augan
tiems vaikams tinkamas prog
ramas. Vakarinės žinios sukasi
tik apie areštus, žmogžudystes,
gaisrus, bombas ar katastrofas,
labai retai tepaminint ką nors
pozityvaus... Psichologų yra
pripažinta, kad aplinka formuo
ja asmenybę, tad nuolatinis
televizijos ekranuose žudikų ir
nusikaltėlių „garbinimas", ig
noruojant pozityvią gyvenimo
puse, kilnius labdaros darbus ar
Nobelio laureatus, neigiamai
veikia paauglio vaizduote. Kaip
pagarsėti? Kaip patekti į
televizijos ekraną? Štai kaimy
no sūnaus nuotrauka po to, kai
jis nužudė krautuvės patar
nautoją, puošia pirmuosius
dienraščio puslapius ir televi
zijos žiniose p a k a r t o t i n a i
rodomas fe veidas. Kodėl jau
nuoliui stengtis laimėti konkur
sus ar stipendijas bei kuo nors
pasižymėti moksle, jei tas bus
ignoruojama? Net stebint tele
vizijoje reklamas apie netrukus
rodomus filmus, reikia užsi
dengti akis, nes stengiamasi
būsimus žiūrovus sudominti, ro
dant sprogimus, gaisrus, mušty
nes, žudymus, seksualines sce
nas... J a u reikalaujama teisėtai
pripažinti vienos lyties asmenų
vedybas, o paplitusi AIDS liga,
žymiai mirtingesnė už kadaise
taip žalingas venerines ligas,
dabar visuomenėje kelia užuo
jautą, nesistengiant pašalinti tą
ligą keliančiu priežasčių.
Iš istorijos žinome, kiek žmo
nija iškentėjo karų tiek religi
jos vardu, tiek dėl sostų pa
veldėjimo ar svetimų žemių gei
dimo. O ar geriau mūsų „nuos
tabiame" dvidešimtame šimt
metyje? Vos kelerių dešimtme
čių laikotarpyje du pasauliniai
karai išžudė milijonus. Naciz
mas, komunizmas ir fašizmas,
prisidengė įvairių „ideologijų"

KOKS UETUVOJ RUDUO
JUOZAS KONČIUS

Dangus
l debesėlio.
i gėrėjomės,
i baJnyeią. Kun.
kiekvieną sek1 vai., aukoja šv. Mi
iuabei
aukštais

skliautais, erdvi. Centrinėje
navoje stovi eilės kėdžių,
niekam stovėti per pamaldas
nereikia. Ne visos kėdės užsės
tos, galėtų sutilpti ir daugiau.
Bet tai jau antros Mišios, prieš
tai buvo votyva. O, be to, kaip
jau minėta, dabar pats bulvia
kasis. Laukuose juda dirbančių
žmonių siluetai. Dirvose pūpso
eilės bulvių maišų. Klebonas
irgi aiškino, kad dabar žmonės
skuba nusikasti bulves, kol
gražu, nežinia, kokie užeis orai.
S a v a i t g a l i a i s suvažiuoja iš
miestų vaikai su šeimom, visi
skuba į dirvas. Nebesuspėja kiti
nei į bažnyčią, užgula darbai.
Kleboną susitinkame zakris
tijoje, kad nedingtų. Jis labai
judrus, pajusi, kad jau ir nėra.
Šimtai reikalų laukia. Sykį su
tiktas, klebonas laiko pokalbiui
nebegaili. Aprodo mums beveik
užbaigtą statyti bažnyčią. Tik

Bindokienė

Sniegas - ne šienelis, jo su grėbiamąja i kupetas nesukrausi

skraistėmis, pavergė tautas,
trėmė, žudė kitataučius. Jei
žydai po daugelio dešimtmečių
vis dar tebeieško savo tautos
žudikų, tai kodėl nuo sovietų te
roro nukentėję nekelia baudžia
mųjų bylų? Lietuvoje buvę stri
bai ne tik nėra traukiami atsa
komybėn, bet kai kurie patogiai
įsitaisę valdininkų kėdėse. Bu
vusi Sovietų Sąjunga, staiga ta
pusi „demokratine respublika",
paneigia atsakomybę už sovie
tinio režimo padarytus nusikal
timus, bet ji tebėra jėga, su ku
ria turi skaitytis ir Amerika, ir
kitos Vakarų valstybės, nes Ru
sija per daugelį šimtmečių pasi
žymėjo grobikavimu, sutarčių
laužymu, propagandiniais me
lais. Jei prieš penkis dešimt
mečius niekas neprotestavo
prieš Baltijos respublikų paver
gimą, tai dabartinė Rusija, be
gėdiškai užpuolusi nekaltą, tai
kingą Čečėniją, nesusilaukė
priekaištų iš Vakarų. Brolžudiš
kos kovos Bosnijoje ir Hercego
vinoje, teroristų siautėjimas,
įkaitų pagrobimas Peru sostinė
je, bombos olimpiniuose par
kuose, Paryžiaus ir Tokijo pože
miniuose geležinkeliuose ir lėk
tuvuose įrodo, kad nei civiliza
cija, nei kultūriniai lobiai ne
patobulino žmogiškos prigim
ties, nepaisant jį supančių pato
gumų ir to, kad nebereikia ko
voti už būvį.
Netrukus atsidursime dvide
šimt pirmojo šimtmečio angoje.
Ką jis atneš žmonijai? Naujus,
dar baisesnius ginklus? Naujas,
kitas tautas žudančias, „ideo
logijas"? Bet gal Visagalis duos,
kad atsiras daugiau „Motinų
Teresių", kurios savo asmeny
bės šviesa nušvies aptemusius
protus, skleis labdaros ir meilės
idealus, pakreips pramoginį me
ną į pozityvią, morališkai ir
jos viduje dar trūksta kai kurių
baigiamųjų detalių, viena tokių
— didžiulė granito Kristaus sta
tula virš į aukštį vedančių
spalvoto marmuro laiptų, už
altoriaus, bažnyčios priekyje.
Laikinai dabar toje vietoje sto
vi Kristaus statula iš medžio.
Galutinis projektas dar turės
truputį palaukti, nes jis surištas
su nemažomis išlaidomis. Bran
giai kainuos šis meno kūrinys,
bet kun. P. Linkevičius jį
įvykdys taip, kaip yra jo supla
nuota.
Aprodė jis mums ir po bažny
čia įrengtą salę. Jau ši salė nau
dojama įvairiems renginiams:
meno parodoms, minėjimams,
koncertams ar susirinkimams.
O renginių Kaltinėnuose ne
trūksta. Apie juos su nuostaba
pasakoja mums giminės. I šių
metų Švento Jono Krikštytojo
atlaidus ir vėl suplaukė minios
žmonių. Tik oras, nelaimei,
pasitaikė šiemet netikės: lijo
visą priešpietę ir buvo šalta. I
popietę debesys prasisklaidė.

estetiškai tyrą kryptį?
Lietuva, sunkiai prisikelian
ti iš okupacijos griuvėsių, bedie
vystės ir sąžine žalojančios gy
venimo filosofijos, su kyšiais,
vagystėmis ir melu, vis tik ger
bia savo istoriškas šventoves, o
nuostabusis Kryžių kalnas y r a
gyvas įrodymas, kad lietuvio
krikščioniška dvasia nėra galu
tinai sužlugdyta. Savaime su
prantama, kad staiga viskas ne
gali pasikeisti į pozityvią pusę,
ką rodo ir niekšiškas Šv. Myko
lo Arkangelo bažnyčios Kaune
išniekinimas. Tačiau reikia
turėti viltį, kad su išeivijos
talka, su malda ir Dievo palai
ma, mūsų brangi ir mylima tė
vynė atgims ne vien ekonomiš
kai, bet morališkai ir patriotiš
kai. Te Naujieji Metai jai neša
Dievo palaimą ir stiprina tėvy
nainių dvasios jėgas!
LIETUVIŠKŲ
KALENDORIŲ PARODA
Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje veikė 400 unikalių
lietuviškų kalendorių paroda.
Ekspozicija skirta lietuviško
kalendoriaus 150-osioms meti
nėms paminėti.
Šioje parodoje eksponuota lie
tuviškų kalendorių retrospekty
va nuo pirmojo Lauryno Ivins
kio 1846 m. leisto „Metų skaitliaus ūkiniško" iki 1940 metų
kalendorių.
Parodos rengėja Milda Mikšionytė sakė BNS, kad ekspozicijo
je taip pat atskleidžiama ir itin
plati nepriklausomybės metų
kalendorių panorama, prie ku
rių renginių prisidėjo rašytojas
Liudas Gira.
Parodoje eksponuoti vieti
niai, iš gyventojų s u p i r k t i
kalendoriai, skirti ūkininkams,
vargonininkams, tarnaitėms,
moterims ir kitiems. Knygos
išleistos ne tik Lietuvoje, bet ir
kaip tik laiku klebono suma
nytam renginiui. O šiemet jis
pasikvietė lakūną — akrobatą
Jurgį Kairį, kad šis žmonėms
parodytų savo a k r o b a t i n i o
skraidymo mandrybes. Kaip
rašė vietinis „Šilalės artojo"
laikraštis: „Kaltineniškiai ir jų
svečiai pirmieji Europoje tapo

Nuotr.

Kazio Ambrazaičio

Prūsijoje, Čikagoje, Bostone.
1907 m. K a u n e Šv. Kazimiero
draugijos pastangomis išleisto
kalendoriaus tiražas siekia net
10,000 egzempliorių.
Lietuviškų kalendorių paroda
K a u n o apskrities viešojoje bib
liotekoje veikė iki lapkričio 26
d. (BNS)
PREMIJA J U R G I U I DOVYDAIČIUI
Valstybinė Jono Basana
vičiaus 1996 metų premija pa
skirta tautosakos rinkėjui Jur
giui Dovydaičiui.
Vyriausybės nutarimu, premi
j a 89-erių metų J. Dovydaičiui
paskirta už reikšmingus nuopel
nus etninei kultūrai, r e n k a n t ir
skelbiant tautosaką. J. Dovydai
čiui šioje srityje nėra lygių nei
pagal šios veiklos ilgaamžišku
mą, nei pagal užrašymų ir rin
kinių gausumą.
Pirmieji J. Dovydaičio surink
tos tautosakos straipsniai pasi
rodė dar 1926 metais. Reikšmin
giausiais jo leidiniais laikomi
dvitomis „Lietuvių laudies pa
sakos su dainuojamais intar
p a i s " (trečias tomas jau lei
dykloje), „Senelių pasakos",
„Paukšteliai gieda".
J. Dovydaitis yra užrašęs apie
160,000 įvairių žanrų tautosa
kos vienetų. Jie saugomi Lietu
vių literatūros ir tautosakos
r a n k r a š t y n e , Kraštotyros drau
gijos saugykloje bei asmeni
niame archyve.
J. Dovydaitis yra garbės kraš
totyrininkas, M. Slančiausko
premijos laureatas.
J. Basanavičiaus premijos lau
reatas buvo oficialiai paskelbtas
lapkričio 23-ąją, Lietuvos patri
archo gimimo dieną. Premija
bus įteikiama vasario 16-ąją.
J. Basanavičiaus premija da
bar y r a 25,000 litų. (BNS)
istorinio įvykio liudininkais —
skrydį l ė k t u v u a k r o b a t i n i o
skraidymo meistras demonst
ravo net 2 3 minutes. Pasi
rodymą virš Kaltinėnų J. Kai
rys skyrė savo krašto žmonėms
— r a m a u s jų gyvenimo vilčiai".
J. K a i r y s skraidė pagal kun. P.
Linkevičiaus radijo bangomis

Kun P Linkevičius su globotine Gretute ir Giedre Konfiene

Tai buvo kilnaus užmojo. Tuo
neteko abejoti 1994 m. kovo
mėnesį, netenka ir šiandien. Tik
galbūt ne visi būsimo darbo as
pektai buvo pakankamai apgal
voti, o noras „paskubėti bet
kokia k a i n a " vargiai buvo tos
kainos vertas. Tačiau visa tai
jau praeityje: skaudžios pa
mokos išmoktos, klaidos ati
taisytos, tad galime į atliktus
darbus
žvelgti
teigiamu
žvilgsniu ir vertinti be „emo
cijų", kurios anuomet buvo taip
įsisiūbavusios.
Kai Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė įsipareigojo leisti
„Lietuvos kovų ir kančių is
toriją", daugelis sutiko, kad tai
geras sumanymas; juk reikia
pasinaudoti ir archyvine, o ypač
..gyvųjų liudininkų" teikiama
medžiaga, kol ji tebėra pri
einama, nes tie liudininkai, iš
kankinti skaudžios patirties
okupacijos metais, slegiami
savo amžiaus naštos, sparčiai
žengia amžinybės link. Tik
nelabai realiai atrodė pažadai,
kad per palyginti trumpą laiką
ant lentynų atsiras 16 tomų, ku
riuose būsianti sukaupta visa
mūsų tėvynės kančių patirtis
trijų okupacijų metais — abiejų
bolševikinių ir vokiškųjų nacių.
P r a ė j u s beveik p u s a n t r ų
metų nuo pirmosios „Lietuvos
kovų ir kančių istorijos" knygos
pasirodymo, išleistas pakarto
tas-pataisytas jos leidimas, iš
esmės nutildė priekaištus, nes
jame pateiktas labai išsamus
įvadas, kurį perskaičius, ne
begali kilti abejonės dėl toli
mesnio turinio: pagaliau okupa
cinės valdžios dokumentai ir
juose vartojamas sovietinis žar
gonas pastatomas į atitinkamą
perspektyvą.
Šiuo metu „Lietuvos kovų ir
kančių istorija" jau susideda iš
k e t u r i ų t o m ų : minėtosios
„Lietuvos gyventojų trėmimai
1940-1941, 1944-1953 metais
sovietinės okupacinės valdžios
dokumentuose" (reikia atkreip
ti ypatingą dėmesį į paskutinius
keturis pavadinimo žodžius), ir
1996 m. išleisti kiti trys: „Lietu
vos partizanų kovos ir jų slopi
nimas MVD-MGB dokumentuo
se 1944-1953 metais" (čia vėl
kartojasi tie patys žodžiai, ku
riuos b ū t i n a laikyti mintyje,
skaitant šią šiurpią medžiagą),
„ L a i s v ė s kovos 1944-1953
metais" ir Eugenijaus Grunskio
„Lietuvos gyventojų trėmimai
1940-1941, 1945-1953 metais".
Pastarasis pavadinimas nėra
atsitiktinis pirmosios knygos
pavadinimo pakartojimas: tai iš
tikrųjų įvadas, parašytas pirmo
sios knygos atitaisomajai laidai,
išspausdinimas atskiru leidiniu.
Tiesa, tekstas kiek išplėstas
(304 psl.), suskirstytas turinio
skyriais, iliustruotas Lietuvos

gyventojų trėmimų organizato
rių bei vykdytojų nuotraukomis.
Yra ir daugiau nuotraukų,
kurios vaizduoja t r e m t i n i u
gyvenimą Altajuje, Igarkoje,
Irkutske, Krasnojarske, Intoje,
Sibire ir kitose kančios vietose.
Čia taip pat pateikiamos lente
lės, skaičiai, vardynai, šalti
niai... Medžiagos autentiškumu
ir kruopščiu jos pristatymu
abejoti netenka. įvado pabaigoje
E. Grunskis apibūdina veikalo
tikslą: „Šiame darbe autorius
stengėsi atskleisti bolševikinių
okupantų vykdytų Lietuvos
gyventojų trėmimų tikslus, pa
rodyti, kokios okupacines val
džios struktūros planavo, or
ganizavo ir vykdė trėmimus,
kaip ir kokiomis sąlygomis buvo
vežami žmonės, nustatyti atski
rų deportacijų mastą bei bendrą
ištremtų žmonių skaičių".
Kitos dvi istorijos knygos skir
tos tam pačiam laikotarpiui —
partizanų kovoms, trukusioms
beveik 10 metų a n t r o s i o s
bolševikų okupacijos pradžioje.
Abi knygos PLB išleistos jau ne
su Lietuvos Istorijos institutu,
b e t su Lietuvos P o l i t i n i ų
kalinių ir tremtinių sąjunga.
„Lietuvos partizanų kovos ir jų
slopinimas MVD-MGB doku
mentuose 1944-1953 metais"
pateiktas su išsamiu įvadu
(knygą sudarė N. Gaškaitė, A.
Kašėta ir J. Starkauskas), yra
ir žodynėlis, kuriame ryškiai
atsispindi okupanto ir jo tarnų
pažiūros į Lietuvos laisvės ko
votojus, vadinant juos pažemi
nančiais vardais.
Kai kurie, mūsų tarpe gyve
n a n t i e j i , buvę p a r t i z a n a i
išreiškė nuomonę, kad knyga
vis dėlto pateikia vienašališką
medžiagą — nepaisant paaiški
nančio įvado, partizanų laiko
tarpio vaizdas parodomas tik
okupanto veidrodyje. Tačiau
atstovaujama ir antrajai —
partizanų — pusei, tik kitame
tome: „Laisvės kovos 1944-1953
metais". Šioje knygoje rasime
partizanų dokumentus: sta
tutus, instrukcijas, nuostatus,
deklaracijas, atsišaukimus, laiš
kus ir pan. Kaip ir pirmojoje
dalyje — yra išplėstinė asmen
vardžių rodyklė, dokumentai ir
jų atskiras sąrašas, trumpi
nimai, vienas kitas žemėlapis,
lentelės...
Nors šios serijos knygų leidy
ba, kaip sakoma, „prasidėjo ne
ant tos kojos", bet iš klaidų
tikrai pasimokyta ir išleistieji
tomai verti plataus dėmesio
Nėra abejonės, kad ir tolimes
nės serijos knygos bus tiek pat
vertingos. Lietuviškoji visuo
menė turėtų plačiai susidomėti
„Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos" knygomis, jas būtinai
turėti savo asmeninėse bibliote
kose ir remti leidybą.

perduodamą vargonų muziką.
Tą pačią muziką žmonės girdėjo
lauke per bažnyčios bokštuose
įtaisytus garsintuvus. Kun. P.
Linkevičius, tarp kitų ins
trumentų, nepaprastai puikiai
groja vargonais. Pirmadienio
rytą po pamaldų jis nusivedė
mus į viršų prie vargonų, kur
turėjome retą progą pasigėrėti
jo grojimu, kaip jis apibūdino —
jo paties variacijomis. Atsi
sveikinant pagrojo ir pagiedojo
Franz Schuberto „Ave Maria".
Prieš palikdamas gimtuosius
Kaltinėnus, nuėjau aplankyti
aukštesniąją mokyklą. Dabar
jau ne ta pati mokykla, kurią aš
prieš daugelį metų lankiau.
Manoji buvo medinė. Viename
gale gyveno mokytojo Krikščiu
kaičio šeima, o kitame buvo su
dėtinė penkto su šeštu skyrium
klasė. Mokykla tebestovi — dar
vis sulinkusi, prie žemės prisi
glaudusi. Joje kažkas gyvena.
Dabartinė mokykla mūrinė,
daug didesnė, net dviejų aukštų,
o tokių didelių pastatų Kalti

nėnuose nėra daug. Kiti dides
nieji namai yra kun. P. Linke
vičiaus įrengti senelių namai
Šalia naujosios mokyklos yra ir
bendrabutis, bet dabar jis tuš
čias. Tik per žiemos mėnesius
jame apsigyvena vienas kitas,
toliau nuo mokyklos gyve
nantis, mokinys. Vasaros ato
stogų mėnesiais kun. P. Linkę
vičius šiame bendrabutyje įren
gia iš Vilniaus parsivežtiems su
negalėmis vaikams vasaros
stovyklą. Viena stovykla tęsiasi
dvi savaites. Po to atvyksta kita
grupė. Per šią stovykla yra jau
perėję šimtai negalės prispaus
tų vaikų Kun. P Linkevičius
dabar turi ir autobusą, kuriuo
jis apvežioja vaikus po Žemaitiją
ir aprodo daug gražių istorinių
vietų.
Mokykla direktoriaus A. Sun
gailos priežiūroje veikia tvar
kingai. Trumpai joje apsilankius,
paliko man labai gera įspūdį.
i Bus daugiau >
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIKĄ
VYRIAUSYBĖ ŽADA
STEBUKLĄ

turėtų išlikti ir svyruoti tik tiek,
kiek svyruoja markės ir dolerio
kursas. Tokį fiksuoto bei su
Su tokia antrašte „Verslo valiutų krepšeliu susieto lito
žinios" pristato naujosios 8-osios kurso modelį Lietuvos bankas
vyriausybės programą. Joje numatė strateginiame banko
numatyta, kad 1997-1998 m. plane, kurį dar turės patvirtinti
Lietuvos bendrasis vidinis pro Lietuvos banko valdyba.
duktas kasmet padidės 8-9 proc.,
Lietuvos banko Banko poli
Nuotr Valeruos ŽadeiUenes
Mokinukai iš Lazdijų lankosi Druskininkuose.
o naujojo šimtmečio pradžioje tikos departamento direktorius
ekonomika kasmet ūgtelės 7-8 Gitanas Nausėda dienraščiui nis variantas. Lietuvos banko kurie gaus didesnį atlyginimą
„Lietuvos rytas" spausdina
proc. Aštuntoji Lietuvos vy „Respublika" sakė, kad numa užsienio valiutos atsargų di negu ministras. Ministro pirmi pokalbį su Rolandu Matiliausriausybė ketina ekonomikos au tyti 3 reformos etapai. Per džiausia dalis taip pat laikoma ninko kanceliarijoje taip pat bus ku. Paklaustas, ar gerai, kad
gimo tempu pavyti Singapūrą, pirmąjį kitų metų pusmetį turi doleriais ir jas nelengva per nemažai žmenių, kurių atly Lietuva daug skolinasi užsie
Pietų Korėją ir Malaiziją.
būti atsisakyta valiutų valdy tvarkyti.
ginimai bus smarkiau didesni nyje, jis sakė, kad į tokius
Užsibrėžusi reformuoti ener bos, antrajame etape — pakeis
klausimus negali konkrečiai at
už premjero"-.
getikos sektorių, respublikos ti Lito patikimumo įstatymą ir
P R E M J E R O NEVARŽO
Naujasis ministras pirminin sakyti, nes nežino, kiek pinigų
valdymą ir teisėtvarkos ins tik trečiajame etape, jei inflia
P R A E I T I E S KLAIDOS
kas palankiai atsiliepia apie pasiskolinta per 3-4 metus.
titucijas bei įgyvendinti il cija kelis mėnesius iš eilės ne
7-osios vyriausybės vadovą Min Tačiau jaunasis ministras
galaikes verslą ir investicijas viršys 1 proc., litą bus pradėta
„Pirmiausia tam tikrus reika daugą Stankevičių, vadindamas mano, kad svarbu ne kiek skoliskatinančias programas, vy orientuoti į Vokietijos markę, lavimus taikysiu ir sau. Jeigu jį „pakankamai korektišku namasi, o kaip pinigai naudoja
riausybė atsisako skolų pra kuri valiutų krepšelyje vis la Seimo nariai ar ministrai pama premjeru". Jis tap pat sakė mi. „Kai biudžete nėra pinigų
valgymo politikos ir rengiasi biau išstums dolerį.
tytų, kad mano veiksmai ar neturįs priekaištų dabartiniams svarbiems dalykams, reikia iš
mažinti biudžeto deficitą, kuris
Paklaustas apie lito nuver sprendimai gali būti vertinami Lietuvos banko vadovams. vengti socialinių sprogimų ir
bus panaudojamos iki šiol vals tinimo galimybę, dr. Gitanas kaip savanaudiški, neatitinkan Tačiau jis gan skeptiškai ver aukoti ką kita. Geriau imti ne
tybės vardu paimtoms ir ne Nausėda sakė: „Nors lito kursas tys valstybės interesų, aš atsi tina statistinius makroekonomi brangių kreditų ir sumokėti
tinkamai panaudotoms pasko susietas su doleriu, lito infliacija statydinsiu. Taip pat reika nius rodiklius, kurie byloja apie palūkanas".
"
loms grąžinti.
gan didelė. Mat 1993 m. pagal lausiu, kad ir ministrų kabineto mažiausią pastaruoju metu in
R. Matiliauskas mano, kad
Vyriausybės programoje tei savo perkamąją galią litas buvo nariai griežtai vykdytų įsta fliaciją Lietuvoje, išaugus į mokesčiai Lietuvoje yra nepro
giama, kad sunkiai gyvenančių lygus doleriui, jų santykis buvo tymus ir gintų piliečių inte pramonės produkcijos parda porcingi. Visi ūkio subjektai
žmonių būklė nebus gerinama beveik 1:1, o susietas su doleriu, resus. Nebeturėtų būti Lietu vimą. „Turėtume atidžiau įver-' turėtų mokėti vienodai. „ Dabar
didesnėmis pašalpomis ir leng litas buvo pagal rinkos kursą voje tokios politikos, kuri leis tinti infliacijos skaičiavimo me vieni žlugdomi, kiti turi daug
vatomis, tam naudojant skolin santykiu 1:4. Tačiau infliacija, tų rinkėjams sakyti, jog valdžia todiką. Žmonėms labai sunku lengvatų. Lengvatomis ban
tas lėšas ir perskirstant bend bėgant metams, pagraužė lito tarnauja s a u " , — pareiškė išaiškinti, kodėl smarkiai pa doma paremti vienos kurios
rąsias pajamas. Naujoji vyriau perkamąją galią, ji sumažėjo 2.5 ministras pirmininkas Gedimi didėjus mokesčiui už tiekiamą nors rūšies bendroves, pavyz
sybe tikisi pasiūlyti ne bedarbio karto, bet vis dar nepasiekė nas Vagnorius „ Lietuvos ryto" šilumą, infliacija padidėjo tik džiui, užsienio kapitalo įmones.
pašalpą, o darbą, ne lengvatas, nustatytojo santykio 4:1. Litas korespondentei Ritai Gruma keliais procentais. Nemanau, Vertėtų lengvatomis virtusius
o galimybę daugiau užsidirbti. tebesmunka. Tačiau jeigu 1 daitei.
jog statistikoje yra sąmoningų pinigus kaupti ir finansuoti
Vyriausybė rengiasi sudaryti doleris jau iš tiesų būtų vertas
Paklaustas, ar buvo klaidų, iš iškraipymų, tačiau kartais socialines programas iš kitų
galimybes, nedidinant inflia 4 arba daugiau litų, kainos jau kurių pasimokė, kai vadovavo pateikiami abejonių keliantys fondų".
cijos vidutiniškai per mėnesį būtų išaugusios iki vadinamųjų trečiajai vyriausybei, G. Vagno skaičiai, pavyzdžiui, kiek
Naujoji vyriausybė pasisako
1998 m. užsidirbti 960 litų ir pasaulinių, o taip nėra. Taigi rius pripažino, kad „dėl padary padidėjo kainos pagal atskiras už mokesčių mažinimą. Pa
gauti 330 litų pensiją. 1999 m. litas vis dar yra nepakankamai tų klaidų neabejoju. Bet kokiai prekių ir paslaugų rūšis", — klaustas, ar didins mokesčius,
atitinkamai 1,150 litų ir 400 įvertintas pagal jo perkamąją reformai reikia kruopščiai pasi sakė G. Vagnorius.
jeigu biudžetui labai stigs pini
litų, o 2000 metais — 1,320 ir galią ir devalvuoti jo nėra prie rengti ir ryžtingai ją vykdyti".
gų, finansų ministras sakė:
460 litų.
žasčių".
„Susidarius sudėtingoms ap
Tačiau naujasis ministras pir NEŽINO, KIEK LIETUVA
Vyriausybė tikisi, kad biudže
SKOLINGA
Kodėl ateityje vietoje JAV mininkas atmeta buvusios dau
linkybėms būtų galima įvesti
tas pildysis, auginant legalią ir dolerio bus renkamasi Vokie gumos kaltinimus, esą jis be
Didžiausią nuostabą sukėlė kokį nors naują mokestį, padi
mažinant Šešėlinę ekonomiką tijos markė? 1999 metais bus kolegialaus ministrų pritarimo
ministro pirmininko Gedimino dinti akcizą. Tačiau normalio
bei privatizuojant valstybei įvesta bendra Europos Sąjungos pasirašė nutarimus, kurie
Vagnoriaus siūlymas finansų mis sąlygomis mokesčiai ne
priklausanti turtą. Vyriausybė valstybių valiutaeuro. Dolerio padarė didelės žalos žemės
ministru skirti 28 metų vers turėtų didėti".
iš karto įspėja potencialius in nėra tarp Europos Sąjungos ūkiui. Pasak G. Vagnoriaus pa
Ministras mano, kad viena
lininką Rolandą Matiliauską.
vestuotojus, kad elektrinės ir valiutų. Pasak G. Nausėdos, tai gal tuo metu galiojusią tvarką
Iki šiol jis dirbo bendrosios silpniausių Finansų minis
elektros perdavimo linijos, bus lyg ir tarpinis Lietuvai va vyriausybės vadovas turėjo tei
Lietuvos ir Vokietijos įmonės terijos veiklos sričių — bankų
geležinkeliai, lėktuvų pakilimo riantas pakeliui prie euro, mūsų sę priimti sprendimus vyriau
„Interfarma" vyriausiuoju fi kontrolė. Paklaustas, ar reikia
takai, kiti gyvybiškai svarbūs Lietuvai integruojantis į Eu sybės vardu. Jis pripažino, kad
nansininku. Pfieš trejus metus gelbėti Lietuvos akcinį inova
monopoliniai gamybinės ir so ropos Sąjungą, kurį laiką litą 1992 m. nebuvo pasirengta
įkurta „Interfarma" prekiauja cinį banką ir kitus bankruta
cialines infrastruktūros objektai sieti su marke. Pasak banki valdymo reformai, užtat dabar
vaistais didmenomis Lietuvoje vusius bankus, Matiliauskas
nebu privatizuojami.
ninko, būtų tikslinga iš pradžių tinės vyriausybės tikslas — iš ir agresyviai skverbiasi į Rytų sakė: „Bankas bankrutuoja
Programoje skelbiama nuosta sieti litą su valiutų krepšeliu, esmės keisti valdymo sistemą, rinkas. Įmonės apyvarta pernai vieną kartą. Praradęs pasitikė
ta, kad iš kiekvieno uždirbto lito kurį sudarytų JAV doleris ir kuri stumia valdžios žmones į buvo 32 mln. litų, joje dirba 80 jimą, bankas negali veikti. Jei
visų mokesčių neturi būti Vokietijos markė. Arba. pavyz korupcija 'r ekonominius nusi darbuotojų
valstybė ir paskolins jiems pini
sumokama daugiau nei 50 proc. džiui, doleris ir euro. Bet kokiu kaltimus.
Anksčiau R. Matiliauskas dir gų, banko gero vardo tai nesu
Todėl rengiamasi palaipsniui atveju, dolerio lyginamasis
Pristatydamas Seimui vyriau bo Finansų ministerijos valiutos grąžins, įmonės nebenori turėti
sumažinti pridėtinės vertės svoris krepšelyje turėtų mažėti. sybės programa, G Vagnorius ir vertybiniu popierių skyriaus reikalų su minėtais bankais.
G. Nausėda nemano, kad buvo teigė, kad geras specialistas
mokestį nuo 18 iki 15 proc., o
viršininko pavaduotoju, vėliau Reikėtų tokius bankus parduo
fiziniu asmenų pajamų mokes padaryta klaida, i? karto nepasi
gaus dioVsni atlyginimą netfii — bankrutavusio Kredito banko ti, kad jie susijungtų su užsienio
renkant lito partneriu Vokie premjeras. „Lietuvos rytui" mi
tį iki 28 30 proc.
Tarptautinių atsiskaitymų de bankais ir pradėtų veikti, tu
Programoje numatoma nema tijos markės. Pasak jo, Lietuvos nistras pirmininkas patvirtino, partamento direktoriumi. Jau rėdami naują pavadinimą".
ža naujovių gamybai ir verslui žmonės ir įmonės tarptauti
jog tuo neabejojąs. „Sumažin niausias finansų ministras 9
Rima Jakutyte
vystyti Rengiamasi vengti niams atsiskaitymams dažniau sime valdininkų skaičių, tačiau mėnesius studįjavo ekonomiką
išankstinio apmokestinimo ir naudojo dolerį negu markę. turėsime daugiau gerų ir geriau Didžiosios Britanijos Kembridžo
• Vilnius. Spalio 17 dieną
neapmokestinti
įsigyjamą Todėl ir dabar negalima iš kar apmokamų specialistų. Kiek universitete, o tarptautinius
šiuolaikinių technologijų. Bus to peršokti nuo dolerio prie vienoje ministerijoje bus bent finansus — JAV Ohio universi Varėnoje buvo susirinkę Drus
kininkų, Švenčionėlių, Varėnos
nustatytos mokesčių lengvatos markės. Užtat ir siūlomas tarpi- dešimt vyriausiųjų specialistų, tete.
ir Trakų tikybos mokytojų me
pradedančioms verslą, smul
todinių
židinėlių nariai. Pasita
kioms ir vidutinėms įmonėms.
rimas,
kuriame
dalyvavo deka
Eksportuotojų labui dar kitais
nas
kun.
V.
Virvičius,
Vilniaus
metais bus įsteigtas Valstybės
arkivyskupijos Katechetinės ko
eksporto rėmimo fondas ir Eks
misijos pirmininkas kun. S.
porto draudimo tarnyba, kuri
Puidokas, MIC, Katechetinio
veiks komerciniais pagrindais,
centro vedėja V. Kaupaitė,
bus apdrausta valstybės ir jos
centro pedagogė dr. doc. S. Dzedraudimo liudijimai prilygs pa
nuškaitė, švietimo skyriaus in
skolų valstybes garantijoms.
spektorius A. Skliutas, rajono
Vidaus rinką vyriausybė pa
tikybos mokytojai, surengtas
sižadėjo ^inti ne tik muitais,
to Riga, Tallirm. Moscow. St. Petersburg, Kiev.lvov,
Over the past few yeaiy LOT Polish Airlines ha*
Vilniaus katechetinio centro in
Minsk and VILNIUS. LTTfiUANIA
establisbed the most comprehensive netvvork of
kiek sveiku litu. 50 proc. leng
iciatyva. Posėdžio dalyviai
Take advantage of LOT's low tam, the bxury of
destinaliom m Easlem Europe, with VVarvavv as the
vatiniu užsienio paskolų
svarstė
pasirengimo 2000 metų
LOT's
fleet
of
new
Boemgs
and
ATRs
and
the
comstrategic hub. The netvvork is conveniently linked
įsipareigota skirti gamybos įmo
Krikščionybės
jubiliejui, moky
fort
of
the
new
mtematiorvil
terminai
at
Warsaw
with
LOT's
transatlantir
route,
giving
passengers
nėms.
tojų atestacijos, tikybos pamokų
Okecie Airport. Make your reservattons loday!
from New York. Newark and Chicago easy access
BUS ATSISAKYTA
tobulinimo, tikybos mokymo
VALIUTU VALDYBOS
programos, Katechetikos centro
pagalbos mokytojams klausi
Information, reservations and ticket sales at the onVes of LOT POLISH AIRLINES or your local Travei Agent.
Lietuvos bankas planuoja at
mus. Tą pačią dieną įvyko susi
sisakyti valiutų valdybos mo
tikimas
su Druskininkų klebo
Montreat. PQ S14-S44-H74.
New York 212 86* 1074
delio ir ateityje litą susieti su
nu V. Radžiu bei miesto tikybos
Toronto Onl 41» 23% 4242.
C M i a j l 312 2 H - 3 3 M .
Vokietijos marke bei JAV
Toli free S9O-223-0JM.
Los Angeles 213-934-S151.
mokytojais.
doleriu Dabartinis lito kursas
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REAL ESTATE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-7T»-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS
AUTOMOMUO, NAMU. SVEIKATOS,
M GYVYBĖS DRAUOMA8.
Agentas Frank Zapoks ir 011. Mgr
Auksė S Kana katos lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208V> Weet SStfi Street
TeL(70S)424-SSM
(312) S81 -8684

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(773)586-5959
(708)425-7161

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
M . 70S-SSS-2S58

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitai ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuterių* FAX pagaba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartnentua ir žeme
» Pensininkams nuotakis

HELP VVANTED

OUCST IttFOfIMATtOM
CENTEPt
Siūlo paslaugas turistams
ir emigrantams.
Tt4.77»-77S.tOSt

Take
Stock
kt America
aaoacavlOt BONDS

MEDŽIO APDIRBIMUI
Reikalingas patyręs profesionalas
sparvų maišyme, (vairuose SaMsJJĮ
medžio darbi) užbaigimuose
Darbovietė šiaurės vakarų
priemiestyje Geram darbininkui
gera alga, puiki proga dirbti
sėkmingoje bendrovėje.
Anglų kaba reikalinga.
Skambinti:

W

847-593-7749

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko pro* J. Jakš
to pąeJrutinia veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos patronį ū»ūnį. akonominj gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno 272 pat, gausiai
Muštruota knyga nuotraukomis ir žeinetapiau, gražiai (rista, tinkama
dovana kiekvienam, S I S .
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko
J. Damausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius tskeka
naujus f a M » Lietuvos istorijoje, partetgdamasdsupeae suklastotus
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija,
šioje knygoje ras daug (domių skaitinių, paneigimų 362 psl. gau
siai Muštruota, S I S .
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų
rašytojo A. Markelio (domiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki
paskutinio puslapio. Muštruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416
psl.. S I S .
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaizdinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami §tą knygą nusikalsime į mūsų tėvynes gintarini
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl.. S * .
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai
peruose A. Dundzila. 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas Ir
persekiojamas. Įdomios iliustracijos, S4.
LIETUVA, Dr. J. Saulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje,
rūpesčiu paruostas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti
savo gyvenamus namus, rastines, dovanoti savo draugams. 31 x
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, S1S.
PASTABA: Vtaua iksas Vydūno fondo leidinius galima gauti
dienraščio DRAUGAS redakcijoje aiss užsakant rjestu Prie kainos
IMnois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Taip
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo
apmokėjimui.
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•ingių kalba. Autorius Antanas J. Van
Knygojs nsgrintjorns lietuviu. tstMStojrno ksmsslaaaHoa,
ajTeaTlinaMnaTtS W asai IISUvBtJ>»l8 »SH»Mu ĮujntOfrBCSB
eWSSJe>vs»*a1SjMeM|aSa> • • * • " l a F

"a^Hi^ s • ^ • ^ • • ^ • a f ^ P V f ^ " "

•^s* » f ¥ * * f

•^•JB* »e^B-e^a» ^ese^ssss*

Studtyų dktsfnlikuTno sagoms, ssrvsrtiaaTnssiĮtSssporasfnsotaStstą BrySMnsjms Pvytu, Europos ns^ajsno vanaajoa,
•asąkąsnis Kak) SsJea^iaJBVUB sava kįsosoofem. astma tai*
S^BSmmjBiammjifms.

r^SJjsSf/r

mmjasjssjejeawee^ammw»j"a»

esmmviBi

vejies M ns^ajeeaaef

m^aa»»«veeai e^aar-

Uogai euoretlnu savojo talmatmo pmgfadu* mt Anm*m
#Sm1 B M B B B V I BSVtsTl

fWaftsf^%afaBBal

Knyga uisdadams 10-to amžiaus Hstuvlų tsuosfcurno
Apstrfbojams CBtsgs Pirmoji banga (HstuvisJ aSsMsJ)
(1867-914) — HstuvMi, desjgurnojs.atco^raminisi smtoiajSsi,
lliaa.mimu. Antroji banga (I94e>1962)i— bs.dMssrJų aV
«

»•

- at -

- • - — _ a- «

»Jf^-^^B__*—^jB^1v^

asaaVasLasssam amam amemvaam ememsaa la> LesaaVaa.

sncsj, preasssonsaai, assamoassrif, esvytsj ns savo raau a p u
D.P. (OMpaBoai persona)—vardą. AitaJteuoįasiiM IniMirinis
aaafasfeM tarp attojų mir*tų b a n « . Vato^
troa hateas osrama' Ptrmoatos bsnooa sukurtas k^sMuoaaa
Ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 psl., ofcisio formato. Mkakto UntvsraV
ty Prast of Amsrica, Inc.. Lanham, Nsw York and London.
Kaina su parsiuntimu S7 daJ. IMnois gyv. dsr prtdsda 1 dsL
varsftjo* moksacto. Užsakymus siusti:
• • * • • » * • ^We ^ ^ » W aWef

iLtaatt

bama, ruošiant jau seniai
žadėtą, bet ilgai uždelstą
išleisti, TF veiklos apžvalgine
knygą. Toje knygoje bus visų
TF-dui aukojusių asmenų ir or
ganizacijų vardai, pavardės,
fotografijos ir paaukota pinigų
suma. Norintieji, kad fotografi
ja į laidini laiku patektų, turi ją
nedelsiant, atsiųsti į TF būstine.
Kad TF aruodas nepaliktų
tuščias, Tautos fondo vadovybė,
savo nariams ir rėmėjams, iš
siuntinėjo laiškus, kviesdamas
atskubėti su savo pinigine auka,
nes paramos reikalingų eilė dar
nemažėja. Per pusšimtį metų
Lietuvai padarytos žaizdos greit
negyja. Prie tų žaizdų gydymo
prisidėti — mūsų visų pareiga.
Nedelsiant siųskime savo „vais
tus" — auką į TF būstine, adre
suojant: Lithuanian National
Foundation, Inc. (Tautos fondas)
351 Highland Blvd. Brooklyn,
NY 11207-1910.
SEMINARAS ŠEIMŲ
KON8ULTAVIMO
KLAUSIMAIS

Koplytėlė Merkinės partizanu kapinaitėse, kur palaidota 700 partizanu.
Nuotr. dr. Kasai Ašakai

KAD ŽAIZDOS GREIČIAU
UŽGYTŲ
P. P A L Y S
Lietuvai, po 50 ties metų
nusimetus vergijos grandines,
išslydus iš broliškų Sovietų Są
jungos respublikų tarpo ir tapus
laisva, pamatėme, kokios neap
sakomai gilios žaizdos jos kūne
buvo padarytos, neišskiriant ir
paties žmogaus, kuris tapo dva
siškai suluošintas.

linti žinias moksle, suteikia
daugiau galimybių plėtoti kuribine veiklą... i i dalies kompen
suoja mano tėvo patirtą nuo
skaudą tremties metais ir mes
galime lengviau įveikti mus sle
giančius ekonominius sunku
mus", — (Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentas). „Dėkingas,
kad Jūs atkreipėte dėmesį į ma
no kuklų darbą, ugdant Balta
rusijos Respublikos Pelesos
krašto lietuvių vaikus, puo
selėjant lietuviškas tradicijas,
kultūrą, gyvenimo būdą. Ši
parama įpareigoja mane steng
tis pavestą darbą atlikti kuo
sąžiningiausiai", — (Pelesos
lietuvių mokyklos mokytojas).
„...Paramą panaudosime Lie
tuvos moksleivių ateitininkų
pavasario akademijoje, kurioje
dalyvaus 180 moksleivių ir stu
dentų iš visos Lietuvos", — (Lie
tuvos Ateitininkų federacija)
„LSS ... nuoširdžiai dėkoja už
suteiktą paramą jaunųjų Sau
liuku veiklos ugdymui. Jaunie
ji šauliukai ir moksleiviai —
L i e t u v o s a t e i t i s , ir J ū s ų
nuoširdi parama — Lietuvos la
bui", (Lietuvos Saulių sąjungos
centro valdyba). „...Tikimės,
kad abipusis bendradarbiavi
mas sustiprins bei paspartins
demokratgos vystymąsi Lietu
voje ir padės skleisti krikščio
niškos moralės nuostatas,..", —
(Lietuvos K a t a l i k ų moterų
sąjunga).

Spalio 14-18 d. Vilniaus arki
vyskupijos Šeimos centre antrą
kartą lankėsi Škotijos Katali
kiškojo šeimos centro psicholo
gės Laura McGrath ir Jean Anne Brady, kurios toliau dirbo su
gegužės mėnesį vykusio semina
ro „]vadas į konsultavimą"
dalyviais bei nauja klausytojų
grupe. Renginyje dalyvavo 40
šeimos centrų darbuotojų, vidu
rinių ir aukštųjų mokyklų dės
tytojų, studentų gydytojų ir
psichologų iš Vilniaus, Kauno,
Ukmergės, Marijampolės.
Didele seminaro užsiėmimų
dalį sudarė praktinių ben
dravimo, klausymosi, stebėjimo
ir savistabos įgūdžių tobulini
mas. Seminaro dalyviai dirbo
mažomis tryų žmonių grupelė
mis, keisdamiesi konsultanto,
kliento ir stebėtojo vaidmeni
mis. Klausytojai buvo supažin
dinti su konsultavimo struktū
ra. Kursų vadovės pabrėžė empatljos, pagarbos ir nuoširdumo
reikšme, konsultuojant žmones.
Seminaro dalyviai taip pat i
turėjo galimybę pasigilinti į '
savo problemas, įsisamoninti
savo stipriąsias ir silpnąsias
puses, mokėsi pažinti ir išreikšti
savo emocines būsenas. Semina
ro pabaigoje klausytojai buvo
supažindinti su Škotijos istori
ja, psichologų darbu katalikiš
kame šeimos konsultavimo cen
tre bei jaunavedžių rengimo
šeimai patirtimi.
BŽ, Nr. 20

Tuomet Tautos fondo (toliau
tik TF) veikla iš pagrindų
pasikeitė. Pradėta ryžtingai
dirbti, kad tos sovietmečiu Lie
tuvai padarytos žaizdos kiek
galima greičiau galėtų užgyti,
kad jos žmogus ekonomiškai bei
dvasiškai sustiprėtų ir gyve
nimas Lietuvoje taptų geresnis,
šviesesnis ir laimingesnis.
1992 m. gruodžio 2 d. įvyku
siame TF tarybos posėdyje buvo
priimti ateities veiklos tikslai ir
uždaviniai. Jų tarpe: a. remti
tokius projektus, kurie duotų
proga Lietuvos jaunimui tinka
mai pasiruošti dirbti Lietuvos
gerovei: b. remti Lietuvos aukš
tojo mokslo įstaigas; c. remti
Lietuvos mokyklas ir mokyto
AMB. A. EIDINTUI SKIRTA
jus, siekiant atsikratyti sovie
PARODA
tinio galvojimo ir kitų sovie
tinės sistemos įteigtų neigiamų
Sausio 6 d. Kelmės miesto Že
ypatybių; d. skatinti Lietuvos
maitės viešojoje bibliotekoje ati
jaunimo tautinį susipratimą, re
daryta paroda „Šaknim — į Vai
miant lietuviškų patriotinių
guvą, šakom — į Vašingtoną",
organizacijų veiklą. 1994 m.
skirta pagerbti kraštietį, Lietu
balandžio 23 d. TF įstatai pa
vos ambasadorių JAV dr. Alfon
pildyti taip: „... telkti ir skirti
są Eidintą, sausio 5-tą dieną
lėšas demokratijai puoselėti iš
šventusį savo 45-metį.
pavergties išsivadavusioje Lie
Tai tik maža dalelė iš dešim
Parodą organizavusi biblio
tuvoje, TF Chartijos numatytais
timis į TF aUkriejančių laiškų, grafė Idalįja Stankienė į ekspo
veiklos būdais".
iš kurių matyti, kad TF parama ziciją aurinko A. Eidinto para
Tais nutarimais besivadovau didžiai vertinama.
šytas knygas, straipsnių iškar
damas, TF didelį dėmesį kreipia
Šiuo metu TF sparčiai dir pas bei straipsnius apie jį. (BNS)
į jaunąją kartą. Skiria stipendi
jas studentams (ypatingas dė
mesys - partizanų ir tremtinių
A.tA.
vaikams bei vaikaičiams),
remia knygas, laikraščius ir
MARUAI KONČIENEI
žurnalus, kurie skelbia laisvės
ir demokratijos idealus, remia
mirus, reiškiame gilią užuojautą motinos netekusiai
organizacijas, skatinančias va
mūeų bendradarbei VIRGINIJAI VENGRIENEI ir jos
karietiškos demokratijos supra
šeimos nariams.
timą, remia lietuviškas mokyk
las ir jų mokytojus paribiuose ir
Amerikos balto lietuvių redakcija
užribiuose, kur lietuvių kalbos
mokymas yra nepakankamas,
remia projektus Lietuvoje, ska
tinančius jos piliečius aktyviai
Brangiam vaikystės draugui
dalyvauti rinkimuose. Iš viso
tiems ir kitiems panašiems pro
A.TA.
jektams remti, įskaitant ir
ALGIRDUI ŠIMUKONIUI
Lietuvos demokratizaciją, 1996
m. buvo skirta446,079 doleriai.
minia, jo M U M žmonai GRAŽINAI ir sūnui ALIU
Paramą gavusieji neliko kur
ti. Jie' atsiliepė su gražiais
KUI, roiikiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
padėkos laiškais. Paskaitykime
Danutė ir Petras
Brazdžioniui
kelias tų laiškų ištraukas: „...
parama padeda man toliau gi
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A.tA.
EMILY BALZEKAS
Gregorow

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad i.m. sausio mėn. 5 d.,
sulaukusi 87 m. amžiaus, Detroite mirė

Gyveno keliuose Chkagos priemiesčiuose.
Mirė 1997 m. sausio 6 d., 1:05 vai. p.p.. sulaukusi 96 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko sūnus Stanley Balzekas, Jr., anūkai: Stanley
m su žmona Sigita, Robertas su žmona Julie ir Carole;
proanūkai Irena, Vasaris ir Matthew; seserys Ann Paprota,
Betty Oliver su vyru Jack ir Julia Gonaki.
Velionė buvo žmona a.a. Stanley P. Balzeko ir uošvė a.a.
Irene.
Velionė aktyviai dalyvavo įvairiose kultūrinėse lietuvių
organizacijose. Taip pat ji buvo viena iš steigėju Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus ir Sio muziejaus Moterų pagalbinio
vieneto (Women's Guild).
Velionė pašarvota trečiadieni, sausio 8 d. nuo 4 iki 9 v.v.
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos sv. Mišios už velionės siela. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Balzeko muziejaus knygy
no fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, anūkai, proanūkai, seserys ir kiti
sžaaĮsjėn
Laidotuvių direkt. Vance/Sorini. Tel. 773-476-2345.
Ramiai gyveno ir ramiai atsiskyrė mūsų prietelius

A.tA.
VALERIJONAS BALČIŪNAS
Mūsų nuoširdžiausia užuojauta žmonai SADIE ir
dukrelei MARIJAI

tu
R

Daytoniečiai:
Pranas
Damijonaitis
Amalija ir Mykolas Jagučiai
Veronika ir Jurgis
Januiaičiai
Sofya ir Antanas Kalvaičiai
Ona ir Narimantas
Karaios
Natalija Subačienė
Danute ir Algirdas
Šilbąjoriai
Anne Žindžius
Ona ir Kostas Žolynai

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė,
313-6M-1275.

Buvusiam Lietuvos kariuomenės karininkui

A.tA.
Kpt. BRONIUI UŽEMIUI
Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą velionio žmonai EMAI, dukrai DALIAI
VYNIS ir vaikaičiams AUDRAI ir ARUI. Skausmo
valandoje jungiamės bendroje maldoje
J. O. Antanaičiai
V. E. Artmonai
A. J. Bertuliui
VI Bielinis
F. Dimgailienė
A. M. Dumbriai
G. Gylienė
J. Z. Grigaičiai
L. Gudelienė
V. R. Jučai
J. B. Kėdaičiai
J. dr. V. Kiburai
A. Kraučeliūnienė
Nei Matulienė
V. Mazuraitis

J. L. Miežinskai
0. Nagelė
Pr. M. Rodžiai
Thea Radis
K Rožėnienė
N. R. Sabaliūnai
H. Sabaliūnienė
Ir. Sirutienė
SaL Šmaižienė
Pr. J. Švilpai
L. Tamošaitienė
O. Tamošauskienė
R. M. WUlas
L Žėruolis

A.tA.
ADAI PODERIENEI

A.tA.
LOUIS A. ZURLIUI
r,

mirus, jo žmoną MARIJONĄ ir visą šeimą nuoširdžiai
užjaučia buvę Dainavos ansambliečiai
Ona ir Alfonsas Alčiauskai
Danguolė ir Pranas
Kavaliauskai
Elena ir Mečys Krasauskai
Elytė ir Zigmas Radvilai
Irena ir Eugenijus
Slavinskai
Bronė Urbonienė.

St. Petersburg, FL

mirus, jos įsūniui kun. kleb. ALFONSUI BABONUI
Tautos Fondo rėmėjui, nuoširdžią užuojautą reiškia
Tautos Fondo atstovybė
Michigan valstijoje

AtA.
VLADUI STROPUI
mirus, klasės ir mokslo draugams broliams JUOZUI
ir ROMANUI, seseriai DANUTEI, jų šeimoms ir visiems VLADO šeimos nariams ir giminėms reiškiame
nuoširdžią užuojautą. Jūsų liūdėsi telengvina Vlado
darbštumo, pareigingumo, gerumo ir visiems visada
parodytos tikros artimo meilės atmintis.

Jaunystės dienų draugei,

A.tA.
BIRUTEI PANKIENEI,
iškeliavus į Amžinąją Tėvyne, jos sūnums ARTŪRUI
ir TOMUI, dukrai LAURAI, seserims ADELEI,
DANAI ir RŪTAI, broliui TONIUI ir jų šeimoms
mūsų giliausia užuojauta.
Miela Birutėle, išeidama palikai neužpildomą tuš
tumą ir m ū s ų gyvenimuose, ir mūsų širdyse... Ilsėkis
ramybėje.

Arvydas
Bartdukas
Aušra Barzdukaitė
Babickienė
Gytis Bartdukas

A.tA
JUSTINAS STASIŪNAITIS
iškeliavo Amžinybėn, palikes liūdinčią dukterį
MARIJĄ su vyru ROGER WTLLAS, tris anūkus BRIGITTE CYCYOTA, DEBBTE STMMONS ir VTNCENT V/TLLAS bei penkis prosnūkus. Visai velionio
seimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

PalioniaL
Gailutė ir Tadas
Daiva, Tomas ir
Lina su šeima

A.tA.
VLADUI STROPUI
staiga iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai ALDONAI,
dukroms RŪTAI BUBLIENEI, žentui TAURUI,
RIMAI STROPUTEI, velionio sesutei DANUTEI
KELPSD2NEI, broliams - J U O Z U L RAMONUI AN
TANUI ir RIMUI, ALDONOS STROPIENES sesu
tėms - ROMAI PAPARTIENEL ANGELEI NELSIENEI ir jų visų seimų nariams, giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą.
Sofija ir Stasys

Gyveno Southfield, Michigan, prieš tai Richmond Hills,
New York. Priklausė St. Butkaus Saulių kuopai.
Velionė pašarvota Vai S. Bauža laidotuvių namuose, 1930
25 Street, Detroit, Michigan, laidojama sausio 9 d. Šv. Mišios
10 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje. Po Mišių bus nulydėta į
Holy Sepukhre kapines, Southfield .Michigan ir palaidota
šalia savo vyro a.a. Jono Poderio.
Giliam liūdesyje liko: įsūnytas sūnus kun. Alfonsas Ba
tonas ir kiti i

Hot Springs, Arkansas

Ilgamečiui lietuviškos dainos mylėtojui

:

A.tA.
ADELĖ PODERIENĖ

Džiugai

J. O. Antanaičiai
V. E. Artmonai
A. J. Bertuliai
VI Bielinis
F. Dimgailienė
A. M. Dumbriai
J. Z. Grigaičiai
L. Gudelienė
V. R Jučai
J. B. Kėdaičiai
J. dr. V. Kiburai
A.
Kraučeliūnienė
Z,
Kriščiukaitieni
NL Matulienė
V. Mazuraitis
Hot Springs, Arkansas

J. L Miežinskai
O. Nagelė
Pr. M. Rodžiai
Thea Radis
K. Rožėnienė
N. R. Sabaliūnai
H. Sabaliūnienė
Ir. Sirutienė
SaL Šmaižienė
Pr. J. Švilpai
L Tamošaitienė
O. Tamošauskienė
T. Turkevičienė
E. Užemienė
L Žėruolis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugo" administratorius
ieško pagalbininko-ėa prižiū
rėti ir koordinuoti rastinės dar
bus. Pageidaujama, kad turėtu
patirtį, dirbant su kompiu
teriais ir bendrą buhalterijos
darbo supratimą. Turi sugebėti
atlikti apibrėžtus darbus su mi
nimalia priežiūra. Būtina gerai
mokėti anglų kalbą. Neturintys
patirties, bet pasiryžę išmokti,
taip pat tiktų. Darbas įvairus ir
turi daug galimybių pareigin
gam tarnautojui. Daugiau
informacijų teikia administra
torius Ignas Budrys telefonu
(773) 585-9500 darbo valan
domis.

A.a. Emilija Balzekienė
mirė š.m. sausio 6 d., sulaukusi
95 metų amžiaus. Ji paliko liū
dintį sūnų Stasį, Jr, Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus
įkūrėją, su šeima. Platesnės
informacijos spausdinamos šios
dienos „Draugo" penktame pus
lapyje.

Klaipėdos dienos metinė iš
kilminga Čikagos jūrų skautijos sueiga vyks sekmadienį,
sausio 26 d., PLC, Lemonte. Su
eiga bus pradėta 9 vai. ryto šv.
Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje. Iškilminga sueiga 10
vai. PLC salėje. Sueigai vado
vaus jūrų budžiai. Visi kvie
čiami.
Sausio 13-toji lietuvių tautos
istorijoje visuomet pasiliks
žinoma, kaip „kruvinasis sek
madienis", nes 1991 m. sausio
13 d. Vilniuje nuo okupantų
rusų Žuvo mūsų tautiečiai, gin
dami TV bokštą ir Parlamento
rūmus. Jų ir anuometinių įvy
kių prisiminimas bus pirma
dieni, sausio 13 d. šia tvarka: 10
vai. r. šv. Mišios t. Jėzuitų
koplyčioje, po Mišių trumpas
minėjimas JC kavinėje. Kalbės
buvęs politinis kalinys Pilypas
Narutis. Lietuvių visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti.
MinėjimąrengiaALTo Čikagos
skyrius.

Poetė Julija ŠvabaitėGylienė šiuo metu tebeviešinti Aus
tralijoje, kur ji buvo pakviesta
su savo kūryba dalyvauti Aust
ralįjos lietuvių dienose, atsiuntė
redakcijai sveikinimus ir tarp
kitko rašo: „Esu nustebinta
Lietuvių dienų renginiais, pui
kiais chorais, tautinių šokių
gausumu, jaunų žmonių meile
Lietuvai. Tikėjausi rasti
Australijos lietuvius benykstančius, o radau augančius, ne
tik savo atžalomis, bet lietuviš
kos dvasios stiprumu. Nauji
talentai mene, muzikoj, sporte,
bendruomenės gyvenime... Net
daugelis mišrių šeimų įsijungę
į chorus, tautinius šokius ir pan.
Taip pat jungiasi ir jauni
profesionalai. Nuotaika jauki,
šeimyniška..."

Stanley Darzinskis, Ponce
Inlet, FL, parėmė mūsų dienraš
ti 100 doi. auka. Jam tariame
nuoširdų ačiū ir linkime sėk
mingų, laimingų bei sveikų
1997-tųjų metų.

Ne vien lietuvių spauda turi
finansinių problemų. Kaip
„Chicago SunTimes" dienraštis
š.m. sausio 3 d. laidoje rašo, se
niausias nepriklausomos Čika
gos žydų bendruomenės laikraš
tis, „The Sentinel", pernai
gruodžio 26 d. išleido savo
paskutinę laidą. įkurtas 1911
m., jau kuris laikas „vegetavo"
dėl lėšų stokos ir skaitytojų
mažėjimo. Jį redagavo Ruth
Marcus, savo redakcinėje kole
gijoje turėjusi 5 darbuotojus. Te
beeina keli žydų laikraščiai:
„Chicago Jewish News" (savait
raštis), dvisavaitinis „Chicago
Jewish Star", mėnraščiai
„Jewish United Fund" ir „JUF
News" bei mėnesinis žurnalas
„Jevvish Image".
Dar pavasaris toli, o čikagiečiai jau pradėjo „kryžiaus
kelius", kurie visuomet mieste
atsiranda, kai pradedami svar
biųjų gatvių taisymai. Tačiau
tai didmiesčio gyvenimo kasdie
nybė, prie kurios — jeigu
negalime priprasti — turime
prisitaikyti. Šią savaitę pradėta
taisyti Michigan Ave. Čikagos
vidurmiestyje, tad galima tikė
tis eismo sutrikimų, nebent vai
ruotojai pasistengs važiuoti
aplinkinėmis gatvėmis ir taip
išvengti susigrūdimų. Gatvės
perstatymas truks 10 mėnesių.

„Dainavos" ansamblis —
nesnaudžia: kovo 9 d. Jaunimo
centre ruošia nuotaikingą kon
certą, kurio pelnas bus ski
riamas JC paramai. Ansambliui
nuo praėjusio rudens vadovauja
nauja valdyba — pirmininkė
Aušra Petry, vicepirmininkai
Jeronimas Gaižutis ir Tadas
Stropus, ižd. Aldona Urbienė,
sekretorius Kastytis Šoliūnas, o
dvi narės — Krista Šilimaitytė
ir Danguolė Ilginytė. „Daina
vos" vadovas, dirigentas ir siela
yra muz. Darius Polikaitis su
pavaduotoju chormeisteriu dr.
Audrium Polikaičiu.
Klausykitės „Margučio II"
radijo laidų — kasdien, nuo
pirmadienio iki penktadienio,
vakarais — 8 vai. Išgirsite
vėliausias žinias, pranešimus,
geros muzikos. Stotis 1450 AM.

Skelbimai
x Dr. Vytautas Pakalnis
paaukojo $500 Lithuanian Mercy Lift. Nuoširdžiai dėkojame už
gausią auką. Be aukų LML ne
galėtų toliau tęsti darbą. Taip
pat Lithuanian Mercy Lift nuo
širdžiai dėkoja ponams Vy
tautui ir Palmirai Janusoniams ui $500 auką. Jūsų
dosnios aukos labai vertinamos
ir reikalingos.
(sk)

z Gattu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R m r kortelę,
vairavimo leidimą (driver's
license) ir vizų pratesimą. Ed
Šumanas, tel. 1-706-246-8241.
(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v. p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte: 706-257-0497.
(sk.)

x Dėmesio! Sekmadienį,
sausio 12 d. po šv. Mišių Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, visus malo
niai kviečiame 11:30 vai. ryto
į Jaunimo centro kavinę, kur
įvyks Lietuvos Laisvės gynėjų
dienos (Sausio 13-tosios) mi
nėjimas. Programoje: video fil
mas „Baltic Requiem" ir auten
(sk) tiškų nuotraukų iš Sausio
"
Advokatas
" 13-tosios įvykių Vilniuje paroda.
GINTARAS P. ČEPĖNAS Jaunimo centras

x Vytautas ir Izabelė Zmuidzinai, Rochester NY, yra nauji
Lietuvos našlaičiu rėmėjai, at
siuntė $150 — vieno našlaičio
metinį paramos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629.

MM S. rnlaski Rd., Ouogo, II 60629
bl j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-542-4500
Į « 2 5 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 700-301-4866
Valandos pagal susitarimą
Advokatas Jonas Gibaitis
Civilines ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, II60624
Tel. 1-773-776-8700
Darbo v ai nuo 9 iki 7 vai. vak
Sešlad 9 v.r iki 1 vai. p.p

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo'
Tel. 312-214-0100

Kasdien 9 v.r.-5 v.v
Šeštadieniais ir vakarais

pagal susitarimą)

x TRANSPAK
praneša:
„Mažojoje Lietuvoje 1911-1914
m. labiausiai skaitomas laikraš
tis buvo 'Apžvalga' — tai Mažo
sios Lietuvos lietuvių politinis
organas. Jam leisti 40 klaipėdie
čių ūkininkų buvo sudarę ak
cinę bendrovę. Taip pat tai buvo
pirmasis lietuvių leidžiamas
platesnės apimties laikraštis.
1930 metais buvo pradėtas leis
ti moterų kūrybos almanachas
'Aukštyn', kuriame buvo spaus
dinama tik moterų tokių kaip:
G Petkevičiaitės-Bitės, Žemai
tės, Šatrijos Raganos, B. Buivydaitės kūryba". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4646 W. 63 St.,
Chicago, IL 60626, tel. 773836-1060.

Sofija Jelionienė, Darien,
IL, ne tik atnaujino dvi dien
raščio prenumeratas, bet pridėjo
100 dol. dovaną, .Draugo" leidy
bai paremti. Linkėdami laimin
gų Naujų metų S. Jelionienei ir
jos artimiesiems, tariame ačiū.
Pal. Jurgis Matulaitis, Tėvų
marijonų vienuolijos atnaujin
tojas, mirė 1927 m. sausio 27 d.
Kaune. Jis yra taip pat Marijos
Nekalto Prasidėjimo seserų
kongregacijos steigėjas. (Šias
seseles čia įprasta vadinti
putnamietėmis, nes vienuolyno
motiniškasis namas yra Putnam, CT). Minint 70-tąsias pal.
Jurgio mirties metines, ren
giamas paminėjimas Pasaulio
lietuvių centre, sausio 19 d., tuo
jau po 11 vai. r. Mišių Apie pal.
Jurgį kalbės ses. Daiva Kuzmic
kaitė iš Lietuvos, dabar studi
juojanti Amerikoje. Bus rodo
mos skaidrės. Programą atliks
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
vaikų choras, vadovaujamas
muz. Dariaus Polikaičio. Visi
kviečiami.
Daug žmonių privačiai perka
vartotus automobilius, daug ir
parduoda senuosius, todėl ati
tinkamos Illinois valstijos įstai
gos primena, kad savininkas
nepamirštų nuo parduoto auto
mobilio nuimti numerių len
teles, o taip pat nuo nusipirkto,
jeigu buvęs savininkas nepasi
rūpino to padaryti. Daugelis
neatkreipia dėmesio, kad nume
rių lentelės neišduodamos ma
šinoms, o jų savininkams. Jeigu
paliksite savo numerių lenteles
ant parduoto automobilio,
naujasis jo savininkas gali prisi
rinkti pabaudų už automobilio
pastatymą arba kitus nusižen
gimus, o atsakomybė kris buvu
siam savininkui, kurio numerių
lentelės tebėra prikabintos prie
mašinos. Tuo pačiu, jeigu kas
nenuėmę buvusio savininko
numerius, o tas asmuo neapsi
mokėjęs skolų už ankstesnes
baudas, naujasis automobilio
šeimininkas gali pakliūti į bė
dą.

Palaimintojo arkivysk. Jur
gio Matulaičio 70-tosios mir
ties metinės bus prisimintos
sausio 26 d. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje.
Mišios bus aukojamos 10:30 vai.
r., o tuoj po jų parapijos salėje
paskaitą apie pal. Jurgį Matu
laitį skaitys ses. Daiva Kuz
mickaitė. Po iškilmingos dalies
vyks kuklios vaišės ir pabend
ravimas. Minėjimą rengia Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo M. Marijos seserų
remajai ir prašo visuomene gau
(sk) siai dalyvauti.

ŽVAIGŽDUTE
Įsteigtos Lietuvių Mokytoju Sęjmtgoa Chicago*

3300 w . •Stfe Ptace, Chicafo, IL 00829

NAUJIEJI METAI

GENEROLAS

Su sausio mėnesiu prasideda
Naujieji metai. Keičiami kalen
doriai, biudžetai ir kitų permai
nų vyksta, bet pats gyvenimas
eina pradėta vaga pirmyn.
Žmonės sveikina vieni kitus,
linki daug laimės, turto ir daug
kitų gerų dalykų, bet tie visi
dalykai priklauso nuo žmogaus
darbštumo ir dvasinio nusi
teikimo. Kai kada ir nuo išo
rinių priemonių. Kai Lietuva
išsivadavo iš komunistinės ver
gijos, linksmai ir iškilmingai su
tiko Naujuosius laisvės metus.
Išaušo sausio 13-ji ir džiaugsmą
pavertė tautiniu liūdesiu. Ko
munistai, norėdami atstatyti
savo vergijos imperiją, pasiryžo
tą pasiekti teroru. Daug lietu
vių nukentėjo, bet laisvė lai
mėjo. Peržengę Naujų metų
slenkstį, stenkimės būti darbš
tūs, mylėti Lietuvą ir, pagal iš
gales, jai padėti. Neužmirškime
Dievo, kurio rankose yra ir
mūsų Žemė. Prašydami Jo pa
galbos galime daug laimėti. Jis
yra pasakęs: prašykite ir jums
bus duota, belskite ir bus ati
daryta. Tegul Naujieji metai
vyksta šūkiu: ,.Dievui ir Tėvy
nei!
Redaktorius

Mokytoja supykusi:
— Na, Šito tai jau per daug!
Šiandien tu neatsinešei ne tik
vadovėlių, bet ir sąsiuvinio. Ar
žinai kaip vadinasi kareivis be
šautuvo?
— Žinau, tamsta mokytoja, —
generolas!
GALVOSŪKIS NR. 61
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DIENA SNIEGE
Vieną dieną pradėjo snigti ir
visi Mikuckių šeimos vaikai
išėjo žaisti. Jiems buvo labai
smagu, nes daug juokingų daly
kų atsitiko.
Pirmiausia išbėgo Jonukas į
lauką. Jis atsigulė ant sniego ir
savo kojomis bei rankomis pra
dėjo daryti sniego angelą. Pas
kiau į lauką išėję* Marytė, Kristukas, Danius ir Vaida. Jie pra
dėjo slidinėti. Danutė, kuri tik
dviejų metų amžiaus, atsisėdo
ant ledo ir žiūrėjo, kaip Vilija,
Vida ir Artūras čiuožė.
Gailė atėjus į lauką, pastatė
sniego senį. Sigita ir Darija
truputi vėliau išėjo. Jos pradėjo
statyti sniego senutę. Kai
Erikas išslinko-pro duris, jis
pasiėmė kastuvą ir pradėjo
krauti sniego kainą. O Marius,
Janina, Julija, Evelina ir Liu
das pradėjo statyti sniego pilį.
Paskiau pradėjo kariauti prieš
Aušrą, Daivą, Jokūbą ir Andrių,
mėtydami vienas į kitą sniego
kamuolius.
Gerai, kad tėvai nematė, Aus
tė, Aleksas ir Adomas, užsilipę
ant stogo, pradėjo nuo jo slidinė
ti atsidurdami sniego kalne.
Artūras bečiuoidamas, lūžus
ledui, įkrito į vandenį. Mantas
ir Tauras turėjo ji gelbėti.
Visiems šiems dalykams vyks
tant, Tadas ir Kendra turėjo
malonumo stebėti, kaip vaikai
veikia.
Atėjus vakarui, mama ir tėtė
visus pakvietė į vidų vaka
rienei. Visi Mikuckių šeimos
vaikai buvo labai patenkinti
praleista diena. Po vakarienės
planavo, rytojaus dieną
pasikviesti daugiau draugų ir
su jais toliau tęsti žaidimą.
Tomas Mikuckis

TRUMPA PERTRAUKA
— Jonuk, kodėl tu valgai per
pamoką?
— Kad pertrauka labai trum
pa, tamsta mokytoja.
• 1 8 6 9 m. lapkričio 17 d.
Egipte atidarytas Suezo kana
las, jungiantis Viduržemio su
Raudonąja jūra.

Čikagos
m.

Laikraštėli1 8 K*UJo.

MINTYS APIE DAINAVĄ

Žemiau parašyta dešimt žo
džių, kuriuos paaiškinsite,
parašydami su jais trumpus
sakinius. Taip pat nurodykite,
kur tuos daiktus galima rasti.
Už kiekvieną gerai atliktą užda
vinį, skiriama po 1 tašką.
1. Pjuvenos, 2. pleiskanos, 3.
pleištas, 4. sakykla, 5. slaugė, 6.
tomas (ne vardas), 7. tranas, 8.
vargonai, 9. virkščia, 10. žu
vėdra.
V. Augulytė
GALVOSŪKIS NR. 62
(Žiūrėkite piešinėlį)

nors prietaiso dalis, minflpin ko
jomis, pvz. prie siuvamos
mašinos. 9. Palata — atskiras
ligoninės kambarys ligoniams,
randamas ligoninėse. 10. Per
sikas — vaismedis, auginantis
saldžiarūgščius vaisius, au
ginamas daržuose, kiemuose.

Mane labai sužavėjo Dainavos
gamta. Ji beveik tokia pat, kaip
Lietuvoje. Aš buvau labai nuste
binta, kad Amerikoje yra toks
kampelis, kuriame jautiesi kaip
gimtojoje žemėje. Bet tiesą
sakant, Dainava vis tiek nepri
GALVOSŪKIO NR. 44
lygsta Lietuvos gamtai.
ATSAKYMAS
Dainavos stovykla man labai
patiktų, jeigu būtų draugiškesni
Jis greitai nubėgo į rūsį ir iš
vaikai. Labai trūksta tos ši
lumos, supratimo, pagalbos. Aš jungė viso namo vandenį. Tuo
labai nusivyliau jais. O šiaip būdu išgelbėjo namą nuo po
man stovyklauti patinka. Man tvynio.
labai patinka programos, užsi
ėmimai ir t.t. Patinka maistas,
GALVOSŪKIO NR. 45
nes čia skaniai maitina.
ATSAKYMAI
Dovilė Skrebytė,
(1996 MAS)
1.105 metais po Kristaus Gi
GALVOSŪKIO NR. 41
mimo kinietis Tsai Lun išrado
ATSAKYMAS
popierių, pigiai pagaminamą iš
medžio, skarmalų arba kitų
. Piešinėlis vaizduoja ištrauką celiuliozinių medžiagų. Šis
iš pasakos ,.Lakštingala" kiniečio išradimas Europą
(Nightingale). Iš kiniečių gy pasiekė 1320 metais. 2. 100
metų prieš Kristaus Gimimą
venimo.
graikų astronomas Hipparchus
iš Nicėjos teigė, jog Žemė sukasi
ir ji nėra visatos centras. Koper
GALVOSŪKIO NR. 43
nikas klydo, manydamas, kad
ATSAKYMAI
1. Lapuotas medis, randamas universo centras yra Saulė. 3. Iš
miške ir miesto gatvėse. 2. Kopa 6 milijonų gimstančių buivolo
— supustyto smėlio kalva, ran veršiukų, vienas būna baltas. 4.
dama pajūryje. 3. Korys — bičių 150 metais prieš Kristaus
dirbinys iš vaško su taisyklingų gimimą, graikų astronomas
skylučių eilėmis medui dėti, Hipparchus buvo pirmasis,
randamas bičių avilyje. 4. Mo kuris apskaičiavo nuotolį nuo
liūgas — panašus į arbūzą, daržo Žemės iki Mėnulio: apie 240,000
augalo vaisius. 5. Narkozė — mylių. 5. Kiniečiai 1350 metais
dirbtinis kurio nors organo prieš Kristaus gimimą, vartojo
užmigdymas arba visiškas Dešimtaine sistemą. Ši sistema
sąmonės užmigdymas, vyk pasiekė Indiją anksčiau negu
domas dažniausiai ligoninėje. 6. 876 metais po Kristaus gimimo.
Nendrė — vandens augalas ilgu
tuščiaviduriu stiebu, randamas
GALVOSŪKIS NR. 63
vandens pakrantėje. 7. Nuorūka
(Žiūrėkite piešinėlį)
— nurūkyto papiroso ar cigare
tės galas, randamas peleninėje.
Padėkite skruzdėlytėms bal
(Rūkymas yra labai pavojingas tais takeliais įkopti į kalno
sveikatai). 8. Pakoja — kokio viršūnę. (5 taškai)

Kalėdų Senelis, įlindęs pro
kaminą, pridėjo į kojine vai
kams daug dovanėlių. Mamytė
kažką parašė ant lapelio ir
prisegė prie kojinės. Vaikai
stengėsi perskaityti, bet ne
suprato. Užrašas buvo toks:
„Aišis tameis, Dėlakų lenseis
vobu balai rages". Padėkite
vaikams paaiškinti tą sakinį. (5
taškai)
GALVOSŪKIS NR. 64
(Žiūrėkite piešinėlius)

Čia nupiešti šeši skirtingi
piešinėliai. Gerai įsižiūrėję į
juos, parašykite, kuris iš jų
reiškia poilsį, ir kuris užsi
ėmimą. (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 66
1. Kas atrado pelenais užvers
tą Pompėjos miestą? 2. Kada
žmonija išrado lanką ir strėlę?
3. Nuo kada žmonės pradėjo var
toti laivams bures? 4. Kas žmo
nijoje sugalvojo nulio simboli? 6.
Kas pirmas pastebėjo, kad žemė
sukasi aplink saulę? Ui teisin
gai ir plačiai paaiškintus at
sakymus, skiriama 10 taškų. Ui
trumpus ir apytikrius atsaky
mus — 6 taikai.

Atsiuntė lnm. dr. E. Gandis

