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Estijos pareigūno
pareiškimas nepablogins
Baltijos šalių santykių
Talinas, sausio 14 d. (BNS) Estijos užsienio reikalų minist
ro Toom Hendrik Ilves pareiš
kimas, kad Estija siekia tapti
Europos Sąjungos nare anks
čiau u i kitas Baltijos šalis,
nepablogins Baltijos šalių
santykių, mano Lietuvos ir Lat
vijos ambasadoriai Taline.
Pasak Lietuvos ambasadorės
Estijoje Halinos Kobeckaitės,
Lietuvos vyriausybė laikosi
nuomonės, kad kuo anksčiau į
ES ir NATO įstos viena ar kita
Baltijos valstybė, tuo bus geriau
kitoms Baltijos šalims. „Estijos
ir Lietuvos santykiai, kaip ir
anksčiau yra geri", sakė ji.
Latvijos ambasadoriaus Esti
joje Andrio Piebalgo nuomone,
nieko bloga, kad viena Baltijos
valstybių taps ES ar NATO na
re anksčiau už kitas.
Praėjusi ketvirtadieni, kalbė
damas Švedijos užsienio poli

tikos institute, T. Ilves pareiškė,
kad Vakarai turi mokytis žiūrė
ti į Baltijos šalis kaip į tris at
skiras valstybes, o ne vieną
sąjungą. Latvijos ir Lietuvos
ambasadoriai užtikrino, kad T.
Dvės žodžiuose nebuvo nieko
smerktina.
Ambasadorė H. Kobeckaitė
sakė, kad gerus Estijos ir
Lietuvos santykius patvirtina
kitą savaite įvyksiantis Lie
tuvos parlamento pirmininko
Vytauto Landsbergio vizitas į
Estiją.„Tai pirmasis V. Lands
bergio, kaip Seimo pirmininko
vizitas į užsieni, o pirmasis
vizitas visada atspindi tam tik
rus politinius privalumus", sakė
Lietuvos ambasadorė.
Latvijos ambasadorius pareiš
kė, kad T. Ilves pareiškimą ap
tarė su Latvijos užsienio reikalų
ministru, kuriam ši kalba jokio
nerimo nesukėlė.

Rezistencijos tyrimo centro
vadovas gins savo teises
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) - gyventojų genocido ir rezisten
Lietuvos gyventojų genocido h* cijos tyrimo centro pastato Ro
rezistencijos tyrimo centro di tušės aikštėje kapitalinis re
rektorius Vytautas Skuodis montas ir į jį galės persikelti
neketina pats atsistatydinti iš visi centro darbuotojai, dabar
pareigų ir nori, kad Seimas dirbantys įvairiose Vilniaus
įrodytų, kodėl jis nėra tinkamas vietose. Laiško nuorašai nu
siųsti prezidentui Algirdui Bra
šioms pareigoms užimti.
Antradieni Seime pradėtas zauskui bei premjerui Gedimi
svarstyti Genocido ir rezistenci nui Vagnoriui.
jos tyrimo centro pertvarkymo
Generalinis direktorius taip
įstatymas nenumato kokių nors pat prašo pakakti teismo spren
pakeitimų skiriant centro va dimo pagal jo ieškinį „buvusiam
dovą. Tačiau pats svarstymas KGB agentui Algimantui And
parodė, kad V. Skuodžio pasky reikai dėl garbės ir orumo pa
rimui 1994 m. nepritarusi da žeminimo". V. Skuodis atmeta
bartine Seimo dauguma ne A. Andreikos tvirtinimus, neva
patenkinta centro vadovu.
kalėdamas už politine veiklą,
Pagal įstatymą, vyriausybės buvo kalėjimo vidaus tvarkos
teikimu centro generalinį tarybos narys. „Šitą šlykštų
direktorių skiria Seimas. V. melą jie įsikandę ir per visus
Skuodis buvo paskirtas LDDP tuos trejus metus terorizuoja",
vyriausybės premjero Adolfo sakė V. Skuodis.
Šleževičiaus teikimu. Tuomeg a v o kiške jis taip pat pa
tinė Seimo opozicija priešinosi stebi, kad nors nėra nei isto
V. Skuodžio paskyrimui, nes rikas, nei teisininkas, centre
tam nepritarė Politinių kalinių dirba abiejų šių specialybių
ir tremtinių sąjunga. Kitos poli žmonės, o jis yra darbo admi
tinių kalinių organizacijos tada nistratorius. V. Skuodis taip pat
pareiškė remiančios V. Skuodį. atmeta tvirtinimus, neva jis
Antradienį projektą pateikęs neturįs Lietuvos pilietybės ir
valstybinio saugumo komiteto yra JAV pilietis. Savo laiške
narys, konservatorių frakcijos centro generalinis direktorius
narys Antanas Stasiškis labai primena Lietuvos pilietybę
skeptiškai vertino V. Skuodžio gavęs 1991-aisiais metais dar
vadovaujamo centro veiklą. tebegyvendamas užsienyje „už
„Manau, kad būtina neatidė ypatingus nuopelnus Lietuvai".
liojant centrą reorganizuoti, kad Baigdamas laišką, V. Skuodis
jis tikrai veiktų, nes mes, pažymi, kad priešiškų centrui ir
manau, esam padarę didelę žalą jo vadovams jėgų „ambicijos ir
ir istorijai, ir mūsų visuomenei, asmeninis suinteresuotumas ne
tokį ilgą laikotarpį 'užkonserva turėtu nustelbti valstybinę
vę' šiuos tyrimus", sakė A. Sta reikšmę turinčių dalykų".
siškis, pristatydamas projektą.
Generalinis direktorus sakė,
Seimo nutarimu vyriausybė
kad pastaruoju metu papras
bus įpareigota greitai parengti
čiausiai trukdoma centrui dirb
centro įstatymo pataisų pro
ti. Jis kaltino vyriausybės sek
jektus, įtraukti į centro darbą
retorių Adolfą Savičių sutrukkitas panašiais tyrimais Lietu
džius antradienį turėjusį įvykti
voje užsiimančias institucijas.
centro tarybos posėdį.
Centrui taip pat siūloma su
Gyventojų rezistencijos ir ty
teikti galimybę teisiškai įver
tinti okupacinio laikotarpio rimų centro administracija yra
įsikūrusi vyriausybės pastate ir
įvykius.
posėdžiams
vyriausybėje nuo
V. Skuodis sakė neketinąs at
moja
patalpas.
Tokiais atvejais,
sistatydinti dėl trejus metus
sakė
V.
Skuodis,
reikia sudaryti
prieš jį vykdytos šmeižto
sąrašą,
kad
vyriausybės
sekre
kampanijos ir norėdamas pa
baigti centro ūkinius reikalus. torius patvirtintų posėdžiauti
„Jeigu Seimas nubalsuos — te ateisiančiu žmonių sąrašą. Cen
gul. Bet čia garbės reikalas", tro direktorius sakė sąrašą vy
sakė centro generalinis direk riausybės sekretoriui įteikęs
torius, užtikrinęs neketinąs pirmadienį, tačiau buvo atsi
sakyta žmones įleisti.
laikytis šių pareigų.
„Potokioslavinos šmeižto, kai
V. Skuodis kreipėsi laišku į
Seimo pirmininką Vytautą mane pavertė kagėbistu, neketi
Landsbergį, prašydamas atidėti nu atsistatydinti. Tegul jie
jo nušalinimą, kol iki vasario mane nušalina", sakė V. Skuo
pradžios bus baigtas Lietuvos dis.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Pirmąja Naujųjų metu diena Vilniuje iškilmingai buvo paminėti 78-ieji melai, kai trispalvė vėliava
pirmą karta suplevėsavo Gedimino kalne Prie bokšto, kuriame jau 7 metai plazda svarbiausias
valstybės simbolis, išsirikiavo kariu ir savanoriu garbes sargyba, buvo atliktas Lietuvos him
nas, saliutu pagerbta vėliava, į susirinkusius kreipėsi šalies vadovai, kurie vėliau uždegė šventini
laužą.
V. Gulevi&aus nuotr : Šventės metu iš vienr dubens vaišinosi Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis, krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius ir prezidentas Algirdas Brazauskas.

Bus minimos „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronikos"
metinės
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) Šią savaitę Vilniuje bus mini
mos pogrindinio leidimo — „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos" — 25-osios metinės.
Antradienį Vilniaus miesto
savivaldybėje buvo atidaryta
šiai progai skirta knygų ir lei
dinių kilnojamoji paroda, o ket
virtadienį savivaldybėje bus
surengtas „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikoe" 25-erių

metų sukakties minėjimas.
Apie LKB kronikos leidimą,
platinimą ir šio leidinio reikšmę
kalbės Šv. Kazimiero bažnyčios
rektorius kunigas Jonas Boruta,
monsinjoras Alfonsas Svarin
skas, vyriausybės patarėjas
religijų klausimais Petras
Plumpa. Vėliau bus surengtas
religinės ir tautinės muzikos
koncertas.
Stiprėjant Katalikų bažnyčios

V a š i n g t o n a s . Jungtinės
Valstijos perspėjo Pietų Afrikos
Respubliką (PAR) nepasirašyti
ginkluotės susitarimo su Sirija,
kurią Amerika laiko terorizmo
rėmėja. JAV valstybės departa
mento atstovas nurodė jog pagal
Amerikos įstatymus, šalys pade
dančios Damaskui apsirūpinti
ginklais negali gauti JAV pa
galbos. Pagal siūlomą sandėrį,
PAR Sirijai parduotų kompiu
terizuotą šaudymo sistemą tan
kams. Tačiau JAV pareigūnai
pažymi, kad galutinis spren
dimas bus priimtas, nustačius,
ar tokios technologijos par
davimas iš tikrųjų prieštarautų
JAV įstatymams.

(Elta)

persekiojimui, grupė dvasininkų
1972 m. pradėjo leisti pogrindinį
leidinį, kuriame buvo skelbiami
okupacinės valdžios nusikalti
mai bei tikintiesiems daromos
skriaudos. Už LKB kronikos
spausdinimą ir platinimą nu
kentėjo daug kunigų bei visuo
menės veikėjų.
Prasidėjus atgimimui, 1989
m. LKB kronikoe leidimas buvo
sustabdytas.

Lietuvos bankas
pradeda „lito žygį»»
į Europą

Diena" nesulaukia pirkėjų
Vilnius, sausio 13 d. (BNS) Pirmadienį turėjęs vykti su
žlugusio dienraščio „Diena"
darbuotojų susirinkimas nukel
tas neapibrėžtam laikui.
„Tiesiog vyriausiasis redak
torius neturi, ką nauja pasa
kyti**, sakė „Dienos" sekretorė,
paklausta, kodėl vyriausias re
daktorius Rytis Taraila nesukvietė žadėtojo susirinkimo.
Dienraščio darbuotojai, kurių
likę apie šešiasdešimt, atlygi
nimų negauna nuo vasaros pra
džios. Praėjusią savaitę su
kvietęs juos į susirinkimą, R.
Taraila supažindino su kritine
leidinio padėtimi ir sakė pa
skelbsiąs, kai tik pats sužinos,
galimą išeitį. Jis minėjo, kad
naujienų gali būti šį pirmadienį.
Sekretorė sakė, kad pirmadie
nį susirinkę į redakciją, dar
buotojai jau pradėjo rinktis savo
daiktus ir atsisveikina vieni su
kitais.
Prieš dešimtmetį „Tiesa", bu
vusi vienu didžiausių Lietuvos

Kauno vairuotojai
mokomi tvarkos
Kaunas, sausio 13 d. (BNS) Nuo pirmadienio pagrindinių
Kauno miesto gatvių važiuoja
moje dalyje palikti automobiliai,
trukdantys komunalinių tarnybų
darbui ir eismo saugumui, bus
nutempiami į vieną iš keturių
specialių automobilių saugojimo
aikštelių, iš kur norint atsiim
ti automobilį, reikės sumokėti
10 litų už jo saugojimą vieną
dieną.
Prieš savaitę vairuotojai buvo
supažindinti su nauja tvarka
miesto gatvėse, pagal kuria
porinėmis savaitės dienomis
savo transporto priemones rei
kia statyti prie poriniais nume
riais pažymėtų namų, o nepori
nėmis — prie neporinių namu.
Tai leistų geriau valyti sniegą
nuo gatvių.

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) Lietuvos bankas orientuosis
laikraščių, dabartinė „Diena" pastovų lito kursą. Tai reiškia,
be jokio perspėjimo nustojo ėju kad artimiausiais metais lito ir
si nuo sausio 1 dienos. R. Tarai JAV dolerio santykis išliks 4:1.
la praėjusį pirmadienį sakė, jog
Apie tai pareiškė Lietuvos
galimi du keliai: parduoti kont banko valdybos pirmininkas
rolinį akcijų paketą arba skelbti Reinoldijus Šarkinas. LB val
bankrotą.
dyba sausio 9 d. iš esmės
„Diena" yra smarkiai įsisko pritarė Lietuvos banko pinigų
linusi spaustuvėms „Spauda" ir politikos programai. Galutinai
„Vilspa", popieriaus tiekėjams, ji bus priimta sausio vidury
valstybinio socialinio draudimo je.
fondui „Sodrai", žinių agentūrai
Programa numato, jog Euro
BNS.
pos Sąjungai perėjus prie vie
R. Taraila turi uždarosios ningos valiutos — „euro", Lietu
akcinės bendrovės „Dienos va susies litą su šia valiuta.
leidykla" kontrolinį akcijų
R. Šarkinas mano, kad tai gali
paketą, kitą dalį turi dabartinė įvykti jau 1999 m., kai tik bus
opozicinė LDDP.
įvesti naujieji ES pinigai.

Reikalaujama VR ministro ir
gen. prokuroro
atsistatydinimo
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) Nacionalinės partijos „Jaunoji
Lietuva" vadovas, Seimo narys
Stanislovas Buškevičius reika
lauja, kad atsistatydintų VR
ministras Vidmantas Žiemelis
(TS) ir generalinis prokuroras
Vladas Nikitinas.
„Jie patyrė visišką fiasko Pa
nevėžyje ir dabar privalo nedel
siant atsistatydinti", pareiškė
S. Buškevičius spaudos konfe
rencijoje antradienį.
S. Buškevičių labiausiai pa
piktino ministro ,,išsisukinė
jimai, esą jis nežinojo, kad
reikia saugoti Arūną Stumbrį"
(reketininkus nušovusio versli
ninko Rimo Okuličiaus svainį).
„Net ir darželinukui aišku, kad
reikia saugoti pagrindinį liudi
ninką, o meistras tik leidžia
dūmus į aki ", sakė jis.
S. Buškevičius mano, kad mi
nistras turėjo atsistatydinti dar
tada, kai iš ligoninių pabėgo
trys verslini 'ką Rimantą Oku
ličių reketavę nusikaltėliai. Jis
netiki, kad K. Okuličiaus svai
nis ir verslo bendrininkas A.

Stumbrys nusižudė pats. „Tokia
versija be galo patogi V. Žieme
liui ir V. Nikitinui, nes jie jau
neturėtų kito kelio, kaip tik at
sistatydinti, jeigu pagrindinis
liudininkas buvo nužudytas".
S. Buškevičius pažymėjo, kad
Panevėžio istorija dabar yra
„principinis nusikaltėlių rei
kalas įrodyti, kad jie yra šei
mininkai". „Jei jiems tai pa
vyks, Lietuvos verslininkai
amžinai mokės duokles bandi
tams, o ne valstybei", sakė
„Jaunosios Lietuvos" vadovas.
Jis pasiūlė daugiau nebesaugoti Seimo, šalies vadovybės, at
sisakyti valdiškų mašinų. „Visi
nuo prezidento iki eilinio Seimo
nario turi savo kailiu pajusti,
kaip gyvena paprasti žmonės,
kurie troleibusu važiuoja į dar
na ir nežtno, bus užpulti ar ne",
pareiškė S. Buškevičius.
Paklaustas, ar pats nenori
u/imti vidaus reikalų ministro
ĮH)sto, S Buškevičius atsakė nie
kada neatsisakąs „net ir sun
kiausių darbų".

M a s k v a . Rusijos valstybės
Dūmos pagrindinių frakcijų ats
tovai svarsto galimybę pradėti
prezidento Boris Jelcin atsta
tydinimo procesą dėl prastos
sveikatos, antradienį pranešė
žemųjų parlamento rūmų pirmi
n i n k a s komunistas Genadij
Selezniov. Antradienį priversti
B. Jelcin atsistatydinti dėl
prastos sveikatos parlamenta
rus paragino Valstybės Dūmos
saugumo komiteto pirmininkas
komunistas Viktor Iliuchin. Pa
sak prezidento atstovo Dūmoje,
tik prezidentas gali nuspręsti,
ar jo sveikatos būklė yra per
daug bloga, kad galėtų likti
valstybės vadovo poste. Rusijo
je parlamentas beveik neturi
galimybių priversti atsistaty
dinti prezidentą, kuriam 1993
m. Konstitucija suteikia plačius
įgaliojimus. Nors komunistai
yra didžiausia Dūmos partija,
vargu ar jie galėtų surinkti ab
soliučią daugumą balsų, kuri
reikalinga, kad būtų pradėtas
prezidento atstatydinimo pro
cesas.

ITAR-TASS,

Baltarusijos
Minskas
Liaudies fronto (BLS) aktyvistai
antradienj protestavo prie Rusijos
ambasados Minske, reikšdami
neigiamą požiūrį į Boris Jelcin
siūlymą Aleksandr Lukašenko
glaudžiau integruoti abi vals
tybes. BLF Valdybos sekreto
rius žurnalistams sakė, kad pir
madienį paskelbtas Rusijos pre
zidento laiškas yra „Maskvos
imperinės politikos tęsinys ir
dar vienas įrodymas, kad Balta
rusija yra tik nereikšminga kor
ta Rusijos vidaus politikos žai
dimuose".
Maskva. Rusijos komunistų
vadas Genadij Ziuganov „politi
kavimu" pavadino Kremliaus
iniciatyvą, kuria siekiama pa
greitinti Rusijos ir Baltarusijos
susijungimą, tačiau pareiškė iš
principo nesąs prieš susivie
nijimą. G. Ziuganov, kurio par
tija pasisako už SSSR atkūrimą,
kritikuoja Kremliaus planą
daugiau dėl laiko pasirinkimo,
o ne dėl turinio.
Strasbūras. Europos Tarybos
(ET) Politinių reikalų komitetas
nutarė laikinai atšaukti Balta
rusijos ypatingąjį svečio statusą
dėl abejotinos naujos konstituci
jos, kuri priimta šioje šlayje.ET
sprendimą pirmadienį padikta
vo naujojo Baltarusijos parla
mento suformavimo būdas, ku
ris „atėmė iš jo demokratinį
teisėtumą", sakoma ET parla
mentinės asamblėjos pirminin
kės Lėni Fischer pareiškime.
Anot dokumento, praėjusį lap
kritį įvykusiame referendume
priimta konstitucija yra ne
teisėta.

Maskva. Siūlydamas refe
rendumą dėl Rusijos ir Baltaru
sijos susijungimo, Kremlius te
B e l g r a d a s . Belgrado rinkimų siekia atitraukti visuomenės
komisija pirmadienį pripažino dėmesį nuo prastos Boris Jelcin
Jugoslavijos opozicijos pergalę sveikatos, antradienį pareiškė
rinkimuose į sostinės tarybą, buvęs valstybinio saugumo va
t u o panaikindama ankstesnius dovas ir galimas kandidatas į
teismo nutarimus. Opozicinė prezidentus Aleksandr Lebed.
koalicija „Zajedno" laimėjo 60, „Pati mintis gera, bet dėl jai
o valdantysis kairiųjų blokas — parinkto laiko atrodo labai
tik 23 ir 110 vietų miesto tary panaši į naują bandymą ati
traukti Rusijos dėmesį nuo tam
boje.
tikrų neatidėliotinų vidaus
Minskas.
Baltarusijos problemų", sakė A. Lebedis.
prezidentas Aleksandr Luką
S o f i a . J e i g u Bulgarijos
šenko pritarė Rusijos prezidento
buvusieji
komunistai liks
Boris Jelcin paskelbtai konkre
čiai programai spartinti ir valdžioje, šalyje gali įvykti
stiprinti abiejų valstybių susi „sprogimas", antradienį įspėjo
prezidentas Želiu Želev, pabrėž
vienijimą.
damas, jog Bulgarijos pokomu
N e w Y o r k a s . Į Jungtinių nistinė reforma rizikuoja neiš
Tautų būstinę iškviesta polici laikyti nei ekonominio, nei poli
ja, kilus įtarimams, kad rastas tinio išbandymo. Tuo tarpu Sofi
laiškas s u sprogmenimis. Poli jos gatvėse
tūkstantinės
cija pirmadienį rado du sprog demonstracijos reikalauja naujų
menis Jungtinių Tautų pastato rinkimų. Profsąjungos, kurios
rūsyje, kur skirstomas paštas. atstovauja 2 mln. iš 8.5 mln.
Laiškai buvo adresuoti arabų šalies gyventojų, trečiadienį
kalba leidžiamo laikraščio ..Al
žada pradėti valstybinio masto
Hayat" raštinei. Kiek anksčiau streikus.
Londone du žmonės buvo sužeis
Pekinas. Kinija antradienį
ti, kai to paties „Al-Hayat"
laikraščio pašto skyriuje sprogo pareikalavo, kad Vatikanas ne
sikištų į jos religinius reikalus,
panašus laiškas. Niekas nepri
tarp jų — religinių vadų skyri
siėmė atsakomybės.
mą ir misionierių darbą. Popie
S t r a s b ū r a s . Ispanas krikš
žius Jonas Paulius II pirmadie
čionis demokratas Jose Maria
nį pareiškė, kad Vatikanas tu
Giliu-Robels Gili Delgado buvo
rėtų atidžiai stebėti, kaip Hong
išrinktas Europos Parlamento
Konge bus elgiamasi su katali
(EP) pirmininku. Jis pakeis vo
kais, kai ši britų kolonija bus
kietį socialistą Klaus Haensch.
perduota Kinijai. Tai įvyks šie
Už ispaną balsavo 338 deputa
met.
tai, o vienintele jo konkurentė.
prancūzė radikalė Catherine
KALENDORIUS
Lalumiere, surinko 177 balsus
Sausio 15 d.: Paulius. Ida.
61 metų J. M. Gili Robels sieks,
kad EP atliktų aktyvesnį spren Dailius. Skirgaila. Snieguolė.
džiamąjį vaidmenį Europos Są 1923 m atvaduotas Klaipėdos
kraštas.
jungoje. EP viduje jis žada ma
S a u s i o 16 d.: Marcelis. Hožinti biurokratizmą ir skatinti
gyvesnes diskusijas.
noratas. Jovaras, Norgailė.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. sausio mėn. 15 d.
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Skautų K ū č i o s Toronte

MSl SKAUTYBĖS

Skautų Kūčios gruodžio 15 d.
ir tradicinis kalėdojimas
gruodžio 21 d. sujudino drau
goves. Renginiais rūpinosi „Šat
ruos" ir „Rambyno" tuntininkai
j.ps D. Biakienė ir s. M Rusinąs.
Dėkoja draugininkams.-ėms už
šių renginių paruosimą ir vado
vavimą. Kūčių vakarienei vado
vavo pa. D. Puzerytė, vyr. skau
čių Birutės dr-vė, vad. ps. K.
Dambaraitės-Janowitz, paruošė
stalus, sk. vyčiai — eglutę, v.s.
F. Mockus rinko gerojo darbelio
aukas. Rengėjai dėkoja B. Sta
nulienei už talką ruošiant Kū
čių vakariene, tėvų komitetui ir
jo pirmininkei O. Naruaienei už
visokeriopą pagalbą.

kelias
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ
PERDAVIMAS
Lietuvių Skautų sąjunga
kviečia lietuvių visuomenę,
skautų vadovus ir vadoves daly
vauti vadovybės pareigų per
davime, kuris 1997 m. vasario
1 ir 2 d. vyks Čikagoje ir Lemont, IL, pagal šią dienotvarkę.
ŠEŠTADIENIS, 1997 m. vasa
rio 1 d.
1:00 v. p.p. - Atskiri Broli
jos, Seserijos, ASS, Garbės
teismo, Kontrolės komisijos
ir t-t posėdžiai. Šaukia ir veda
1994-1996 metų kadencijos vyr.
skautininkai ir pirmininkai.
Posėdžiai gali vykti kitur ir kitu
laiku pagal jūsų poreikius.
6:00 v. p.p. — Bendra vaka
rienė ir vakaronė Bočių Me
nėje, PLC, Lemont. Dalyvauja
visi pareigūnai su žmonomis,
vyrais, Čikagos vadovai ir va
dovės, bei jų svečiai, kviesti sve
čiai. Prašau pranešti v.s. Mary
tei Utz telefonu: 708-423-0307
apie dalyvavimą. Vakarienės
kaina dar nenustatyta.
— Vakaronė: pakėlimai,
atsisveikinimo
dovanėlių
{teikimai, kad neužtesti sekma
dienio programą, trumpa pro
grama, pokalbiai, dainos.
SEKMADIENIS: 1997 m. va
sario 2 d.
Dalyviai — Abiejų kadencijų
LS&Pirmįjos pirmininkai, Bro
lijos ir Seserijos vyr. skau
tininkai, ASS Vadijos pirminin
kai, Dvasios vadovai, Vidurio
rajono vadė/vadas, Garbės T. ir
Kontrolės K. pirmininkai.
Svečiai - Abiejų LSS Tarybų
ir Pirmijų nariai, šakų vyr.

skautininkų ir ASS pirmininko
pavaduotojai, rajonų vadai ir
atstovai, abiejų kadencijų parei
gūnai, Čikagos tuntininkai ir jų
vadijos, skautininkai/ės, kvies
ti svečiai ir Čikagos visuomenė.
10HM) v.r. — Šv. Mišios Tėvų
Jėzuitų koplyčioje.
11:00 v.r. — Pareigų per
davimas Jaunimo centro mažo
je salėje:
— Vėliavų įnešimas
— Himnas
— Invokacija
— Atidarymas, v.s. fil. Kęstu
tis Ječius
— Apdovanojimai LSS ordi
nais
— Brolijos pareigų tęstinu
mas, v.s. fil. Albinas Sekas
— Seserijos vyr. skautininkės
pareigų perdavimas, v.s. Biru
tė Banaitienė
— ASS naujojo pirmininko žo
dis, s. fil. Rimas Griškelis
— Garbės teismo pirminin
ko/ės žodis
— Kontrolės komisijos parei
gų perdavimas, j.v.s. fil. Bronius
Juodelis
— Vidurio rajono vadės parei
gų perdavimas, v.s. Julija Taorienė
— Tarybos pirmininko žodis
ir pareigų/vėliavos perdavimas
v.s. fil. Kęstutis Ječius.
— 1997-1999 kadencijos Tary
bos pirmininkės žodis, v.s.
Birutė Banaitienė — Sveikinimai
— Užbaigiamoji mintis
— Lietuva brangi
v.s. fil. Kęstutis Ječius
1994-1996 kadencijos
LSS Tarybos pirmininkas

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ
PREZIDIUMAS PRANEŠA
(Ištraukos i š protokolo)
LSS Vadovybės Rinkimų pre
zidiumo posėdis 1997 m. sausio
2 d., 9:30 vai. ryto vyko R. Fa
bijono namuose, 21 Commons
Dr., Palos Park, IL.
Dalyvavo — vs L. Ramanaus
kas, Mandatų komisijos pirmi
ninkas, vs R. Fabijonas — pre
zidiumo pirmininkas ir stebė
tojai — LSS Tarybos nariai: vs
M. Utz, vs K. Ječius ir vs S.
Miknaitis.
Pranešama apie šių LSS vado
vybės padalinius sudarančių iš
rinktų asmenų pasiskirstymą
pareigomis:
Garbės teismas:
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Pubhshed daily except Sumišys and Mondayt. legal Holidays, the
Tuesdays following Monday observance of legal Holidays aa well as Dec
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JAV
Kanadoje ir kitur

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Korp! Vytis pirmininkas aenj. Giedrius
Globys raiko iš Lietuvos atsivežtos ruginės duonos kepalą. Tėvynėje kepta
duona buvo vaišinami dalyviai su čikagiečiais broliais ir sesėmis at
sisveikinimo vakaronėje. Dešinėje — svečius iš Lietuvos globojusi fil. Danutė
Eidukienė.

AKADEMINIO
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
IŠKILMINGA SUEIGA
FSS Čikagos skyrius, vado
vaujamas fil. Svajonės Kerelytės, š.m. sausio 10 d. PLC pa
talpose, Lemont, surengė vaka
ronę. Prisijungus ASS vadijai,
ta pačia proga įvyko iškilmin
gas pareigų perdavimas naujai
išrinktai ASS vadijai.
Šiai iškilmingai sueigai vado
vavęs fil. Jonas Variakojis prezidiuman pakvietė šiuos garbės
svečius: LSS Pirmijos pirm. fil.
Kęstutį Ječių, ASS vadijos pirm.
fil. Gediminą Leškį, naujai iš
rinktą ASS vadijos pirm. fil. Ri
mantą Griškelį ir jo pavaduoto
ją fil. Giną Mačiulienę, FSS CV
pirm. fil. dr. Viliją Kerelytę ir
jos pavaduotoją fil. Ritą Lika n
derytę (nedalyvavo), ASD CV
pirm. fil. Nidą Bichnevičiūtę,
naujai išrinktą ASD CV pirm.
fil. Vidą Damijonaitytę ir jos
pavaduotoją fil. dr. Daną Penčylaitę, Korp! Vytis CV pirm. Vy
tenį Kirvelaitį ir jo pavaduotoją
fil. Joną Variakojį. ASS Garbės
gynėjas fil. Jonas Dainauskas
negalėjo dalyvauti ir visi jo
labai pasigedo.
Kviestiesiems užėmus jiems
skirtas vietas, buvo įneštos vė
liavos ir sugiedotas Lietuvos
himnas.
Kiekvienam prezidiumo na
riui buvo suteiktas žodis aptar

ralijos savo balso neprisiuntė.
Kadangi balsavimo data buvo
gruodžio 27 d. (pašto antspaudos
data), balsų skaičiavimas buvo
atidėtas, kol buvo sužinota ar vs
H. Antanaitis susilaiko ar savo Pirmijos pirmininko balsų
balsą pasiuntė paskutinę dieną.
skaičiavimo duomenys
Gruodžio 28 d. prezidiumo
vs B. Banaitienė — 15 balsų
pirmininkas tris kartus skam
vs fil K. Ječius — 13 balsų.
bino į Australiją, tačiau vs
r
Slaptu balsavimu LSS Pirmi
Antanaičio nerado. Gruodžio 30
jos
pirmininke išrinkta vs Biru
d. s. Z. Rahbar susisiekė su vs
tė
Banaitienė.
Antanaičiu ir sužinojo, kad vs
vs L. Ramanauskas,
H. Antanaitis pirmininko
Mandatų komisijos pirm.
rinkimuose nedalyvauja. Gruo
vs R. Fabijonas
džio 31 d. vs H. Antanaitis apie
LSS vadovybės Rinkimų
tai telefonu pranešė prezidiumo
prezidiumo pirm.
pirmininkui.

ti jo atliktus darbus, o naujai iš
rinktiesiems — apibūdinti jų
veiklos planus.
Iš Los Angeles atvykęs fil. Ge
diminas Leškys. perduodamas
ASS Vadijos pirm. pareigas pa
reiškė, kad praėjusių 3-jų metų
laikotarpyje stengėsi pagyvinti
ASS veiklą, bet ne visus planus
pavyko įgyvendinti. Bendrai
ASS veikla esanti gyva. Vienas
svarbiausių jo kadencijos darbų
buvo 1966 m, spalio 4-6 d. Woodstock, IL, surengimas Studijų
dienų ir akivaizdinio suvažiavi
mo. Dalyvavo du kviesti ASS at
stovai iš Kauno ir Vilniaus, ku
riais Čikagoje rūpinosi fil.
Danutė Eidukienė, palaikanti
nuolatinį ryšį su Lietuvos aka
demikais skautais.
Fil. G. Leškys pasidžiaugė,
kad LS sąjungoje įvairiose
pareigose dirba nemažai ASS
narių ir filisteriu- Perduodamas
pareigas, G. Laikys naujajam
ASS Vadijos pirmininkui fil. R.
Griškeliui penjavė ir fil. prof.
Končiaus 1960įm. sukurtą sim
bolinę pereinamąją dovaną —
mažą musytę, primenančią, kad
esame tik mažytės muselės,
kurios. Dievui padedant, nuga
lėsime pasitaikančias kliūtis.
Fil. Rimantas Griškelis, pe
rimdamas pareigas, žadėjo steng
tis plėsti ASS teikia, kviesda
mas visus talkon. Didžiausias
rūpestis — pasiruošti artėjančiai
1998 metų Tautinei stovyklai.
Visi ASS skyriai turi apie tai
pagalvoti ir numatyti kokios
programos pageidauja ASS sto
vykloje. Priminė, kad yra ne
mažai vietovių, kuriose nėra
Korp! Vytis ir studenčių skau
čių draugovių. Kvietė ir visus
filisterius aktyviau jungtis
veiklon.
Iškilmingos sueigos pabaigo-

Kontrolės komisija:
Kontrolės komisijos nariai, jps
A. Jonušas, jps A. Rimeika ir
jps R. Čėsas, gruodžio 15 d ,
turėjo pirmą posėdį PLC patai
pose ir Komisijos pirmininku iš
sirinko jps A. Jonušą. Posėdžio
protokolas, pasirašytas A. Jonu
šo, yra gautas.
PirmUos pirmininkas:

Detroito ..Baltijos" tunto vilkiukai kal.dineje sueigoje pasiryžę giesme s v e i k i n t i K ū d i k ė l į .J>*ų

metams fc metų
$96.00 $55.00
(U.S.) $110.00 $60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

T i k šeštadienio laida.-

JAV
Kanadoje ir kitur

(VS.)

$55.00
$60.00

$40.00
$45.00

$100.00
$55.00

$55 00

$30 00
$35 00

Užsakant į Lietuvą

Reti svečiai

Garbės teismo nariai, vs D.
Keršienė, vs fil V. Morkūnas, ir
vs V. Skrinskas, Toronte turėjo
posėdį ir išsirinko vs Danutę
Keršienę Garbės teismo pirmi
ninke. Posėdžio protokolas dar
negautas, bet vs D. Keršienė
telefonu pranešė Prezidiumo
pirmininkui.

LSS Tarybą sudaro 29 va
dovai.-ės, kurių 28 dalyvauja
pirmijos pirmininko rinkimuo
se, va H. Antanaitis iš Aust

(USPS-181000)

(Air cargo)
Tik šeštadienio laida

s. Vida Senkuvienė, buvusi
„Šatrijos" tuntininkė, šiuo
metu gyvenanti Lietuvoje,
Kalėdų atostogų metu su
sūnumi Aidu lgnkggj pas savo
tėvus Toronte, susitiko su drau
gais ir dalyvavo skautų Kūčiose gruodžio 15 d.

Užsakant i užsieni

oro pastų
Tik šeštadienio laida

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

S m a g i ž i e m o s iškyla
Lapkričio 23-24 d. skautų
Mindaugo draugovė, vado
vaujama ps. R. Kalendros ir glo- *
bėjo v.s. fil. dr. A. Dailydės, pir
majam sniegui iškritus, su
rengė įdomią iškylą „Romuvo
je". Nors oras buvo šaltokas,
tačiau programa buvo vykdoma
pritaikant užsiėmimus žiemos
sąlygoms.
FJK.
(„Tėviškės žiburiai")

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
* Redakcija už skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ka
nors skelbti.

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

Montrealio s k a u t ų Kūčios
S k a u t ų Kūčios buvo su
rengtos gruodžio 20 d. Aušros
Vartų parapijos salėje. Gintaras
Nagys vadovavo šiam renginiui
ir plačiau paaiškino Kūčių
papročius. Klebonas kun. J.
Aranauskas palaimino tradi
cinius valgius ir pasidalino su
kiekvienu dalyviu plotkele.
Pabaigoje visus pradžiugino
Kalėdų senelis, atvykęs tiesiog
iš Lietuvos.
B.S.
je žodį tarė fil. K. Ječius, einąs
LSS Tarybos— Pirmijos pir
mininko pareigas. Dėkodamas
visiems už malonų bendradar
biavimą, taip pat kvietė visus
būti veikliais ne tik ASS, bet
visoje LS sąjungoje, nes darbo
yra daug, o vadovų mažėja. Fil.
G. Leškiui, prisiminimui jo trejų
metų vadovavimo, įteikė Pirmi
jos narių padarytą gražią vinje
te. Taip pat pranešė, kad pasku
tiniame Pirmijos posėdyje fil. G.
Leškys buvo pakeltas j vyr.
skautininko laipsni, o Nida
Bichnevičiūtė į skautininkės
laipsnį.
Fil. Jonas Variakojis perskai
tė iš Vilniaus ASS gautus
sveikinimus.
Fil. Svajonė Kerelytė, šio ren
ginio šeimininkė.dėkojo savo
valdybai už pagalbą ruošiant šį
gražų pabendravimą, o ypač fil.
Ramonai Kaveckaitei už stalų
papuošimą ir pravestą dalyvių
registraciją. Dėkojo ir fil. Jolan
tai Kerelienei už neoficialiai
atliekamas sekretorės pareigas.
Darbais daug prisidėjo ir fil.
Liudas Ramanauskas, ir fil. dr.
Renata Variakojytė. Dėkojo vi
siems už atsilankymą, nepai
sant ir nemalonaus oro.
Išnešus vėliavas ir visiems su
dainavus „Gaudeamus", iškil
mingoji sueiga buvo baigta, o
dalyviai stiprinosi vakariene,
paruošta Kazlauskų — „Talman
Deli".
Po vakarienės buvo pasveikin
ti gimtadienius švenčiantys: fil.
Jūratė Variakojienė ir fil. Vy
tautas Mikūnas. Linksmąją dalį
— dainas pravedė fil. Leonas
Maskaliūnas su talkininkais,
šis gražus, skautiškas susibūri
mas buvo užbaigtas „Ateina
naktis". Palinkėję geros nak
ties, visi išsiskirstė į speiguotą,
„tvoras skaldančią" žiemą,
fil. A n t a n a s Paužuolis

Fil. Vytautas Mikūnas, jau 25 metus vadovaująs Vydūno fondo valdybai, s.m
sausio 25 d. šventė savo 75 gimtadieni. V. Mikūnui sveikinimo-padėkos raitą
(1996 m. spalio 3-6 d. Woodatock. IL, vykusiose studijų dienose) įteikia ASS
vadijos pirm. fil. Gediminas Leškys

ILGIAUSIŲ METŲ!

Geriausi linkėjimai ir fil.
Jonui Damauskui, 93-čiojo gim
Sveikiname fil. Vytautą Mi- tadienio proga.
kūną, Vydūno fondo ilgametį
V y d ū n o fondo Taryba ir
valdybos pirmininką, deiman
Valdyba
tinio gimtadienio proga.
Linkime geros sveikatos ir dar
DR. A L G I S PAULIUS
daug jaunatviško entuziazmo
ORTOPEDINES LIGOS
aukotis, dirbti skautiško —
CHIRURGIJA
lietuviško jaunimo šviesesniam
1195 DundM Ava.. Elgin,IL 60120
rytojui.
T * (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
OpMafcnotogas/Akių Chirurgas

MM s. mugmmt AV«. '
H. 90415
4149 W. SJrS St.
311-739-7709

Nijolė Stankavičiutė, M.D.
Bosrd Cti uisd. •nesenai Msdicmt

Valandos josų patogumui
noiy wf0%m rfot^mmtonm rwwmon
3 fl. South
Utnusfrian Piata Ct st Caflfamta Ava.
Chicago, K 60629
773-471-7878

DM. A. B. OLtVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIU LIGOS
3SWa>. M St Tat. (7SS) 4 H 4 1 S 1
Valandos pagal susitarimą
Pirmu 3v p p -7v v .antr 12:30-3v.pp
trscd uždaryta, katvd 1 - 3 v p p
psnutd <r SSSM 9 v.r - 12 v p.p.

DR. JOVITA K l R I U t
Kab. Chcagojs uždarytas
9525 S. 79th Ava.. Htefcory Htfts K.
T«L (798) 888-8181
Valandos pagal susitarimą

IU0ENCC.DfCKtlt,0DS,r*.C.
4947 W. 188 at., Oak Lavj*. K>
Pirmas apyt. su Nortfn—starn un-to
diplomu, hatuvtams sutvarkys dantis už
pnamsmą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai
(kssjst sngkikai) M .
Kak. tat. (111} 4 7 1 .

VtOAt J . MMMCKA
KARDIOLOGAS - SMOCSLIGOS
7781 8. RssMs Ava.,

9131 8. Ksask* Ava.
CMcasjo, IL SOS29
Tai. 312-434-7700

MMOAUOAS NtMKKAt, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Sirdtos ir Krauiaoyshų Ligos
Valandos pągsj susitarimą

DR. V. J. VASAmtNf ~
DANTŲ GYDYTOJA
4§17 W. 83 l t , Burfear*, IL
T«1. 708-423-8114
Valandos susitarus

DR. L. o. rSmSm
DANTŲ GY0YTOJA
9999 8 Ratam RS., Mektry HOs, 8
1 mylia i vakarus nuo Hanam Ava.
T I . (788) 999 1991
i.
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS y. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 9chWlsi at., tmvmcst, H. 99129
708-941-2909
Valandos pagal susitarimą

nmmoAM vtžmAS, M . P . J !
Spacialyto* - Vidaus kgu gydytoias
Kalbama hatuvtskai
9197 8 Archar Ava. (pns AusSn)
Valandos pagal susitarimą
Tat (311) 899-7789
ARAS ŽUOSA, M. D.
I N D R t RUOAITtS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Suits 310
Napervilkt. IL 60583
(830) M 7 - 0 0 8 0
3825 HigNand Ava Towaf 1. Surts X
Oovmars Grova. IL 90515
(888)438-8118

«M
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AR VAKARŲ
DEMOKRATIJOS
LAIMĖJO ŠALTĄJĮ
KARĄ?

Danutė

Rado išeitį...

IGNAS MEDŽIUKAS
XX amžiuje Į — B i i
no du didelius karna, o
nių daugybe, kurių matu žuvo
milijonai žmonių ir sunaikinta
daugybė turto. Dar daugiau ne
laimių atnešė susikūrusios
politinės sistemos — komuniz
mas ir nacismas— paneigusios
krikščionybės propaguojamą ar
timo meile, ugdė neapykantą
žmogaus žmogui, žudė, kankino,
pasiteisindami klaidingomis
klasių ar rasizmo teorijomis.
Politikos analistai, nagrinedami buvusios Sovietų Sąjungos ir
jos satelitų dabartine padėtį,
klausia: ar demokratines jėgos
tuose kraštuose kyla? Atsaky
mą duoda britas Brian Crozkr,
veteranas stebėtojas ir rašytojas
komunizmo klausimu. Jo nuo
mone, Vakarai šaltojo karo
nelaimėjo. Tiesa, antroji pusė
(komunistinė) pralaimėjo, bet
nebuvo visai sunaikinta, kaip
kadaise Vokietijos nacių galybė.
Nacistine Vokietiją nugalėjus
okupacinėms jėgoms, pagal Nurenbergo teismo sprendimą,
nacių vadai buvo areštuoti ir
nuteisti už įvykdytus nusikalti
mus prie* žmoniją. Vakariečių
okupacija Vakarų Vokietijai
buvo naudinga. Kraštas tapo
klestinčia deinokratim valstybe
su aukšto lygio materialine
Rusijoje, subyrėjus sovieti
niam režimui, tokių sąlygų pe
reiti į demokratine sistemą
neouvo. louei DUVUCMBS OOVHKU
Sąjungoje, kaip raio B. Crosier
savo straipsnyje britų žurnale
„Laisvė šiandien", Rusįjoj*
tebėra daugiau kaip pusė tuzino
komunistų partijų, kurios daž
nai prisidengusios įvairiais
dais. iftjffsazbiaiiai
jos federacijos komunistų parti
ja, vadovaujaniaGenadįjZiuganov, buvusio Centrinio partijos
komiteto ideologinio skyriaus
viršininko pavaduotojo.
Ne taip, kaip kituose Rytų
Europos kraštuose, Rusijoje
komunistų formaliai nėra val
džioje. Straipsnio autorius
Crosier šiuo atveju kreditą duo
da prezidentui B. Jelcin, kuris,
pasinauojojes uornaciovo pouaka, užbaigė komunizmo įtaką
Rusyoo valstybiniame gyveni
me. Autorius pripHjsta, kad
Jelcino bendradarbių tarpe yra
buvusių komunistų. Ii jam ar
timų paminėtinas ministras
pirmininkas Viktor Černomyrdin ir keletas kitų, kurie sten
giasi sukurti privačią ekonomi
ja. Ar gali prezidentas B. Jelcin
leisti komunistams grįžti į val
džią? Autorius atsako, kad tuo
labai tenka abejoti („Waahington Times").

valstybių fsaerarijojs yra kito
kia. Pasivadinę kitais vardais,
komunistai yra valdžioje Kanistsne b Azerbaidžane. Prie
šios grupės kai kas priskiria ir
Gruziją, kur presidentu yra Eduard Shaverdnadse, buv. KGB

LIETUVOS PARTIZANU
FOTOPARODA D ANT J O J E

DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Prieš kiek laiko tako pertiū
roti vienos »yissuk> amžiaus
lietuves moters, Desurnsuncios
mirti, specialiai sudėtus
daiktelius. Tarp ją buvo du plasŪkiniai krepšeliai sutemę. Pa
klausus, ką ji su ta žeme nori
daryti, ji pasakė, kad vieną tų
krepšelių reiks užpilti ant jos
kapo, nes tai esanti Lietuvos
žemė b ji būtinai norinti, kad
tėvynes žemėje butų palaidota.
Toks stvejis turbūt pasRaikė
ne vieną kartą. Lietuviai visuo
met mylėjo savo žemę ir, net
keliaudami svetur, neretai vež
davosi jos saują, tarsi saro

k

Nuotr dr. Kazio Ambrazaičio

Jurbarko panorama 1996 m. vasara.

užsienio reikalų ministras. Ar
tose šalyse komunistai valdovai
turi tuudą atstatyti komin jotinę
tvarką, bent tuo tarpu išvadų
negalima padaryti.
Dar yrą keturios, pilkoje zono
1996 m. lapkričio 26 d., mi
je esančios, valstybės, kurioms
vadovauja būvą komunistai: nint Lietuvos kariuomenės
Ukraina, Kirgistanas, Gudįja ir 78-ąsias metines, Danijos sosti
Armėnija. Bent tuo tarpu jų nės Kopenhagos Kastellet tvir
vadovai yra nutraukę ryžius su tovėje buvo pristatyta Lietuvos
komunistine praeitimi, tik partizanų fotoparoda „Kovojan
pažymėtina, kad Gudąja labai ti Lietuva 1944-1953". Parodą
įsikibusi į RUSUOS skverną, tar- organizavo Lietuvos Respubli
tum kūdikis, itapasftikįs savo kos gynybos atašė Danijos kara
jėgomis. Trijose Baltijos valsty lystėje — pulkininkas Jonas Ge
bėse tik viena Lietuva per čas.
LDDP buvo patekusi į buvusių
Tvirtovė yra Kopenhagos se
komunistų rankas. Bet 1996 m. namiesčio centre, pastatyta XII
seimo rinkimai juos nusiavė.
a- pradžioje. Tvirtovės pastatuo
Azįjoje komunistų partįjos se yra Danįjos karalystės gyny
valdo Kiniją, Vietnamą ir Laos. bos vado rezidencija, HoumgarKainbodįja kol kas išvengė ko do ir Sėstojo karinio regiono Ko
munistų valdžios. Atkreiptinas penhagos įgulos stabai, o taip
dėmesys, kad Kinija ir Viot- pat ir Danįjos gynybos žvalgy
naniaspersiartanisucėi į kapita bos valdyba.
I parodą buvo pakviesti ir da
listine ekonominę sistemą.
Aaaliatai daro išvadas, kad lyvavo daugiau kaip šimtas sve
ilgainiui, evoliucijos ar revoJiu- čių. Tai akredituoti Lietuvai ir
rijos kaliu pasikeis, ar bus Danįjos karalystėje reziduojan
pakeistas, partinės diktatūros. tys ambasadoriai i* Indįjos, Ki
Siaurės Karėje tebėra stiprioje nuos, Pakistano, Tailando. Sve
konraašstu kontrolėk) Menanti- čių tarpe buvo Kinijos, Izraelio,
ja laikoma priklausanti pilkėjai Lenkijos, Didžiosios Britanijos,
Rusąjos, Vengrijos, Vokietijos
šonai, nes nuo 1992 m. RevoUu
gynybos atašė. Gausiausia buvo
Kastellet tvirtovės seimininkų
Danįjos karalystės delegacija.
Tai
Danįjos gynybos vadas ge
tro komunistinis
tebe
nerolas
C. Hvidt, Danįjos gyny
rilsiinKiSufr,
bos stabo vingininkas generolas
turiu dauge leitenantas O. H. G. Hoff, Dani
jos Houmgardo vadas generolas
li*
si Kubą palikti Nikaragva - majoras J. S. Nilsson, karalie
laikoma pilka sena. Kraštą val nės Margaret II atstovas adju
do rinkimus laimėjusi Violeta tantas pulkininkas P. A. Lauriten, Pirmosios Zelandijos briga
įtakos turi sonrtinietoi, ypač dos vadas pulkininkas H. J. Helso, pulko „Pririšęs Livregiment"
kariniuose eaaassaaaaj
Afrikoje, pejalinus Mangistu vadas pulkininkas I. C. Lund,
Hails Mai kaili, Masė —J paj —Į. Holmeą karinės jūrų bazės va
tą diktatorių, kuris pabėgo i das admirolas P. E. Ellegard
7imhelnrs, Ptjjnpjjrijr pasalinta
komunistų įtaka. Buvusieji ko k v i s l i n g ų bei kolaborantų
munistų valdžioje Angola ir nemėgsta islamo išpažintojai,
Mozambikas, atrodo, dabar pri rodo neseniai Afganistane grei
klauso pilkėjai šonai.
tas sukilėlių teismo sprendimas,
žvelgiant į paskutiniuosius kuriuo buvęs sovietiniu laiko
keistą metų, kuriuose įvyko tarpiu marionetinis prezidentas
daug paaiksltliiių. matome, kad Nadžibula, pramintas „Kabulo
pasaulyje komunizmo plitimas mėsininku", jo brolis ir keletas
buvo sustabdytas ar pristab kitų Maskvos kolaborantų buvo
dytas. Tai jau geras ženklas.
viešai pakarti vienoje Kabulo
Kaip rusiškojo komunizmo miesto aikštėje.

UŽSIENIO LIETUVIŲ
ATEITIS
0 lietuviai vyko dainai ir
daug kur Jie bėgo i i savo
jos caro kariuomenės; jie kelisieškoti, kad galėtų, kiak dau
gieu užsidirbs užsienyje, grįžti
namo ir ten patogiau kurtis; jie
keliavo savo giminių lankyti ir
pasilikdavo; jie keliavo į
nį, norėdami išvengti mirties
nuo komunistinio raiimo; ko
munistų laikais jis keliavo į
užsienį studijuoti, nes norėjo
laisvą pasaulį pamatyti — ir gal
(kuri

kkoBavojio,
tie Lietuvos Žemalės žiupsniai
keliavo su lietuviais po visą tvdejniegzlHo teisių. Pagaliau
pasaulį, visur, kur lietuviai Jk* tebekeliauja b dabar, po to,
vyko.
kai Lietuva vėl atstatė savo

Bindokienė

nepriklausomybe. Nemanau,
kad dabar kas nors su savimi
nešasi žemės žiupsnelius, dabar
laisvoje Lietuvoje tos žemės yra
daug ir daugeliui ji nėra taipjau
miela. Dabar daugelis į užsienį
vyksta, ieškodami geresnių
gyvenimo sąlygų: duonos,
uždarbio, šilumos ir šilto \ in
dėną. Dažniausiai visi vyko ir
vyksta tik laikinai, taip kaip
lietuviai iš savo krašto visuomet
vykdavo. Taip kaip ir mes prieš
60 matų vykome. Bet tas laiki
numas, net nepastebint, prail
gėjo; atsiranda nauji ryšiai, nau
jos sąlygos ir dienos tampa
mėnesiais, mėnesiai metais, o
motai eina dešimtimis.
apie didingą
savo tautos istoriją, apie pilia
kalniuos* besiilsinčius miksų
protėvius, ir via viliamės kažko
malonaus. Bet
laikas bėga, o mos gyvename ir
su juo. Mes tarsi
gyvename laiko mašinoje, kuri
valiuoja pirmyn. Kur ji nu-

Larsen, Danijos brigados Antro
pasaulinio karo veteranų aso
ciacijos prezidentas komandoras
P. Langballe.
| fotoparoda atvyko Danijos
karo mokyklose besimokantys
Lietuvos karininkai ir puskari
ninkiai.
Paminėjus Lietuvos kariuo
menės 78-asias metines, apie
Lietuvos laisvės kovotojų-partizanų kovas kalbėjo Tauro apy
gardos partizanas, Kazimieras
Savičius. Trumpai apie Lietuvos
laisvės kovas, jos vadus teko
kalbėti ir man.
Svečiai labai domėjosi paroda.
Visur ir visada suspėdavo pul
kininkas Jonas Gečas. Jis sve
čių tarpe buvo savas ir savo dip
lomato taktu bei sklandžia gy
va kalba visus jungė j darnų
būrįSvečiams buvo demonstruoti
Savanoriškosios krašto apsau
gos tarnybos kino studijos su
kurti videofilmai „Lietuvos ka
riuomenė 1918-1940" ir „Sava
noriai".
Visos renginio darys susipynė
į darnų ir pavykusį vakarą. Kei
tėsi svečiai prie fotostendų, bū
rėsi prie videofilmų, telkėsi po
kalbiui į atskiras, nuolat besi
keičiančias, grupeles.
Renginys pavyko. Fofoparodą
„Kovojanti Lietuva 1944-1953"

pasisiūlė demonstruoti savo pul
ke „Prinses Livregiment" pulko
vadas pulkininkas I. C. Lund.
Siame pulke ruošiami kariai į
„karštus taškus" Europoje. Čia
buvo ruošiami ir LITPLA-4 bei
LITCOY-1 kariai. Parodą taip
pat pasisiūlė surengti Danijos
sausumos karo akademija ir
Antro pasaulinio karo veteranų
asociacija.
Esame dėkingi svetingiems,
draugiškiems šeimininkams ir
mus maloniai globojusiam Lie
tuvos Respublikos gynybos
atašė Danijos karalystėje pulki
ninkui Jonui Gečui.
D. pik. lt. E. Jakimavičius
«• Jurbarkas. Jurbarke įvy
ko Lietuvos samariečių bendri
jos konferencija, kurioje buvo
pasveikintas Lietuvos samarie
čių bendrijos prezidentas An
tanas Račas, Vokietijoje ap
dovanotas Pirmojo laipsnio kry
žiaus ordinu už nuopelnus, plė
tojant socialinius ryšius tarp
Lietuvos ir Vokietijos. Šia pro
ga A. Račą pasveikino Telšių
vyskupas A. Vaičius, svečiai \k
Vokietijos, kolegos. Lietuvos
samariečių bendrijos preziden
tas A. Račas pasidalijo mintimis
apie veiklos suaktyvinimą pasi
rinktame regione, kuris galėtų
apimti Jurbarką, Telšius, Kel
mę, Tauragę, žinoma, nepamirš
tant ir Rytų Lietuvos. Konferen
cijos metu į Lietuvos samariečių
bendriją priimta naujų narių.

Prie t^Aopanjdos Danijoje stendu lietuviai kariai.

Pergyvenome tiek daug štai
gių istorinių pasikeitimų, kurie
apstulbino ir pasaulį, ir mus.
Daug vylėmės, daug laukėme ir
dabar esame tarsi sustoję. Ne
vienas mūsų gyvena dabartyje,
kuri jau yra nublukusi, bi
jodami žvelgti į ateiti ir veng
dami galvoti apie praeitį, kuri
irgi jau blykšta, kaip dienos
šviesa, besileidžiant saulei. Bet
vis dėlto žmogus yra istorinė bū
tybė ir jo gyvenimas dabartyje
labai trumpas: mes gyvename
tarp praeities ir ateities, kartais
stabteldami dabartyje. Norė
dami dabartį geriau suprasti ir
sau kažką planuoti ateičiai,
turime įsijungti į savo tautinę
bei asmeninę istoriją. Turime
grįžti į „laiko mašiną", kurią
galėtume judinti ir pirmyn, ir
atgal, taip kaip būdavo rodoma
sukurtuose fantazijos „laiko
mašinos" filmuose. Tie filmai
buvo įdomūs, nes žiūrovai galė
davo išsijungti iš savo realybės
ribų, būtent, pasijusti, kad gali
pražengti ir laiką, ir erdvę.

Dabartinės NATO narės tary
tum stovi prieš dilemą — „mie
las svečias, bet gaila varškės":
būtų galbūt naudinga išplėsti
NATO, ypač pastūmėti rytų
kryptimi, tuo pačiu įliejant
„naujo kraujo", tačiau svarbi
kliūtis- yra Rusija, kurios
nenuolaidumas šiuo klausimu
verčia vis dėlto atsižvelgti į
galimas pasekmes, jeigu bus ne
paisoma Kremliaus grasinimų.
Mažosios Baltijos valstybės
nepraranda vilties, kad il
gainiui ir joms ateis eilė patekti
į šią prestižinę tarptautinę or
ganizaciją. Jos stengiasi sąži
ningai pildyti visus reikala
vimus bei pasiruošimus, ypač
savo karinių pajėgų pritaikymą
NATO nustatytiems standar
tams. Bent Lietuvos atveju, šios
pastangos duoda neblogą vaisių.
Iš dažnų reportažų ir mūsų dien
raštyje, galima susidaryti
vaizdą, kad Lietuvos kariuo
menė sparčiai atsikrato sovie
tinių palikimų, dalyvauja pra
tybose su užsienio kariais
(dažnai skandinavų kraštų pajė
gomis arba danais), o taip pat
prisideda prie taikos palaikymo
proceso Bosnijoje-Herzegovinoje
kartu su kitų kraštų kariniais
dalinais, veikiančiais po NATO
vėliava.
Kad lietuvių įnašas Bosnijoje
yra svarbus ir vertinamas, liu
dija Didžiosios Britanijos gene
rolo Sir Michael Walker laiškas,
praėjusių metų gruodžio mėnesį
atsiųstas pik. Valdui Tautkui,
laikinai einančiam Lietuvos ka
riuomenės vado pareigas. Pažy
mėtina, kad gen. Sir Michael
Walker vadovauja operacijai
„Firm Endeavour" Bosni
joje-Herzegovinoje, o lietuviai
kariai buvojo žinioje. Laiške la
bai teigiamai atsiliepiama apie
lietuvius, kurie esą gerai pa
ruošti, uolūs, pareigingi ir
nusipelnė pagarbos ne vien iš
danų, su kuriais jiems daugiau
sia teko dirbti ir bendrauti, bet
apskritai iš visų, bei .iro likimo
karių.
Lietuviai kariai prisidėjo prie
sunkaus ir pavojingo darbo,
teikė garbę batalionui, kuriame
buvo paskirti tarnauti, ir buvo
geriausi ambasadoriai savo tė
vynei. Tai šiuo metu labai svar
bu, nes Baltijos valstybių kariai
pirmą kartą turėjo progos daly
vauti NATO veikloje kartu su
Danijos batalionu ir kitų kraštų
karinėmis pajėgomis.
Gen. Walker du lietuvius
pamini pavardėmis, juos laiko
kilnaus, suprantančio savo
pareigas ir jas uoliai vykdančio,
kario pavyzdžiu. Tai jn. ltn.
(dabar jau vyresnysis leite
nantas) Darius Vaičikauskas ir
kpt. (dabar majorą u Vladimiras
Bieliauskas. Gen. VValker tei
gia, kad „buvo didelė privilegija

vadovauti tokiems kariams".
Tačiau Baltijos respublikų
svajonė patekti į NATO šiuo
metu dar nėra labai reali.
Pirmenybė jau, galima sakyti,
pažadėta trims valstybėms: Len
kijai, Vengrijai ir Čekų Respub
likai, o Lietuva su savo kaimy
nėmis turėsianti laukti trečiojo
tūkstantmečio arba bent
palankesnio nusiteikimo iš
Maskvos. Nepaisant nusivylimo
tokiu nuosprendžiu, su juo pra
dedama susitaikyti ir pasiruo
šimas eventualia) progai, jeigu
NATO plačiau pravers duris, te
bevyksta. Ypač išrinkus naują
vyriausybę Lietuvoje ir atsikra
čius dauguma buvusių komu
nistinių nomenklatūrininkų,
atsiranda galimybės, kad ir
Vakarų pasaulis kitomis akimis
žvelgs į Lietuvos pastangas tvir
čiau žengti demokratijos keliu.
Šiuo metu JAV Kongresas
ruošiasi svarstyti NATO plė
timosi į Vidurio ir ilgainiui į
Rytų Europą klausimą. Prieš
akis tebesitęsia tas pats ak liga t
vis, kaip ir anksčiau: Rusija net
nemano keisti savo pozicijos.
Kaip pranešama iš Londono
sausio 13 d., atrodo, kad galbūt
atsiras išeitis... Deja, ji nieko
gero nežada esamoms ar būsi
moms kandidatėms į NATO na
rystę.
International Institute for
Strategic Studies reportaže, pa
ruoštame kompetentingo as
mens, teigiama, kad ir Lenkija,
Čekų Respublika bei Vengrija
toli gražu nepasiruošusios
šiam svarbiam žingsniui. Nors
jos po komunizmo žlugimo gan
kruopščiai stengėsi įgyvendinti
vakarietiškosios demokratijos
principus, bet pastaruoju metu
susigrąžinimas į valdžią bu
vusių komunistų gerokai sulė
tino karinių pajėgų reformas —
jose vis dar per daug sovietinės
sistemos raugo. Kariuomenės
reikalams skiriama per mažai
lėšų, Krašto apsaugos mi
nisterija, ypač Lenkijoje, labiau
primena senąją sovietų sistemą,
o Vengrijos kariuomenės pasi
ruošimas pagal Vakarų stan
dartus yra toli gražu nepakan- •
karnas. Kiek geriau pasirodė
Čekų Respublika, bet ir ji dar
nepakankamai tinkama įsi
jungti į NATO.

prasme. Ar galima vadinti karo
metu nuo komunizmo pasitrau
kusius lietuvius emigrantais ar
išeiviais? Abejoju, nes jie buvo
politiniai pabėgėliai, t.y. irgi
tremtiniai tam tikra prasme.
Buvo lietuvių, kurie i užsienį iš
vyko prieš Antrąjį pasaulinį
karą ir ten pasiliko, kai Lietu
va buvo okupuota. Kaip reiktų
juos vadinti? Dabar, per pasku
Margas užsienio
tinius metus į užsienį yra iš
lietuvių pasaulis
vykusi nemaža grupė žmonių,
Lietuviai, gyvenantys už norinčių pagerinti savo eko
Lietuvos valstybės ribų, yra va nominį stovi- Daugumos tikslas
dinami įvairiais vardais. yra išvykti į Vakarus padirbėti
Anksčiau jiems apibūdinti buvo ir grįžti atgal su stipresniu eko
vartojami žodžiai pabėgėliai, nominiu pagrindu. Ne vienas jų <
tremtiniai, emigrantai, o pasku tai ir daro. Atrodytų, kad jie yra
tiniais metais pradeda įsipilie- ekonominiai emigrantai, bet
tinti žodis išeivija. Kuris pava nemanau, kad jie save tokiais
dinimas yra teisingas, sunku laiko, nes nesiruošia svetur
pasakyti. Tai priklauso nuo pasilikti ir daugiausia tokiam
laiko ir būdo, paliekant Lietuvą. pasilikimui net teisių neturi.
Nemanau, kad būtų priimtina Taigi yra margas užsienyje
vadinti lietuvius, gyvenančius gyvenančių lietuvių pasaulis. O
Sibire, išeiviais, nes jie ar jų jei mes pamėginsime į kitus
tėvai buvo ten jėga išgabenti, kraštus pažvelgti, tai šis
t.y. ištremti tiksliąja šio žodžio margumas dar padidės. Gan

Nežinau, kiek tai tiktų mūsų
laikams, bet norėčiau šia proga
pamėginti su jumis pakeliauti
tokia „laiko mašina". Pamėgin
siu ją pasukti į praeitį, sustab
dyti dabartyje ir pavaryti į
ateitį. Gal tai bus pakeliavimas
vaizduotėje, bet dažnai vaiz
duotė ir realybė nelabai daug
skiriasi.

Be abejo, perskaitę šį repor
tažą, JAV Kongreso nariai leng
viau atsikvėps, nes jis suteikia
galimybę pasilaikyti „sveiką
avį ir pasotinti vilką": vals
tybėms, norinčioms tapti NATO
narėmis, bus pasiūlyta toliau
ruoštis ir puoselėti viltį, o
Maskva patenkinta, kad jos no
rams vėl nusileista. Galbūt JAV
Kongreso nariams būtų nau
dinga paskaityti gen. VValker
laišką apie lietuvių karių pasi
ruošimą...
gausios lietuvių grupės jau nuo
seniai gyvena Pietų Amerikoje:
Argentinoje. Brazilijoje, Kolum
bijoje, Venecueloje, Urugvajuje
ir t.t. Daugelis jų jau sunkiai
susikalba lietuviškai; ne vienas
jau yra kilęs iš mišrių šeimų.
Bet jie vis tiek save laiko lietu
viais. Taip pat didelis skaičius
mūsų tautiečių gyvena Austra
lijoje. Daugelis nuvyko tenai,
taip pat traukdamiesi nuo ko
munizmo. Ten jie turi išvystę
gan stiprias organizacijas, sukū
rę savo centrus, turi savo
spaudą ir mokyklas. Panaši
situacijas yra Kanadoje, JAV.
Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje ir
t.t.
Ligi 1990 m., kai buvo atsta
tyta Lietuvos nepriklausomybė,
visi, Vakaruose gyvenantys,
lietuviai kūrė savo egzistenciją
ir stengėsi išlaikyti lietuvių
kalbą bei lietuvišką kultūrą,
nes tikėjo, kad Lietuva atgims
ir kad jie, ar jų vaikai, galės vėl
grįžti į savo tėvynę.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1907 m. sausio man. 15 d.
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BIJO N A U J O S VALDŽIOS rinkų, todėl nori mus laikyti
„Mažeikių naftos" vadovai tarnų vietoje. Vertėtų pagalvoti,
„Lietuvos rytui" pareiškė, kad ar naudinga stoti į Europos Są
jie, prisimindami „Lietuvos naf jungą", — sakė Lengvosios pra
tos" junginio įstatymo svars monės įmonių sąjungos prezi
tymą, nerimauja dėl G. Vagno dentas Jonas Karčiauskas įmo
riaus grįžimo į valdžią. Rugsėjo nėms lieka pakaitalas — Nepri
25 d. priėmus įstatymą, Konser klausomų valstybių sandraugos
vatorių valdybos pirmininkas salių rinka, tačiau Rusija taip
G. Vagnorius įspėjo, kad po pat nustatė didžiulius muitų
rinkimų į Seimą įstatymas bus mokesčius Lietuvos tekstilei.
įmonių vadovai sako, kad su
Dariaus ir Girėno paminklas Marquette Parke, prie Califomia ir 67 gatvės
dar kartą svarstomas.
mažės
įmonių pelnas, tačiau
Nuotr. Stasio Žilevičiaus
„Mažeikių naftos" vadovai
dauguma
jų
turi
užsienio
bend
„Lietuvos rytui" priminė kai
bodavo, šildydavo savo garažuo
kuriuos buvusios G. Vagnoriaus rovių užsakymų ne tik šiems,
se.
Žingsniuodamas stebėjau žą
vyriausybės sprendimus, skau bet ir kitiems metams, todėl
sis,
aplink skraidančias žuvė
džiai atsiliepusius jų įmonei. gamybos apimčių mažinti nega
dras
ir beginėjančias voveraites.
„Didėjant iš Rusijos gabenamos lės.
PETRAS PETRUTIS
Mačiau
pravažiuojančius polici
Austrai į bendrą Lietuvos ir
žaliavos kainoms, G. Vagno
jos automobilius. Tik nemačiau
Austrijos
įmone
„Kateks"
in
riaus vyriausybė neleido didin
Naujųjų metų pirmąja dieną, Adomavičiaus valdomų ALVUnei vieno praeinančio žmogaus.
ti naftos produktų kainos. Tokia vestavo apie 21 mln. litų. Lie beveik pačiame vidurdienyje, DO namų.
Žmonės, sutikę Naujuosius me
tuvoje
i
i
acetatinių
siūlų
gampolitika buvo panaši į eksperi
išėjau pasivaikščioti ir pasidai
Stabtelėjau prie Califomia — tus, tikriausiai poilsiavo savo
mentą, todėl bijome dar kartą nami pamuialiniai audiniai, ryti po Marąuette Parką. Buvo Marąuette Rd. sankryžos. Mano
namuose.
tapti eksperimento objektu", — kurie vėliau siunčiami į Aus apsiniaukusi nešalta diena. akys nukrypo į Dariaus-Girėno
Tolėliau paėjęs, sustojau prie
sakė įmonės ekonomikos ir fi triją. Vien šiemet į Austriją pla Ėjau Califomia gatve. Priartė paminklą. Jis pastatytas Atlan
ežerėlio.
Nors, tikrai pasakius,
nansų direktoriaus pavaduo nuojama eksportuoti iki 3,3 jęs prie Lithuanian Plaza Ct„ to vandenyną perskridusiems ir
vargu
ar
jį galima vadinti eže
tūkst. tonų audinių. Už šią žvilgtelėjau į dešinę pusę. De
tojas Leonas Garbenis.
Vokietijoje žuvusiems mūsų
rėliu. Manyčiau, kad teisingiau
produkciją
gali
tekti
mokėti
šinėje matoma lietuvių įsteigta tautos didvyriams. Ach, kokio
Tuo tarpu akademikas Eduar
būtų jį pavadinus prūdu. Žmo
muitus,
ir
ji
nebūtų
konkuren
ir lietuvių jėgomis pastatyta nelemto ir apgailėtino likimo
das Vilkas juokingomis pava
nes, orui atšilus, jame žvejoja ir
cinga.
Panaši
grėsmė
pakibo
ir
Švč. Mergelės Marijos Gimimo sulaukė tas mūsų paminklas!
dino gamyklos vadovų kalbas,
pagauna žuvų. Dabar prūdą
viri
bendrosios
Lietuvos
ir
Vo
parapijos bažnyčia, č i a pat ir Negeri žmonės niekina ir nioko
esą kai G. Vagnorius buvo
dengia nestoras, aptirpęs ledas.
kietijos
įmonės
„Lteksas
ir
didžiuliai lietuvių Šv. Kryžiaus ja šį Amerikos lietuvių pastan
premjeras, gamykla patyrė 50
Ledo paviršiuje riogso apversta
Cahr",
gaminančios
vilnonius
ligoninės pastatai, o kiek toliau gų vaisių. Žiūriu ir nenoriu
mln. dolerių nuostolių. Pasak jo,
statinaitė, gaivinamųjų gėrimų
audinius.
ir lietuvių Šv. Kazimiero seselių tikėti. Paminklo priekyje iškry
reikėtų klausti pačių naftos
tušti buteliai ir tikriausiai
vienuolynas. Dar truputėlį pa pusiomis raidėmis užrašyti
perdirbimo gamyklos vadovų,
tuščios konservų dėžutės. Ati
ėjus pirmyn, negalima nepaste nešvankūs žodžiai. Kitados,
A R BUS TURTINGAS
kiek jie padarė nuostolių vals
džiau pažvelgęs, pamačiau prie
bėti lietuvio gydytojo dr. Jono kiek pamenu, paminklo prieky
tybei, metų metais dirbdami
TURTO BANKAS?
ledo prišalusius „Laisvosios
trečdaliu pajėgumu. E. Vilko
je būdavo dedami gėlių vaini
Lietuvos" laikraščio lapus. Ką
Kaip
žinoma,
vietoje
bankru
teigimu, šiuo metu naftininkų
kai. Kitoje vietoje išpaišyta
KARPIU AUGINTOJAI
gi, koks nors mūsų tautietis, at
tavusio
„Aurabanko"
kuriamas
reikalai klostosi visai neblogai.
DŽIAUGIASI LAIMIKIAIS širdis. Čia, sakau, tikriausiai sisėdęs prie prūdo skaitė laik
Turto
bankas,
kuris
perims
kitų
Jie gavo ir pinigų, ir žaliavos,
bus kokio nors romantiškai nu
raštį ir paskaitęs paliko. Vėjas
tačiau patys naftininkai prisi bankų blogas paskolas. Turto
Vilniaus rajone esanti žuvi siteikusio žmogėno darbas. tą laikraštį nupūtė į vandenį.
bijo, ar galės parduoti visą banko kūrimas Lietuvoje verti ninkystės bendrovė „Akvile- Kitur išrašyti vyriški ir moteriš
Grįždamas namolei, užtikau
namas prieštaringai. Seimo
.perdirbtą produkciją.
gįja" jau baigė pirmąją trimečių ki vardai, skaičiai, įskaitomi ir
ant
suolelio besėdinčią vyresnio
Biudžeto ir finansų komiteto
„Mažeikių naftos" vadovų tei
karpių žūklę. Laimikis kur kas neįskaitomi žodžiai. To negana,
amžiaus
moterį. Greta jos tupėjo
narys, konservatorius Juozas
gimu, šiemet Lietuvoje yra kur
geresnis negu pernai — 25 tonos vos porą gerų žingsnių nuo pa
šunelis.
Moteris, mane pama
Listavičius mano, kad Turto
kas mažiau kontrabandinių naf
žuvies, — rašo „Lietuvos rytas". minklo, pūpsojo kažin kokio ne
čiusi,
nusišypsojo.
O aš tuojau
bankas — tai katė maiše. Iš šio
tos produktų negu pernai. įmo
„Akvilegija" yra viena di vykusio žmogystos pridrėbta
suvokiau,
jog
ji
turėtų
būti
banko įstatų neaišku, kaip blo
nės ekonomistai apskaičiavo,
džiausių pagal plotą tvenki- „krūva".
tėvynainė. Neapsirikau. Palabi
gos paskolos bus išperkamos:
kad pernai dėl prekybos kontra
ninės žuvininkystės bendrovė.
Reikia pasakyti, kad 1935 m. nau ir palinkėjau geriausios
kiek bus duodama, tarkim, už 1
bandiniu kuru Lietuvos biudže
Jos tvenkinių bendras plotas — lietuvių pastangomis pastatyta
sėkmės Naujuose metuose. Susi
milįjoną skolos — tūkstantis ar
tas neteko 208 mln. litų. Naftos
700 ha. Viename tvenkinio hek ir lietuvio vyskupo pašventinta
pažinus užsimezgė šnekta.
šimtas litų? Kas nustatys tikrąjį
produktų pernai į Lietuvą dau
tare užauga 100-120 kilogramų paminklą jau slegia senatvės
— Ar nešalta, — klaustelėjau
blogos paskolos įkainį? Kitas
giausia patekdavo per tariamą
žuvies.
našta. Žiemos šaltis ir vasaros moters.
Seimo narys, buvęs ekonomijos
tranzitą geležinkeliais. Padėtis
22 Lietuvos tvenkininės žuvi šiluma (sniegas ir lietus) jau ar
ministras, Julius Veselka mano,
— Ne. Nešalta. Esu šiltai
" pasikeitė, kai vyriausybė įvedė
ninkystės
bendrovės per metus do marmuro luitus. Galima ma
jog blogai, kad Seimas nepa
apsirengusi.
išankstinį mokesčių mokėjimą
reikalavo analizės, kas geriau: vartotojams išaugina apie 3,000 nyti, kad prie ardomojo darbo
— Ar nebijote?
už gamykloje pirktą produkciją,
gaivinti bankus, skiriant tam tonų karpių. Tokio kiekio žuvies prisideda ir nenaudėliai, kurie
— O, ko gi man bijoti! Aš ne
o „Mažeikių nafta" įkūrė apmilžiniškus pinigus ir išimant Lietuvai pakanka. I užsienį žu yra visiškai praradę atsakingu viena. Mane lydi „Sargis".
• saugos tarnybą, krovinį lydinčią blogas paskolas, ar leisti jiems vis neeksportuojama, nes kai mo jausmą. Bjauru, nemalonu
— Tai, kad jis neloja ir neatro
iki gavėjo. Pasak įmonės gene bankrutuoti. Jis mano, kad Tur myninės valstybės nuo lietuviš ir, atvirai pasakius, — graudu.
do, kad jis būtų vertas tikro
ralinio direktoriaus Gedimino to bankui geriausiu atveju gali kos žuvies ginasi dideliais mui Kažin ar nereikėtų kam nors iš
„Sargio" vardo.
mūsų, kol dar nevėlu, susirūpin
Kiesaus, sugriežtintos Vals pavykti atgauti tik trečdalį ban tais.
— Loja, loja. Ir dar kaip loja!
tybės saugumo bei muitinės kuose iššvaistytų milijonų.
,.Iš mūsų veiklos gyventi ti susidariusia padėtimi?
Tik dabar tyli. Mat jis nujaučia,
-darbuotojų veiklos rezultatai
galima: nebankrutuojame, bet
Padūmojęs ir patyliukais lie kad jūs esate lietuvis.
„Lietuvos aidas" spausdina
akivaizdūs: pernai gamyklos
dideliais pelnais pasigirti taip
Va, tai tau, pagalvojau. Aš lie
tuviškai nusikeikęs, patraukiau
pokalbį su Turto banko val
pat negalime. Tikiu, kad ateis
~ talpyklos buvo nuolat pilnos dėl
į parko gilumą. Beeidamas pro tuvis, ji lietuvė, o šunelis, jos
dybos pirmininku Eugenijum
geresni laikai, kai žmonės bus
" mažos apyvartos, o dabar par
futbolo aikštę, kurioje kadaise žodžiais tariant, jaučia, kad aš
Maldeikiu. Jis pripažįsta, kad
pajėgūs daugiau pirkti žuvies",
duodama viskas.
rungtyniaudavo lietuvių fut esu ne koks lapsardokas, kaip
bus labai nelengva nustatyti
— sako „Akvilegijos" direkto
, STABDO LIETUVIŠKOS
bolininkai, pamačiau besiga Aukštaitijoje būdavo sakoma,
turto, kurį perims naujasis
rius Pranas Pakonaitis. Parduo
TEKSTILĖS EKSPORTĄ
nantį laukinių žąsų būrį. Menu, bet lietuvis, Marąuette Parko
bankas, kainą. Bus blogai, jeigu
Europos Sąjunga nuo spalio jį dabar įvertins daugiau, negu tuvės už karpių kilogramą prieš daugelį metų, apylinkės gyventojas. Smagu. O jeigu jau
26 d. įvedė muitus 15 pavadini ateityje galės parduoti. E. moka po 5,5 lito. Prieš Kalėdas lietuviai penėdavo žiemoti pasi smagu, tai ko gi daugiau berei
mu lietuviškiems tekstilės, tri- Maldeikis sako, kad Turto žuvies kaina turėtu šoktelėti iki likusias žąsis O, didesniems kia? Na, nebent tikėtis, kad
6 litų.
šalčiams užėjus, tas žąsis net 1997-tieji metai bus geresni už
• kotažo gaminiams ir siuvi- bankui gali tekti perimti už pa
_
, niams. Lietuva išnaudojo be- skolas įkeistas įmones, poilsio ir
Rima Jakutytė parsinešdavo į savo namus, glo praėjusius.
muičio tekstilės ir trikotažo gyvenamuosius namus, viešbu
gaminių importo kvotą. Iki me čius, pilaites, sandėlius, auto
tų pabaigos už į Europos Są mobilius ir daug ko kito. „Čia
jungą įvežamus gaminius reikės ir prasideda mūsų tikroji veik
mokėti 12-13 pore. muitus. Kaip la — ieškoti būdų, kad tas tur
rašo „Lietuvos rytas", kryžiaus tas būtų pelningai parduotas ar
žygį prieš Lietuvos tekstile išnaudotas. Perimtoms įmo
šįkart organizavo Portugalija. nėms ieškosime investuotojų čia
Pasak Pramonės ir prekybos ir užsienyje, mėginsime atgai
ministerijos sekretoriaus A. vinti jų veiklą ir gauti pelną",
' Pečiulio, šis Europos Sąjungos — sako p. Maldeikis.
to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev/Lvov,
<">V*T the past few years, LOT Potish Airlines has
Numatoma, kad bus perimtos
sprendimas gali turėti įtakos
Mitisk and VILNIUS, UTHUANIA.
established the most comprehensive network of
daugeliui lengvosios pramonės probleminės paskolos iš trijų
Take advantage of LOT's low fares, the kixury of
desltnations in Eastern Europe. w,th Warsaw as the
įmonių. Lengvosios pramonės pertvarkomų bankų: Valsty
LOT's fteet of new Boeings and ATRs and the comstrategic hub. The network is conveniently linkėti
(brt of the new intemational terminai at Warsaw
with LOT's transatlantrc route. giving passengers
gaminiams taikomi 12-13 proc binio komercinio, Taupomojo ir
Okec ie Airport. Make your rpservatioos today!
from New York. Nevvark and Chicago easv .KCPSS
muitai atitinka šalies lengvo Akcinio inovacinio. Progno
sios pramonės įmonių verte. zuojama, kad nominali paskolų,
Yra tvirtinančių, kad šis spren perimtų ii šių trijų bankų,
dimas Lietuvos įmonėms gali vertė, gali būti apie 700 mln.
Information, reservatiom and tiekei sales at the offkes of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
turėti tragiškų padarinių, nes litų. Vakaruose panašių agentū
Mcmlreal. P.Q : 5 1 4 - 8 4 4 - 2 * 7 4
Npw York 212 8 M 1074.
didžioji dalis šios rūšies pro- rų veiklos naudingumo koefi
Toronto. Ont. 4 1 6 - 2 3 4 - 4 2 4 2 .
Ch.(<tgo 312-236 3388.
• dukcijos yra eksportuojama į cientas yra 70 proc. Turto banko
Toll.free 800 223 O S M .
Los Angeles: 2 1 3 « 3 4 - S 1 5 t .
valdytojas mano, kad pas mus
. Vakarų Europą.
Europos Sąjunga ieško naujų jis bus apie 30 proc.

„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 7 0 a . M t . 2 t M .

•LIKTUOS
ĮVUMMAl — PATAISYMAI
Turiu Chicsgos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
311.77S-3S13
KLAUOMUS PUMPtmS

GRAUDUMEUAI IR
SMAGUMĖLIAI

RE/MAX
REALTOR8
(7T»)MS4Kt
(706)425-7161

RIMAS L STANKUS
> Parkam ar parduodant
> Greitas ir sąZMngea
• MLSkornpkJlariuirFAK
»Nuoaavybki įassstsss
»Perkame ir parduodama

Agantas Frank Zapofts ir Off. Mgr.
Auka* S. Kana kafca KetuvHkai.
FMAMIZAKUS
SSOSVt Wiet I
Tai. (7SS)<

HELP VVANTED

nerū
kantis vyras su patirtim nsbrangiai
DAŽO, dada PLYTOJtt, VALO
butus, rūsius. Puikios rekomen
dacijos. Tat. (773)

No One OffersYou
More of Eastern Europe!

UJT

PARDUODA

J

krs«#

Take
Stock
•n America

c T n v r *** thr* sr»*f

, kuri galėtų peJrnti
8 m. margytę iš mokyklos (43 S t *
Tatman Ave.) ir pabūti su Ja 3 m 4 vai.
> t v.v.:

tvarkaraščiu (i
rsJs). Apie 30 vai. per
Skambinti: (847) 267-1503

Į LAISVI* FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti LaMIntal
Vytautas Votortas - ANGELAMS VEDANT..
VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 208
P*
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAI
MĖJIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF
razistsneinio romano premiją.
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO
SARGYBOJE I tomas. Rastai 1993 . . .
Vytautas Vaitiekūnas - VIDURNAKČIO SARGYBOJĘ H tomas. Rastai 1994
Vytautas Vaitiekūnas - VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI III tomas. Rastai 1996 — 647 psl.
Lukša-Daumantas - LAIŠKAI MYLIMOSIOMS.
Čikaga. 1994
Antanas Paikus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1968
Antanas Paikus — ASMENYBĖ IR RELIGUA.
Antanas Paikus — SĄŽINĖ
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS. 199S
Juozas Brazams — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po
$15.00. VTsi (5) tomai
Liudas Dambrauskas - GYVENIMO AKIMIRKOS
11. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
II t. Sibiro tremties atsiminimai
Vidmantas Valiussitis — ŽYGIO DRAUGAMS —
Lietuviška putacajSka — At£rnimrj/SAjūdzto
laikotarpis — Kaunas 19M — 515 psl. .

M.00

M.00
$19.00
$10.00
$10.00
$10.00
M.00
$6 00
M.00
$6 00
$50.00
$10.00
M.00

$20.00

PASTABA. VISUS ŠIUOS | LAISVĘ FONDO leidinius
galima gauti DRAUGE arba: JLAISVf FONDAS c/o A. Pargauskas. 8908 Butternetd Ln. ORLAND PKIL 60462. USA.
Prie knygos kainos pridedama supaksvimo ir pašto išlaidos

LIETUVOS NiraiKLAUSOMYBiS

Leideįo Žodyje Tomas RemeMs, Pti.D.
prieirnMrnus rasi remdamasis išsaugotas
KW*JOS ajsweie • psssspo po sjvajmo • usnaroe SBSSDvyose
AB „Vsspa ChtoaooVtntus 19M, dMsSotormaso,4 M pat.,
a^aan įnrssssj.

P 3 ullnojeua gyventojai dar prideda valstijos i
eio 8.70* ($1.76).
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BALETO PIRMŪNO
NETEKUS

Adolfas Butkus ir jo žmona Nina.
Nepagydomos sunkiosios ligos
atima iš mūsų artimuosius,
draugus ir gerus pažįstamus.
Artimo draugo netekimas su
krečia žmones, ypač kai tokia
žinia ateina džiaugsmingų Ka
lėdų laikotarpiu.
Prieš daugelį metų iš Čikagos
į Kaliforniją persikėlė gyventi
vienas pirmųjų baleto šokėjų
nepriklausomoje Lietuvoje
Adolfas Butkus su žmona Nina.
Cia išgyvenęs 25 metus, mirė,
labai ilgai sunkiai sirgęs,
gruodžio 7 d., 11 vai. vai, ryte.
Po trijų dienų būtų sulaukęs 90
metų amžiaus.
Velionis Adolfas gimęs Melninkų kaime, Kėdainių apskr.
1906 m. gruodžio 10 d. Mokėsi
Kaune, kartu lankydamas Onos
Dubeneckienės baleto mokyklą
ir 1925 m. gruodžio 4 d. dalyva
vo pirmajame baleto pastatyme
(„Coppelia"). Baigęs gimnaziją,
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versiteto ekonomiją teisių
fakultete ir baigė 1933 m. Po 10
metų darbo balete buvo režisie
riaus padėjėju, o vėliau — reži
sierium. 1935 m. vadovavo ba
leto gastrolėms, vykstant t
Monte Carlo (Monaco) ir į Lon
doną (Anglija). Studijuodamas
universitete, priklausė Kauno
Jacht klubui, LDS ir KSK spor
to organizacijoms. 1926 m. su
universiteto sportininkais daly
vavo SELL (Suomija, Estija,
Latvija, Lietuva) studentų
olimpiadoje.
1937 m. balandžio 25 d. vedė
Oną Duobaitę, draugų ir šeimos
narių vadinamą Ninos vardu.
Su ja išgyveno 59 metus. Eko
nominei šeimos padėčiai gerin
ti buvo įsteigęs nuosavą agen
tūrą ir tapo impresarijum,
kviesdamas žymius užsienio
menininkus gastrolėms Lietu
voje. Jo kviečiamųjų svečių
tarpe buvo daug pasaulinių gar
senybių, kaip rusas bosas Fedor
Saliapin, italai tenorai Tito
Scippa ir Totti del Monte, pia
nistai Josef Hoffmann, Arthur
Rubinstein šokėjas Asef Messerer, smuikininkas Zimbalist,
kompozitoriai Oskar Strock ir
Aleksandr Vertinski.
Sovietams 1944 m. vejant vo
kiečių kariuomenę ir artėjant
prie Lietuvos, Butkai su 4 metų
dukrele Rita pasitraukė į Vokie
tiją. Berlyne, iš dalies Adolfo
pastangomis, lietuviai meninin

kai buvo suorganizuoti į meno
šakų grupes, kurių vienai gru
pei vadovavo Adolfas. Po II
pasaulinio karo Butkai iš Švei
carijos pasienio persikėlė į
Memmingeno stovyklą, ameri
kiečių okupacinėje zonoje. Čia
stovyklos vadovybė pakvietė
Adolfą būti stovyklos meno va
dovu. 1947 m. velionis organi
zavo Augsburgo mieste baleto
„Coppelia" pastatymą ir vado
vavo baleto trupes gastrolėms
tremtinių stovyklose.
Butkų šeima emigravo 1949
m. į Ameriką ir apsigyveno čikagoje.kur Adolfas gavo darbą
People Gas bendrovėje joje kaip
buhalteris. Vėliau toje pačioje
darbovietėje pasirinko judresnį
"service man" darbą ir ištarna
vo iki pasitraukimo į pensiją
1971 m. Dukteriai Ritai ištekė
jus ir persikėlus į Mission Viejo miestą, Kalifornijoje, ir
Adolfas su žmona persikėlė į tą
patį miestą, kuriame išgyveno
iki savo mirties.
Laidotuvės įvyko kaip tik
Adolfo gimtadieni, gruodžio 10
d., dalyvaujant gausiam būriui
draugų ir giminėms, susiren
kant prie karsto O'Connor laido
jimo įstaigoje, Lagūna Hills
mieste. Gedulingos pamaldos,
jas aukojant kun. Volslriui, įvy
ko Saint Killian bažnyčioje,
Mission Viejo mieste, o po to il
ga automobilių vilkstinė traukė
į EI Toro miesto Memorial Par
ko kapines, EI Toro mieste.
Šimto metų senumo kapinėse
Adolfo gyvenimą apibūdino
Los Angeles Tautinės sąjungos
skyriaus pirmininkas Antanas
Mažeika ir BALFo vardu kalbė
jo dail. A. Pažiūrienė. Prie
duobės visi susirinkusieji sugie
dojo „Marija, Marija" giesmės
du posmus ir užbaigė Lietuvos
himnu, kas labai tiko nusipel
niusiam menininkui velioniui
Adolfui. Visi laidotuvių dalyviai
buvo pakviesti vaisėme viename
EI Toro miesto restorane.
Velionio gedės jo mylima žmo
na Nina, duktė Rita su vyru
Jurgiu Juškaičiu ir jų vaikai
Gregis, Andrėja ir Andrius,
brolis Henrikas Butkus su žmo
na Marga ir šeima.tolimesnieji
giminės Lietuvoje ir geri
draugai Amerikoje bei tėvynėje.
Tebūnie Tau, mielas drauge
Adolfai, lengva svetingos Kali
fornijos žemė.
Andrius Mironas

Telšių katedra ir

mm

„DRAUGO" RĖMĖJAI
66 dol. aukojo:
Tijūnėlis Augustinas.
P o 66 doL aukojo:
Čizikaitė Bronė, Zdanys Nijo
lė, Ališauskas Juozas, Nykstėnas V., Činga John, Siliūnas
O., Kutka Jonas, Labanauskas
John, Rutka Jadvyga.
P o 60 doL aukojo:
Ziminskienė Ona, Vaškevi
čius M., Kenter G., Valaitis J.,
Prunskis Joseph, Mažeika Fran
cis, Meilus Linas A Teresa,
Vaikys St., Paulionis B., Norei
ka M , Urbutis Algimantas,
Markelis A., Quinn T., Mazurkiewicz Irena, Jansonas Irena
A., Muliolis Algirdas, Jansonas
Irena A., Liet. Šv. Kazimiero
kap., Kižis M., Variakojis
Daina, Ūsas Teresė, Norvilas A.
46 doL aukojo:
Atutis A.
P o 40 doL aukojo:
Venskus Antanas, A., Sinkus
Vladas, Žolynas Vanda, Kaspu
tis Jonas.
P o 36 doL aukojo:
Kaulinis K., Anužis Saulius,
Dirmantas Bronė, Janutis F.,
Bitėnas Rimantas, Ruikis
Martha.
P o 30 doL aukojo:
Gobis G., Visockas F., Radžionis S., Jakimčius Zigmant, Žit
kus H., Brazis Algerd, Paronis
J., Dubra Ona, Jaras Bronius,
Baltrušaitis Elena, Lith. Amer.
Community, Anysas Dalia, Slė
nys R., Deusehle Peter, Kupcikevičius V., Milaitis Laima,
Consulate General ofLithuania,
Vaitkus Julia, Vadopalas J.,
Gaida P., Prapuolenis A., Bag
donas Halina, Kutkus Vy
tautas.
SSdoL aukojo:
Didžiulis J.
37 doL aukojo:
Sr. Judis.
P o 38 doL aukojo:
Novickas Henry, Marks Jani
na, Navikauskas Al., Kučėnas
C , Daugėla Jonas, Giedraitis
Jadvyga, Šalna Jonas, Dr.,Utz
M., A A L. Insurance Agency,
Osas Teresė, Bartkus J., Galan
te Jorga, Traška Alezander, Vai
Vito, V. Strasius Dalia, Kriau
čiūnas L., Surantas Stanley, Si
monaitis Stephanie, Grigaitis
Alena, Bacanskas Alger V.,
Laugailia V., Ruth Leon, Jara
šius Laima k Arvydas, Drunga
Mykolas, B. Kubilius, Numgaudis A., Kisielius Daiva,
Zaparackas Žibutė, Valadka V.,
Petrik Elena, MD, St. Casimir
Church, Ramanauskas Joseph,
Svainauskas Romas, Zunde Pra
nas, Lith. Art Galery, Nek.
Prad. Marijos seserys, Račkaus
kas Martha, Panvėžiečių klu
bas, Anglijos Liet. klubas,
Daulys V., Predkelis R., Kriau
čiūnas K., Jokūbaitis J., Šopienė E., Varnas Valentinas, Tamkutonis G., Žygas Charles,
Kelertas Algimantas, Augius J.,
Mockaitis Algis, Tamošauskas
L., Aukstaitėa Marijos, Kra
pauskas V., Sandara, Pivaronas
Algird, Lipskis Antanas, Domanskis Alina, Ramas Ona,
Lendraitis George, Ražauskas
Kazys, Kriaučiūnas B., Lembertas Karolis, Puzinauskas Ona,
šeštokas Vyt., Greb Donatas,
Palis Theo Rev., Milius Elena

Dr., Plioplys Aldona, Grigaliū
nas Ray, Žymantas S., Drauge
lis Arūnas K., Tamulis John,
Mogenis Maria, Olšauskas Al
girdas, Petkus G., Krajauskas
L., Gudaitis V., Kasputis Jonas,
Norus Genovaitė, Kudirka Jo
seph, Bąjorūnienė Marija, Kaveckas K., Balutė Bronė, Stan
kus K., Žiausnys E., Petrušaitis
Petras, Maurukas Stella, Kle
mentavičius R., Narsčius K..
Sinkus Vytautas, Kremeris Oscar, Vilutis E., Brazdžiūnas A.,
Regina Vincas, Bradūnas Juo
zas, Gilys Vladas, Krutulis
Severinas, Palčiauskas V., Ankus Vincas, Šukys Zenonas,
Baliūnas Adolfh, Klenaitis M.,
Kleinas Eugenijus, Vizgirda P.,
Kulbokas V., Vaitkus M., Momkus Vacys, Kulbokas V., Vait
kus M., Šįmaitis J.
P o 30 doL aukojo:
Rakauskas B., Baliūnas Anna, Mazurkiewicz Irena, Rut
kauskas Kazys, Stankevičiūtė
Nijolė, Jablonskis K., Pačkauskas Leokadija, Pliūra L., Žalnieraitis Kostas K., Karosas Povi
las, Petokas S., Vaičaitis Kos
tas, Stanevitchenė E., Senkevi
čius V., Drulys Antanas, Liudžius A., Miliūnas Kęstutis,
Misiūnas Charles, Karuža, Pleškys Eleonora, Šidlauskas
Stasys, Černius Rimas, Bužėnas
Mečys, Gilys Vladas, Jakštas
Kazimieras; Naudžiūnas A.,
Rėklaitis G.V., Bakšys Vincas,
Tamulionis Stasys, Deveikis O.,
Riauba Jonas, Banaitis Bronius,
Matuzas V.,'Gaška Indrė, Karklys J., Weber Mary, Varnelis
Apol, Snarskis Bronius, Klima
vičius A., Lėimonas S., Urbaitis
Elena, Baliūnas Alfonsas, Stan
kevičius Jonas, Rinkus O., Na
rutis V., Selenis Bernice, Sužie
dėlis Galinda, Repeika L.M.,
Augūnas Algis, Repeika, Laisvėnaitė Irma, Pikūnas S.,

Sumila Will, Detroito „Gabijos"
ir Baltijos skautės, Krivickas,
K.A., Arvydas Algis, Kulnys
Liudas, Čampė K., Skaudys S.,
Mockus Audris, Petkus Juozas,
Šarauskas Justas, Miciūnas A.,
Danenas Victor, Juškėnas Ge
rardas, Giedraitis R & K,
Gaižauskas K., Gutauskas V.,
Mikrut Sigutė, Zakaras D.,
Smilgys Eugene E., Ambrose
Marius, Daukus R., Jonynienė
Sofija, Liepas Stasys, Simutis
A., Pupius Joseph, Valaitis V.,
Vienužis Janina, Razma An
tanas, Linkus Kazys, Kolis Ona,
Dikinis D., Chesna Arnold,
Brazys Vincas, Ardys Joseph,
Kuzmiskas S., Trakis Mar
tynas, Saulis A., Kazlauskas S.,
Čyvas G., Kirvaitis Jonas, Ga
jauskas Rimas, Janulis Frank,
Dambras Gene, Masaitis, Č.,
Šaulys Augusta, Kalavinskas
D., Michelevičius P., Dailidka
Valentina, Kulvinskas Stasė.
19 dol. aukojo:
Liulevičius Aušra.
16 dol. aukojo: Kantvydas
Albinas.
15.81 doL: Kavaliūnas Jonas.
P o 15 dol. aukojo: Rudis
Genutė, Pečkaitis K., Stasas
Stephanie & Henry, Vanagas
Vytautas, Sušinskas Irena,
Panaras Raimond, Augonis S.,
Golienė Kazimiera, Auksemas
V., Urba Nijolė, Anysas Adeline, Grigaliūnas Irena, Klimavi
čius Bronius, Kuncaitis J., Ka
džius V., Nenortas V., Kalėda
Joseph, Sekas Algirdas, Petkūnas Juozas, Vanagas Liudas,
Graužinis Ramoną, Likander
George, Eidietis V., Alenskas
Teresė, Stasiulis A., Janulaitis
A., Paulionis V., Vilkutaitis R.,
Misevičius B., Belickas A.,
Bytautas Marcella, Norvaišas
Ray, Kiznis Veronika, Zailskas
A., Kriaučiūnas K., Ramonas
Kostas, Brink George, Butvilą
S., Šileikis Julė, Vabalienė E.,
Kalvaitis Joseph, Pikelis Victoria, Tamošiūnas Brigita, Kau

I
Operos mecenatui

A.TA.
LEOPOLDUI KUPCIKEVIČIUI
mirus, jo žmoną, dukteris, brolį ir jų šeimas bei
gimines' nuoširdžiai užjaučia
Lietuvių

.

Opera

A.TA.
VLADUI STROPUI

.i

atsiskyrus su šiuo pasauliu, liūdinčiai žmonai ALDO
NAI STROPIENEI, dukterims LIDIJAI P O L K A I
TTENEI su šeima, RŪTAI,RIMAI ir sūnui TADUI,
ilgamečiams „Grandies" ansamblio nariams, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir liū
desiu dalinamės.
Jaunimo

Tautinis ansamblis

„Grandis"

m. gruodžio mon. atminimui uz mirusius
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI"
aukojo:
a.a. PamUsa Dartanės atm.: Sofija Plenienė, Juozas
Graužinis, Nemira Šumskienė, S. Tiškevičius, suopiai, E. Du
bauskas, Latviai, A. Malinauskas, E. Paplauskas, M. Povilai
tis, Rackai — $1SO;
a.a. ftiatialli MMmfcas atm. (papildomai): Mr. & Mrs.
S. Dzikas — $30.00. Iš viso — $000.00;
a.a. Adolfo Butkaus atm.: Zita Rudvalis, Janina ir Vin
cas Dovydaitis — $100.00;
a.s. Rožės Macemtenes atm.: Emilija ir Antanas
Paužuoliai, Aldona ir Balys Slonskiai. Stasys Vanagūnas
(Pensininkai), Abromaičių šeima, Pranas Mačernis, Gražina
Žukauskiene $300.00;
a.a. LaopoMo KupcJkevtetaus atm.: Sofija Plenienė.
Marytė Kupcikevičienė $80.00;
a.a. ftMMoe PovUalttene* atm.. Jos šeimos pagei
davimu, Lietuvos ligoniukams vaikučiams aukotojai skyrė
$$,$•0.00.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai
dėkojama aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda
negafcjoįanttems, tačiau turintiems vttĮir gaRntiema pasveiMi,
Lietuvos vaikučiams.
„Lietuva* Vastat vHta", 1711 W. 71 tt., CMcafo,
IL 0 0 0 M .
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nas F., Giedraitis J., Ramonas
Kostas, Brink George, Butvilą
S., Valiukevičius Maria, Pranis
P., Čepėnas V., Žiaugra Vytau
tas, Breimeris Felix, Zailskas
Antanas, Dauparas Joseph, Ja
nusams Jurgis, Kaunas Gedas,
Kazlauskas G., Krywonis Anna.

N'avardauskas Alex, Pranskevičius Stasyss, Meidunas A.,
Miklius V., Markus Kazys,
Barauskas Ona, Bublys R.,
Kazlauskas K., Sodaitis J.,
Čižikiene Z., Starinskas J.,
D ė k o j a m e už paramą!

A.tA.
VALERIJA TOČILAUSKIENĖ
Petskaitė
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. sausio 13 d., 10:45 vai. vakaro, sulaukusi
94 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: anūkai Ronaldas ir Raimundas Cerekas su
šeimomis; dukterėčia Nachell su šeima.
Velionė pašarvota ketvirtadieni, sausio 16 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės jvyks penktadienį, sausio 1,7 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę anūkai, dukterėčia ir jų šeimos.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994 7600.

A.tA.
RASA JŪRATĖ TIMAS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų brangi Duktė 1997 m.
sausio 11 d., sulaukusi 25 metų.
Gimė Chicagoje.
Gyveno Hoffman Estates, IL.
Nuliūdę liko: tėvai Audronė ir Juozas, sesuo Viktorija,
senelis Vik£>ras Lesniauskas, dėdės Algis ir Ramūnas su
šeimomis bei kiti giminės JAV-bėse, Kanadoje, Vokietijoje ir
Lietuvoje.
Velionė buvo pašarvota Petkus-Lemont laidojimo
namuose, 12401 S. Archer Ave.
Laidotuvės įvyko sausio 13 d., pirmadienį. Iš laidojimo
namų velionė buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po
Mišių velionė buvo palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai prašome visus prisiminti velionę savo
maldose.
Nuliūdę: tėvai, sesuo, senelis, dėdės ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
JUOZAS ŠUKYS
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko
apylinkėje.
Mirė 1997 m. sausio 13 d., sulaukęs 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 41 m.
Nuliūdę liko: žmona Marcelė Kvedaravičiūtė, dukterys:
Zina Slavinskienė, Verutė Šukytė; pusbrolis Valentas Martis, žmona Aldona ir šeima; pusseserė Uršulė Eidietienė, vyras
Vladas ir šeima; Lietuvoje brolis Stasys, sesuo Anelė su
šeimomis.
Velionis pašarvotas trečiadienį, sausio 13 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose. 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 16 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, dukterys, brolis, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus Tel.
800-994-7600.

A.tA.
CHARLOTTE BIRMANTAS
Kazimiera Dijokaitė
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1997 m. sausio 9 d , 11:20 vai vakaro, sulaukusi 89
metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Edvard Montvid, marti Margaret,
anūkai: Edvard Motvid, Jr., Michael. Louise Jenkins; posūnis
Alan Birmantas, marti Mary. anūkai: Linda Birmantas,
Suzan Kosderski, Alan Birmantas. Jr.. Richard Birmantas.
Aldona Birmantas; penki proanūkai, vienas pro-proanūkas
Velionė buvo žmona a.a. Eugene Birmanto.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, sausio 20 d. 12 vai., po apei
gų prie karsto Tautinėse lietuvių kapinėse
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: sunūs, posūnis, marčios, anūkai, proanūkai,
pro-proanūkas.
Tel. 630-832-3474
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IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šiemet Jaunimo centrui
sukanka 40 metų nuo įkūrimo.
Sukaktį paminėti Lietuvių me
no ansamblis, .Dainava" ruošia
Čikagos skautuos Kaziuko koncertą, kuris įvyks kovo 9 d.,
mugė, šįmet jau 40-ji, vyks ko sekmadieni, 2 vai. p.p., Jaunimo
vo 2 d. Jaunimo centre.
centro didžiojoje salėje. Visi,
Mugė bus pradėta 10 vai. ryto kurie yra praeityje pasinaudoję
šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje. JC paslaugomis, kurie dabar
Po Mišių, 11:15 vai. ryto, Jau savo veiklą vysto JC patalpose
nimo centre vyks oficialus mu ir kurie ateityje žada į šią
mums, lietuviams, svarbią vietą
gės atidarymas.
Čikagos skautai ir skautės jau užklysti, prašomi pasižymėti
ruošiasi šiam metiniam savo kovo 9 datą ir koncerte būtinai
renginiui — skautuos sumanu dalyvauti.
mo ir nagingumo šventai, pla
Lietuvių karių veteranų są
nuodami, kad ji būtų įvairi ir jungos , .Ramovė" Čikagos sky
įdomi visų amžių lankytojams. riaus metinis susirinkimas
Tikimasi ir šįmet sulaukti įvyks sausio 19 d., sekmadienį,
gausių lankytojų, kurie savo at- 12 vai., Jaunimo centro patal
si lankymu parems Čikagos pose. Susirinkimo metu bus
ak etiškojo jaunimo veiklą. Visi perskaityti centro valdybos
kv. ,čiami ir labai laukiami.
žiniaraščiai, valdybos parei
gūnų ir kontrolės komisijos
A. Smflgys, mūsų skaitytojas pranešimai, aptariama skyriaus
ii Kanados, parėmė „Draugą" veikla, Laisvės kovų muziejaus
100 dol. auka. Linkėdami ir kiti reikalai. Kviečiame visus
sėkmės 1997 metais, reiškiame skyriaus narius susirinkime
dalyvauti.
nuoširdžią padėką
Praėjusio ketvirtadienio
Atitaisymas. Praėjusį šešta naktį ir penktadieni Čikaga bei
dienį, sausio 11 d., išspausdin apylinkės gavo pirmąją šios
toje Alez Navardausko kores žiemos „rimtą" sniego dangą.
pondencijoje „Metinis Šakiečių Nors pačiame mieste iškrito
klubo susirinkimas" yra klaidų. apie 6 coliai sniego, šiauresnieji
Autorius rašo: „Susirinkimo ir šiaurės vakarų priemiesčiai jo
metu nutarta nario mokestį gavo žymiai daugiau — kai kur
apmokėti buvusiam valdybos netoli 8 colių. Vidutinis žiemos
nariui, ciceriečiui Pranui Sede sniego kritulių dydis yra apie 40
ravičiui, kuris yra patekės į colių. Per pastaruosius 30 metų
senesniųjų žmonių globos na daugiausia sniego iškrito 1967
mus..." Iš tikrųjų Pranas m. — rekordiflts kiekis buvo 90
Sideravičius jau nuo 1988 metų colių! Pačiame mieste didesnių
gyvena dukters Romos Murphy susisiekimo problemų sniegas
šeimoje, Indianapolis, IN, nesudarė, nes buvo paleisti į
niekuomet senelių globos pagrindines gatves visi sunk
namuose nėra buvęs ir nesi vežimiai su druska ir „plūgais".
ruošia ten persikelti. Jį nuošir Šalutinės gatvės kol kas liko
džiai globoja dukra Roma. P. nevalytos, bet žadama ir jas
Sideravičius yra sulaukės 96 netrukus sutvarkyti, jeigu
metų amžiaus.
neprivers daugiau sniego.
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KAZIUKO MUGĖ
ČIKAGOJE

Skelbimai
z Sigutė ir Juozas Užupiai,
atsiuntė $170—jų globojamam
našlaičiui Lietuvoje pratęsdami
globą sekantiems metams. Dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas.
(sk)

z TRANSPAK
prmueim:
„1812 metais Napoleonui žy
giuojant į Rusiją. Pažerūnų kai
me, netoli Tauragės buvo pasi
rašyta sutartis tarp vokiečių ir
rusų. Vėliau toje vietoje buvo
pastatytas paminklas ir paso
dinta liepa, kurie ir šiandien
tebestovi". Pinigai, siuntiniai
ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St,
Chicago, IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)

z TRANSPAK įstaiga LEMONTE veikia savaitgaliais:
penkta. 3 v. p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte: 708-257-0497.
(sk.)
z Algimanto Kezk> fotogra
fijos Cityscapes II ir Žino Kazė
no tapybos parodos Lietuvių
z Jadvyga Dendienė, CleDailės muziejuje, Lemonte š.msausio 18 • vasario 9 dL Atida veland, OH atsiuntė $150 ir
rymas sestd., sausio 18 d. 7:30 rašo: „Nors jau esu pati nebejau
•.•.
(sk) na, bet nutariau paimti globoti
vieną našlaitį". Našlaičio vardu
z A.a. Juliui Balučiui mi dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
rus, jo šviesiam atminimui - globos" komitetas.
Aldona ir Antanas Minelgai iš
(sk)
Olympia, WA aukoja Lietuvos
z Kostas ir Nijolė Žalnienašlaičių globai $50.
raičiai,
Clarendon Hills, LL, yra
(sk)
nauji Lietuvos našlaičių rėmė
Advokatas Jonas Gibaitis
jai, atsiuntė $150 — našlaičio
Civilinės ir kriminalinės bylos
metinį paramos mokestį. Naš
6247 S. Kedzie Avenue
laičių vardu jiems dėkojame!
Chicago, IL 606»
„Lietuvos Našlaičių globos"
Tel. 1-773-776-8700
komitetas, 2711 W. 71 St.,
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Chicago IL 60629.
Sestad. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.
(sk)
Advokatas
x Galiu padėti legaliai gau
GINTARAS P. ČEPĖNAS
ti
„SOC. SECURITY" kortelę,
6436 S. Pnlaski Rd., Chicago, IL 60629
vairavimo leidimą (driver's
I t M i šiaurę nuo BaUetto muziejaus)
license) ir vizų pratęsimą. Ed
Tel. 3U-5S2-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
Tel. 708-301-4966
(sk>
Valandos pagal susitarimą
z Geriausią 1995 m. poezi
jos knygą „Sauja medaus",
ADVOKATAS
autorius Julius Keleras, premi
Vytenis Lietuvninkas
juotą Lietuvių Rašytojų drau
4536 W. 63th Street
gijos, galima įsigyti „Darbinin
Chicago, IL 60629
ko" redakcijoje; Darbininkas,
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
341 Highland BlvcL, Brook
Tel. 312-2S+O100
lyn, N.Y. 11207, tel. 718Kasdien 9 v.r—5 v.v.
827-1352. Kaina su persiuntimu
šeštadieniais ir vakarais
$12.
pagal susitarimą
(sk)

Įsteigtos Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicago* įkyriam

Kadaruoja J. Platai.

Place, Chicago. IL 80629
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ATSAKYMAI

BALTAS DŽIAUGSMAS
Krinta sniegulėlės baltos
Man ant rankų, man ant kojų.
Nors vis sninga, nors ir šalta,
Su rogutėm aš važiuoju.
J. V. Dunčia

JONAS VYTAUTAS
DUNČIA LAIMĖJO
CHEMIJOS DRAUGIJOS
1997 M. PREMIJĄ

Man rogutės — mano žirgas
Be žaboklių ir be balno
Lekia, sniegulėlėms mirgant,
Nuo kalnelio į pakalnę.

Bėga į namus, kam šalta,
O aš likęs čia su vėju
Sveikinu
žiemužę baltą
Jonas Vytautas Dunčia, gavęs
Ir
rogutėm
čiuožinėju.
chemijos bakalauro laipsnį iš
Laimutis
B. Svalkus
Michigano universiteto 1976
metais ir chemijos daktaro
laipsni & Princeton universiteto
SAUSIO MĖNUO
1981 metais, o metais po to pra
dėjęs dirbti DuPont įmonėje,
Sausio mėnuo gausus įvairiais
kartu su kitais dviem DuPont
įvykiais,
kuriuos svarbu prisi
chemjkais — David ir J. Carini
ir Pancras C. Wong bei Merck minti ir atkreipti įjuos dėmesį.
Sausio mėnesio 1 dieną pra
tyrimų laboratorijų veterinosideda
Naujieji Metai. Apie juos
rium Ronald S. Eydelloth ir
jau
buvo
rašyta praėjusio „T.
gydytoju Michael R. Goldherg,
2v."
laidoje.
laimėjo amerikiečių Chemijos
Šio mėnesio 8 dieną, 1547 me
draugijos 1997 metų premiją už
tais,
buvo išspausdinta pirmoji
grupinį išradimą naujos grupės
lietuviška
knyga. Šiais metais
vaistų kovai prieš aukštą kraujo
Šiandien Lietuvoje yra daug tokių vaikelių, kaip ir paukštelių, kurie tik gali
spaudimą. Tai yra gan papras visas lietuviškas pasaulis pro langą pasižiūrėti i pasiturinčių žmonių gyvenimą.
tos molekulės, kurių šimtus su- švenčia 450 metų jubiliejų. Tai
V. Stančikaitė* piešinys
sintezavo Dunčia ir Carini. labai svarbus įvykis, kurį
— Kaip tai galėjo atsitikti,
RUDENS STEBUKLAI
Pirmutinė molekulė „Posar- plačiau paminėsime vėliau.
kad
aš
čia
neatvežiau
jokios
Negalime
pamiršti
1991
.L
13,
tanas" yra jau vartojama gydy
Iš visų metų laikų man la
mui jnuo 1995 metų Cozaar var kai rusų tankai triuškino dovanėlės, — tarė jis ir greitai
grįžo
į
roges.
biausiai
patinka ruduo. Štai
nekaltus,
beginklius
lietuvius,
du. Dupont ir Merck įsteigė
keletas
pavyzdžių,
kodėl man
Elniai
kaip
vėjas
nušvilpė
per
kurie
savo
laisvę
gynė
malda
ir
bendrą įmonę šiam uždaviniui
patinka
šis
metų
laikas.
miškus
ir
laukus
į
tenai,
kur
la
daina.
Nepamirškite
pasimels
ir pasaulinis pardavimas gali
Mano mama man pasakodavo
bai toli buvo Kalėdų senelio
viršyti bilijoną dolerių dešimt ti už juos.
apie
Senelį Rudenį. Jis buvo la
namelis.
1923.1.15 Lietuvos savanoriai
#
mečio gale. Nauji vaistai nesu
bai
senas,
bet buvo ir labai ypa
Pasiėmęs
visokių
dovanėlių,
kariai
atsiėmė
iš
prancūzų
kelia kosulio, galvos skausmų
tingas
žmogus.
Jis savo ypa
jisai
grįžęs
sukrovė
jas
po
Klaipėdos
uostą
ir
dalį
Prūsijos
ar sutinimo.
tingas jėgas gavo iš laumės, kad
eglute.
Buvo
ten
dėžučių,
žais
žemės.
Likusią?
Prūsijos
žemę,
Saulius Šimoliūnas
vadinamą Karaliaučiaus sri liukų, lėlyčių, gražus batukai ir galėtų pakeisti metų laikus.
timi, neteisėtai valdo buvę daug kitų daiktukų. Pačioje Jam labai nepatinka šiluma ir
apačioje jis pakabino kelis žaliuojanti gamta. Kai jis
Lietuvos okupantai rusai.
RENKASI POSĖDŽIUI
1927.1.27 mirė arkivysk. Ma varpelius, kuriais žaidė ir skam prisiliečia prie medžio, jo lapai
Juozas Ardys, Vytas Maciū tulaitis, dabar palaimintasis, bino iš po šakų išlindę zuikučiai, pasikeičia įvairiomis spalvomis.
Senelio Rudens kvapas sušaldo
nas, Regina Narušienė, Liuda kuris įsteigė Lietuvos bažnytinę krutindami snukučiais.
žolę ir lauko orą. Senelis Ruduo
Jie
žaidė
ir
bėginėjo
taip
provinciją
ir
atpalaidavo
Lietu
Rugienienė ir Donatas Skučas,
paima saulę už rankos ir
švelniai,
kad
nė
vienas
žabelis
vos
bažnyčią
nuo
kitataučių
JAV LB atstovai Komisijoje su
nuveda ją toliau anksčiau, nes
netrakštelėjo
jiems
po
kojytė
vyskupijų
įtakos.
Be
to,
įsteigė
Lietuvos Respublikos Seimu,
jis
žino, kad saulė yra pavargusi
mis.
Tačiau
našlaitėlė
Sigutė
Švč.
M.
Nekalto
Prasidėjimo
posėdžiaus Detroite š.m. sausio
nuo
vasaros darbų.
vis
tiek
išgirdo
jų
straksėjimą
ir
seserų
vienuoliją,
kurios
centras
18-19 d.
Rudenį vėl visi grįžta prie dar
yra Putname. - Jų labai nau nubudo.
dinga religinė veikla yra
— Močiute! —šuktelėjo jinai. bo. Vaikai lanko mokyklą ir
jaučiama JAV .ir Lietuvoje.
— Kaip šviesu ir gražu —jau Jė- sportuoja. Tėvai perka vaikams
TAUTOS FONDAS
šiltus megztinius ir paltus. Yra
Yra ir daugiau pažymėtinų zuliukas gimė!
PRANEŠA
labai
įspūdinga žiūrėti pro
Senutė pribėgo prie lango ir
įvykių, bet čia paminėti yra
langą
ir
stebėti Dievo kūrinius.
išvydo
Kalėdų
eglutę,
kuri
švie
Gruodžio pradžioje Tautos fon svarbiausi, kurių mes negalime
Rudenį žmonės valgo įvairų ir
tė
ir
spindėjo
vidury
nakties.
pamiršti.
Jei
kur
nors
šie
das išsiuntinėjo vajaus laiškus
Kai jos taip žiūrėjo, iš labai to specialų maistą: moliūgo pyra
savo aukotojams. Šio vajaus įvykiai bus minimi, nueikite su
li
Sigutė su močiute, išgirdo gą, obuolių karamelę ir geria
tėveliais
ir
juose
dalyvaukite.
tikslas — patikrinti aukotojų
balsus.
Buvo tai giesmė, bet obuolių sultis.
pavardes, vardus ir surinkti
Redaktorius tokia daili, kad žemėje niekas
kiek galima daugiau nuotraukų
Ar jūs sutinkate su manimi,
negalėjo taip skambėti. ,
bei medžiagos Tautos fondo
kad ruduo yra stebuklingas
Mergytė su senele suprato, metų laikas! *
knygai-istorijai. Iš daugelio vie
•
KALĖDŲ EGLUTĖ
kad
taip giedoti gali tik dangaus
tovių jau pasigirdo atgarsiai,
Rima Griauzdytė, 9 klasės
(Pabaiga)
angelai. Ir jos žinojo, kad tai
kad laiškai pasiekė Tautos fon
mokinė,
Čikagos lituanistinė
Jie tik suplasnojo sparnais ir valanda, kad Betliejaus mieste
do aukotojus, net mėnesį pavė
mokykla
lavę, todėl Tautos fondo vajus nuskubėjo ten, kur juos vedė lyje, paguldytas ant šieno, gimė
pratęsiamas iki š.m. kovo 1 d., gražiausioji iš visų žvaigždžių, Dievulėlis.
Ir jų širdys buvo pilnos
gavusieji laiškus, maloniai pra Betliejaus žvaigždė.
ŽADINTUVAS
Jiems nuskridus, nakčia pro džiaugsmo.
šomi įjuos nedelsiant atsakyti.
šalį grįžo Kalėdų senelis, iš
Mokytoja:
A Vaičiulaitis
vežiojęs dovanėles geriems vai
— Jonuk, kodėl tu nuolat vėkučiams.
RUOŠIAMOS POLITINIŲ
luojiesi? Nejaugi jūs neturite
Girioje buvo tylu, tik varpe
STUDIJŲ DIENOS
KARVĖ, OŽKA, AVIS
namuose žadintuvo?
liai, pakabinti elniams po kak
IR LIŪTAS
— Turime. Bet jis visada
Los Angeles, CA, Šv. Kazi lais, skambėjo tarp ąžuolų ir
skambina,
kai aš dar kietai mie
miero parapijos salėje, š.m. sau pušų.
Draugauti su galingais guKaip daugel kartų, taip ir niekad nesaugu. Šią tiesą gali
sio 25-26 d. Lietuvių fronto
bičiulių Los Angeles sambūris dabar, jisai būtų pravažiavęs pasakėčia paliudyti.
ruošia jau 30-tąsias politinių Sigutės pirkele, visai jos nė
Ožkytė, karvė, nuolat skriau
studijų dienas, kurių tema yra nepastebėjęs.
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džiama avis ir liūtas vaikštinėjo
Staiga jisai sustabdė savo el po miškus kartu. Nudobti
„Lietuva ir išeivija". SvarsATSAKYMAS
tybose ir su paskaitomis daly nius ir pasitrynė akis.
(užmušti) didžiuli, stiprų elnią
— Ar aš apsisapnavau, ar iš jiems pasisekė. Paskirstė* grobį,
vauja: dr. Vytautas Bieliauskas,
Jis važiavo tuo tiesiu keliu,
dr. Jonas Račkauskas, kun. An tikrųjų čia taip šviesu tarp gi liūtas į draugus taip prabyla vedančiu į vakarus, atbuliniu
tanas Saulaitis, SJ, Violeta Ged rios medžių!
(sako): „Imu aš pirmą dalį, nes bėgiu, tuo būdu ir atsirado
gaudienė, Žibutė BrinkieJisai išlipo iš rogių ir pro krū liūtu esu vadinamas, o antrą rytuose nuo tos vietos, iš kurios
nė — Alez, Jonas Kairevičius, mus išėjo į aikštelę, kur švietė duosite patys, nes esu narsus, pradėjo važiuoti.
Algis Rsulinaitis, Ignas Medžiu ir žėrėjo Sigutės eglutė.
trečioji teks dėl to, kad galios
kas, dr. Algirdas Kanauka, Zig
— Tai gražiausia Kalėdų daug turiu, o kas ketvirtą ims,
mas Viskanta, Gediminas Les- eglutė, kokią tik esu matęs! — tas smarkiai nukentės". Taip
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kys, dr. Zigmas Brinkis, Vytaut kalbėjo jisai, negalėdamas vienas nelabasis viską sugrobė
ATSAKYMAS
as Vidugiris. Pabaigos žodį tars atsigėrėti.
(pasiėmė).
(sekmadienį, sausio 26 d.) poetas
Reikia tą uždavinį apversti,
Tik štai jisai nutilo ir susi
Bernarda* Brazdžionis.
rūpino.
tada gausime X = 1 X + 1

1. 101 metais prieš Kristaus
gimimą romėnai pirmieji įjungė
vandenį girnoms sukti. 2. Są
varžėlės (clip) išradėjui norvegui
Johano Valerio garbei 1989 m.,
Oslo mieste buvo pastatytas 7
metrų aukščio sąvaržėlės paminkiau, sveriąs 600 kilogramų.
3. 70 metais po Kristaus
gimimu, kiniečiai, gydymo tiks
lais, pradėjo vartoti hipnozę,
auto sugestiją ir meditaciją. 4.
12 mėnesių arba 365 parų
kalendorių išrado egiptiečiai,
maždaug 4200 • 2700 metais
prieš Kristaus gimimą. 5. Ve
zuvijus prasiveržė 79 metais po
Kristaus Gimimo ir pelenais
palaidojo Pompėjos miestą,
kuris buvo atrastas 1592
metais.
GALVOSŪKIS NR. 66
1. Kiek raidžių turi abėcėlė?
2. Šaltis moko šaltukus,
Kaip statyti
,
Kaip žodelį
_

MM

—

— ^

Ir dainelę
Vietoje brūkšnelių įrašysite
raides, iš kurių susidarys reikš
mingi žodžiai, tinkantys šiam
trumpam eilėraštukui. Už abu
galvosūkius 5 taškai.
Atsiuntė Lindrė Šilėnaitė
GALVOSŪKIS NR. 67
Kai mažas keltas prisipildė
keleiviais, laivo inžinierius
paprašė laivo aptarnautoją, kad
suskaičiuotų visus laive
esančius žmones. Tarnautojas
suskaičiavęs pasakė, kad laive
yra 59 žmonės. Pasirodo, kad
laive buvo daugiau moterų,
negu vyrų. Santykis 2:1. (Vie
nam vyrui — dvi moterys). Pa
rašykite, kiek buvo vyrų laive?
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 68
(Žiūrėkite piešinėlį)
Sujungę taškus, sužinosite
kas yra nupiešta. Parašykite
piešinio pavadinimą ir trumpą
aprašymą. (5 taškai)

GALVOSŪKIS N R 69
111 + 1 = 1 - 1
Atlikite šį aritmetikos užda
vinį. Sakysite, kad negalima?
Taip, galima, tik reikia perkelti
vieną pagaliuką. Pamėginkite
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 70
1. Nuo kada žmonės vartoja
žvake? 2. Nuo kada žmonija pra
dėjo naudoti primityvias alyvos
lempas? 3. Kas pirmieji paste
bėjo Saulės dėmesį? 4. Kada
buvo išrastas parakas (gunpowderJ?
Teisingai ir plačiau paaiškinti
atsakymai vertinami dešimčis
taikų, o trumpi ir apytikriai —
tik penkiais taikais.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

