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Seimo komisija tikrins
• a k l y b ė s kontrolierių darbą
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) Šešių Seimo narių komisija tik
rins, kaip Valstybės kontrolė
atliko savo funkcijas ir patik
rins šios institurijos 1995-1996
m. ūkine finansine veiklą.
Antradieni beveik vienbalsiu
Seimo nutarimu sudarytai įvai
rių frakcijų atstovų komisijai
vadovaus Alfredas Stasiulevi
čius (TS).
Komisija įpareigota pateikti
ataskaitą iki balandžio 10 d. Jai
taip pat suteikta teisė pasitelkti
r e i k i a m a s institucijas bei
specialistus. Pasak projektą
pristačiusios konservatorių
frakcijos narės Seimo Biudžeto
ir finansų komiteto pirmininkės
Elvyros Kunevičienės, komisijai
turėtų padėti Finansų ministe
rijos revizijos departamento
specialistai.
Seimo narė apgailestavo, kad
4 metus Seimui atskaitinga
Valstybės kontrolė nebuvo nė
karto patikrinta. E. Kunevi
čienė suabejojo, ar institucija
galėjo sėkmingai atlikti savo
darbą — kontroliuoti valstybės
biudžeto ir kapitalo panaudoji
mą, nes nė karto nesikreipė,
prašydama, kad Statistikos
departamentas apskaičiuotų
valstybės nuosavybe. „Kaip jie
galėjo kontroliuoti, neturėdami
duomenų, kiek nuosavybės yra,
kurios išsaugojimą turėjo užtik
rinti, stebėjosi Seimo narė.
A t i d ė t a s komisijos,
tirsiančios
parlamentarų
bendradarbiavimą su užsienio
tarnybomis, sudarymas

sudėtimi bei teise koordinuoti
atitinkamų savivaldybių komi
sijų veiklą.
Atsakydamas i S. Pečeliūno
abejones, kad konservatoriai
baiminasi savivaldybių tarybų
narių patikrinimo, J. Razma
atsakė,
kad,
rengdamas
projektą, griežtai laikėsi 1991
metų įstatymo, numatančio,
kad gali būti tikrinami tik
viešumon iškilę faktai apie
Seimo narių bendradarbiavimą
su kitų valstybių specialio
siomis tarnybomis.
Daugelis Seimo frakcijų abe
jojo tokios komisijos sudarymo
tikslingumu, gerai neišsiaiški
nus, kas yra „iškilusi viešumo
informacija", ir ar komisija
nepradės tirti gandais pagrįstų
įtarinėjimų.
Seimo LDDP frakcijos narys
Povilas Gylys pasigedo garan
tijų, kad komisijos veikla netaps
„politinių manipuliacijų objek
tu". Jis siūlė surengti uždarą
Seimo posėdį problemai aptar
ti. „Vertinga" patirtimi pasi
dalino Seimo nare, ekspremjere
Kazimiera Prunskienė, kuri
1992 m., po atitinkamų parla
mento komisijos išvadų, teismo
buvo pripažinta sąmoningai
bendradarbiavusi su KGB.
Labai svarbu, sakė K. Pruns
kienė, kad komisija suvoktų
savo tikslą. „Ar komisijos
tikslas išsiaiškinti ir neu
tralizuoti specialiųjų tarnybų
veiklą", ar susidoroti ir su
kompromituoti konkurentą,
sakė nelinksmą patirtį turinti
Seimo narė.
Patvirtinta J T konvencija
dėl pabėgėlių statuso

Seimas antradienį atidėjo nu
Antradienį Seimas patvirtino
tarimo priėmimą, kuriuo bus 1951 metų Ženevos konvenciją
sudaryta laikinoji komisija, tir- dėl pabėgėlių statuso bei 1967
sianti iškilusius viešumon par metų New Yorko protokolą dėl
lamentarų sąmoningo bendra pabėgėlių statuso. Šiuo doku
darbiavimo su SSRS ar kitų mentu siekiama užtikrinti pa
valstybių specialiosiomis tar bėgėlių teisę kuo plačiau nau
nybomis faktus.
dotis pagrindinėmis žmogaus
Tai buvo padaryta todėl, kad teisėmis ir laisvėmis bei
antradieni Seimui teko apsis įteisinti tarptautinį bendra
pręsti dėl dviejų projektų.
darbiavimą, sprendžiant su pa
Parlamentas pasirinko Seimo bėgėliais susijusius klausimus.
kanclerio, konservatorių frakci
Konvencija Lietuvoje įsigalios
jos nario Jurgio Razinos projek praėjus 90 dienų po to, kai bus
tą, kuris nuo anksčiau pateikto atiduota saugoti Jungtinėse
demokratų frakcijos nario Sau Tautose, galbūt šių metų pabai
liaus Pečeliūno projekto skyrėsi goje.
vardine
komisijos
narių
Joje apibrėžiama pabėgėlio są
voka, nurodoma, kokie asmenys
pripažįstami pabėgėliais ir as
Laisvės kovos sąjūdis menys, kuriems Konvencijos
nepasitiki saugumu nuostatos yra netaikomos. New
Yorko protokolas įpareigoja pri
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) - sijungusias valstybes bendra
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio darbiauti su JT pabėgėlių rei
(LLKS) taryba reikalauja „pa kalų komisariatu, teikti infor
keisti Valstybės saugumo de maciją apie pabėgėlių padėtį.
partamento vadovybe" ir „ne
Seimas 1995 m. priėmė įstaty
delsiant imtis priemonių, kad mą dėl pabėgėlių Lietuvoje sta
būtų sustabdyta Lietuvos vals tusą, o vėlesniais vyriausybės
tybingumui priešiškų organiza nutarimais smulkiau paaiškina
cijų ir asmenų veikla".
mi šie klausimai, patvirtinti
Sausio 18 d. Kaune posėdžia Pabėgėlių reikalų tarybos nuo
vusi LLKS taryba priėmė statai, priimti kiti teisės aktai.
kreipimąsi į Seimą, kuriame Tokiu būdu yra sudaryta teisinė
pažymima, jog „dėl nepakan bazė pabėgėlių problemų spren
kamo Valstybės saugumo de dimui.
Prisijungimas prie tarptauti
partamento darbo į valstybės
valdymo struktūras ir tarnybas nės Konvencijos ir Protokolo
pateko nemažai asmenų, kurie leis Lietuvai prisidėti prie tarp
deramai neatliko jiems patikėtų tautino bendradarbiavimo šioje
pareigų ir tuo sutrikdė mūsų srityje. Kartu tai paskatintų
sėkmingai pabėgėlių problemas
valstybės darnų vystymąsi".
Si organizacija mano, kad sprendžiančias valstybes teikti
„kai kurie praeityje priešiškai paramą Lietuvai.
Lietuvos valstybingumui nusi
Patvirtindama Konvenciją,
teik* ir valstybės valdymo Lietuva taip pat įvykdė kai
struktūrose blogai dirbę asme kurių Vakarų valstybių kelia
nys šiuo metu vėl stengiasi jose mas sąlygas dėl įvažiavimo vizų
įstvirtinti".
panaikinimo.

Varšuva. NATO nusprendė
Lenkijoje įkurti specialų centrą,
kuriame bus mokomi karinių
oro pajėgų lakūnai iš naujo
siomis sąjungos narėmis tapu
sių Rytų Europos valstybių.
Lenkijos televizija pranešė, jog
centrą ketinamą įkurti Lenkijos
Oro pajėgų akademijoje, Debline. Čia bus mokomi lakūnai iš
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir
Vengrijos. Kitą mokymo centrą
ketinama atidaryti Kanadoje.

Talinas, sausio 21 d. (BN8). JAV prezidentas Bill Clintonftiąvasara kelionės po Europa m«tu
gali atvykti į Liatuvus sostine Vilnių, o ne i Svadųą, aes amerikiečiai politiškai labiau suinteresuoti
Bahjjna valstybėmis, nei Sveaųa, cituodamas JAV diplomatinius šaltinius, rašo švedų dienraštis
„Svsaaka Dafbladet". Clinton į Svadųą vyks su sąlyga, jei situacija Rusijoje taptų įtempta,
pablogėtų Rusuos m—Manto Boris Jakin sveikata ir jo vizitas į Lietuvą atrodytų pernelyg
isianrisntis, rašo ėisnraSris, Tuo atveju Clinton vyktų i neutralia Švedija, kuri nesiekia narystės
NATO ir nspiktina Bosuos.
Naotru Sausio 20 d. BOsaatie William Jefferson Clinton, prisiekęs antrajai prezidento kaden
cijai, sveikina inauguracijos svečius.

Prasidėjo partijų registracija
rinkimams
Vilnios, sausio 20 d. ( B N S ) Iki pirmadienio nė viena Lietu
vos partija ar organizacija ofi
cialiai nepareiškė dalyvausian
ti savivaldybių rinkimuose, iki
kurių liko du mėnesiai.
Tarybų nariai į 56 šalies savi
valdybes bos rankami kovo 23
dieną. Savo kandidatus keti
nančios kalti partijos pareis
kinius dokumentus Vyriausia
jai rinkimų komisijai gali pa
teikti nuo praėjusio penktadie
nio. Dokumentai bus priimami
iki vasario 16 d
Rinkimuose nusprendė daly
vauti organizacijos į VRK turi
atnešti miestuose ar rajonuose
ketinamų iškelti savo kandida
tų sąrašus. Kiekviename sąraše
turi būti ne mažiau kaip 5 ir ne
daugiau kaip toje apygardoje
nustatytas mandatų skaičius,
pridėjus dar 5, kandidatai.
Per praėjusių savivaldybių
rinkimus 1996 m. kovą kan
didatus buvo iškels 17 pelitinių
partijų, mandatus gavo 16 iš jų.
Beveik 30 proc. visų vistų tada
atiteko konservatoriams, beveik

niečiai. Antras didžiausias
Lietuvos miestas Kaunas turės
41 tarybos narį, Klaipėdoje
turės būti išrinktas 31 depu
2 0 — LDDP, toliau ėjo krikščio tatas, po 21 tarybos narį išsi
nys demokratai, Valstiečių par rinks kurortinės Palangos ir
tija, Centro sąjunga, social Neringos gyventojai. Visuose
demokratų partija.
kituose miestuose ir rajonuose
Dabar daugiausia — 51 miesto bus renkama po 27 arba 25
šeimininką — turės išrinkti vil tarybos narius.

Č. Juršėnas: Seimas „šluoja"
netinkamus pareigūnus
id.(Elta)Seimo LDDP n-akcąjos*aeniunas
Česlovas Juršėnas teigia, kad,
keisdama nereikalmgua naujajai
valdžiai pareigūnus ir valdinin
kus, parlamento dauguma ren
giasi artėjantiems savivaldybių
ir prezidento rinkimams. „Vai
dila perimama visur, kur įma
noma tai padaryti pagal galio
jančius įstatymus, o jeigu trūks
ta teisinio pagrindo, įstatymai
keičiami ir taisomi", pirmadienį
spaudos konferencijoje kalbėjo
opozicinės frakcijos vadovas.
Vienu ryškiausių pareigūnų
ir valdininkų „šlavimo" pavyzdžiu buvęs parlamento pirmininkas vadina praėjusią savaite
Seimui pateiktą Prokuratūros

Prezidentas siūlo padidinti
bausmes nusikaltusiems
prieš vaikus
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) —
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pasiūlė Seimui su
griežtinti atsakomybe u i smur
tą prieš mažamečius ir nusenu
sius žmones bei taikyti pre
vencinį sulaikymą na tik orga
nizuotų nusikaltėlių, bet ir
reketininkų atžvilgiu.
Pirmadienį pasirašytais nuta
rimais prezidentas pasiūlė
Seimui priimti atitinkamas
Baudžiamojo kodekso pataisas.
Prezidentas siūlo sugriežtinti
bausmes u i mažamečių ir nuse
nusių žmonių nužudymą taip
pat sunkų ar apysunki kūno
sužalojimą. Pasak prezidento,
toliau nebegalima taikstytis su
net savo tėvų terorizuojamais
vaikais.
Kitu projektu A. Brazauskas
siūlo suaktyvinti kovą su turto
prievartavimu. Prezidentas siū
lo išplėsti vieną baudžiamojo
proceso kodekso (BPK) straips
nį, kuris leistų asmens preven
cinį sulaikymą taikyti ir reke
tininkų atžvilgiu.
Pagal dabartini Lietuvos
BPK, prevencine tvarka gali

būti * sulaikytas tik asmuo,
įtarus ji dalyvaujant nusikals
tamame susivienijime, asmens
terorizavime ar užsiimant ban
ditizmu. Prevencinio įstatymo
galiojimas šiemet pratęstas iki
kovo 31 d Tačiau, A. Brazausko
nuomone, kol dar šis įstatymas
veikia, jis turi būti išplėstas ir
kitiems nusikaltimams.

įstatymo pataisų projektą. Pri
ėmus šias pataisas, generalini
prokurorą skirtų Seimas pagal
teisingumo ministro teikimą.
Iki šiol Seimas* skyrė prezidento
pasiūlytą generalinio prokuroro
kandidatą.
Č. Juršėnas teigia nemanąs,
kad visos Lietuvos prokuratūros
„nuostabiai dirba ir adekvačiai
kovoja su nusikalstamumu".
Tačiau šiuo atveju reikia siūlyti
esminius sprendimus — gali
tekti peržiūrėti ne tik įsta
tymus, bet ir Konstituciją, sakė
LDDP frakcijos seniūnas.
* Šilutės rajono savival
d y b ė jau pradėjo ruoštis
galimam potvyniui. Numatyta,
jog kilus potvyniui, į pagalbą
bus pasitelktas ledlaužis
„Stumbras", Šilutės aviacijos
e s k s d r i l ė , įmonė „ Š i l u t ė s
autokeliai", o AB „Šilutės
polderiai" įpareigota pasireng
ti pylimų priežiūrai ir jų sutvir
tinimui. 10,000 litų nuspręsta
skirti druskai, kuri tirpintų
ledą, 15,000 litų - jai barstyti
iš lėktuvo. Pernai žymaus pot
vynio rajone nebuvo, tačiau pa
siruošimo darbams organizuoti
išleista 132,000 litų. Maždaug
tiek pat lėšų prireiks ir šiemet.

Bažnyčias niekinusios
fanatikės nebijo bausmės
sausio 20 d. (BNS) —
Dvi religinės fanatikės, išnie
kinusios kelias katalikų bažny
čias, sako, kad nebijo kalėjimo
ir myli kunigus.
„Apie kalėjimą jau buvome
įspėtos Dievo ir net pasvajo
davome apie tai", pirmadienį
Kauno Centro policijos komi
sariate surengtoje spaudos kon
ferencijoje sakė 37 metų ukmergiikė Ragins Krasauskaitė. Jai
ir 22 matų tikybos mokytojai
Neringai Joteikaitei pateikti
kaltinimai bažnyčių nusiaubi
m u Ukmergės mieste ir rajone,
o netrukus prie jų turėtų būti
prijungti ir kaltinimai dėl

bažnyčių išniekinimo Kaune.
„Aš kalėjime jaučiuosi laisva,
nes padariau tvarką bažnyčiose
ir numalšinau savo alki, iš
blogio dsrydsms gėrį", pareiš
kė R. Krasauskaitė. Pasak an
trosios kaltinamosios N. Joteikaitės, jos norėjo „sunaikinti
šėtonišką meną ir stabus".
R Krasauskaitė žurnalistams
pasakojo apie jau keturiolika
metų besitęsiančią „dvasine
meilę" Tytuvėnų klebonui. N.
Joteikaitė prisipažino mylinti
kunigą iš Pravieniškių.
Abiem suimtoms moteriš
kėms bus atlikta psichiatrinė
ekspertizė.

Belgradas. Serbijos policija
pirmadienio vakarą pakėlė gu
mines lazdas prieš demonstran
tus po to, kai teismas sustabdė
opozicijos pergalę Belgrade, o
dar viename mieste nutarė jos
nepripažinti. Vakare keliose
Belgrado vietose policija neteko
kantrybės ir guminėmis lazdo
mis ėmė vaikyti demonstrantų
minias, kuriose daugiausiai bu
vo studentai.

Maskva. Rusijos Saugumo
Maskva. NATO ir Rusijos tarybos sekretorius, RF prezi
vadovai pareiškė menkai tepa dento įgaliotasis atstovas
sistūmėję į priekį derybose Čečėnijoje Ivan Rybkin mano,
Maskvoje dėl NATO planų kad neleistina kištis į rinkimų
priimti naujas Vidurio ir Rytų kampaniją Čečėnijoje. I. Rybkin
Europos šalis į sąjungą. Po 5 nuomone, Čečėnijos prezidento
valandas trukusio susitikimo ir parlamento rinkimai yra
paskelbtame pareiškime NATO respublikos, kaip RF subjekto,
generalinis sekretorius Javier vidaus reikalas.
Solana ir Rusijos užsienio
Ženeva. Diplomatų nuomone,
reikalų ministras Jevgenij PriJungtinės
Valstijos, paskelbu
makov pažymi, kad pokalbiai
sios,
jog
Ženevos
Nusigink
buvę naudingi, tačiau pabrėžė,
lavimo
konferencijoje
sieks kuo
jog dar likę didelių nesutarimų.
greičiau
priimti
sprendimą
dėl
Briuselyje NATO pareigūnai
lauko
minų
uždraudimo,
nesu
apibūdino susitikimą Maskvoje
teigiamu žingsniu pirmyn, nes lauks pritarimo. Pasak diplo
tai pradžia rimtų derybų dėl matų, besivystančios šalys
atmes didžiųjų branduolinių
NATO plėtimosi į rytus.
valstybių propaguojamą idėją,
Jeruzalė. Ekstremistai, pasi reikalaudamos pirmiausiai pri
vadinę Žydų keršto grupe, pir imti nutarimą, uždraudžiantį
madienį išplatino pareiškimą, branduolinį ginklą. 5 bran
kuriame grasinama Izraelio duolinės valstybės — JAV, Rusi
ministrui pirmininkui Ben- ja, Kinija, D. Britanija ir Pran
jamin Netanyahu. „Taip, kaip cūzija griežtai prieštarauja šiam
mums pavyko pasiekti Yitzhak pasiūlymui, teigdamos, kad
Rabin, taip padarysime galą ir branduolinio ginklo uždraudimo
ministrui pirmininkui, kuris iš klausimu reikia organizuoti ats
duoda savo tautą ir šalį", kiras dvišales ir daugiašales
skelbiama pareiškime, kurį derybas. JAV per metus paga
pirmadienį citavo Izraelio ar mina apie 100 mln. lauko minų,
mijos radijas.
kurios per metus nužudo ar su
Minskas. Baltarusija pa žaloja apie 25,000 civilių
sirengusi nedelsiant pradėti gyventojų visame pasaulyje.
su Rusija derybas dėl dviejų Sausio 17 d. JAV pareiškė, jog
šalių pinigų sistemų sujungimo, vienašališkai nutrauks minų
spaudos konferencijoje pareiškė eksportą.
Baltarusijos premjero pirmasis
pavaduotojas Piotr Prokopovič.
Atsistatydino
Baltarusijos vyriausybė oficia
liai kreipėsi į Rusijos vyriau Latvijos vyriausybė
sybę ir centrinį banką, siūly
Ryga, sausio 20 d. (BNS) —
dama pradėti derybas dėl Bal Pirmadienį Latvijos ministras
tarusijos rublio „pririšimo" prie pirmininkas Andris Škelė spau
Rusijos rublio.
dos konferencijoje pranešė atsis
tatydinimo
raštą nusiuntęs šalies
Vašingtonas. JAV preziden
prezidentui
ir parlamento pir
to inauguracijos ceremoniją ste
mininkui.
Tai
reiškia, kad at
bėjo ir buvęs Rusijos saugumo
vadas Aleksandr Lebed, kuris sistatydino visa Latvijos vyriau
sakė, jog tikisi, kad panaši sybė.
Ji toliau vykdys savo parei
ceremonija bus surengta ir jam.
Lebed į inauguraciją pakvietė gas, kol bus suformuota naujo
Kongreso atstovas. Šiaurės ji. Ministro pirmininko kandi
Atlanto asamblėjos pirmininkas datūrą Latvijoje turi siūlyti
šalies prezidentas.
Bill Roth.
Atsistatydinimo priežastį A.
R y g a . Latvijos laikraštis
Škelė
motyvavo tuo, jog Latvi
„Neatkariga Rita Aviže" iš
jos
prezidentas
ir, anot jo,
spausdino Amerikos latvių pasi
„autoritariniai
politikai"
abejo
sakymus dėl NATO plėtros. Jų
ja
jo
sąžiningumu
ir
tuo,
kad
manymu, Baltijos šalys turi
pasirinkdamas
naująjį
finansų
aktyviau kovoti dėl savo saugu
mo ir įstojimo į NATO, nes JAV ministrą, jis rūpinosi tik vals
ir Europai labiau svarbus yra tybės interesais.
Vyriausybinė krizė Latvijoje
stabilumo ir demokratijos Rusi
joje išsaugojimas. Baltiečių ir kilo sausio 16 d. dėl Seimo fi
amerikiečių laisvės lygos pre nansų ministru paskirto Vasili
zidentas, buvęs Latvijos gyny jaus Melniko. Jį Latvijos spauda
bos ministras Valdis Pavlovskis apkaltino korupcija, jo kan
mano, kad kita NATO plėtimo didatūrą neigiamai vertino ir
akcija vyks JAV prezidentui Latvijos prezidentas Guntis
Bill Clinton jau nebesant Ulmanis. Tapęs ministru, V.
valdžioje ir, jeigu latviai ir kiti Melnikas atsisakė komentuoti
baltiečiai nepradės stiprios prezidento ir deputatų neigia
kovos prieš laukiamus šiuo mus atsiliepimus apie jį ir jo
klausimu sprendimus, tai Balti kandidatūros svarstymą spau
jos šalys gali likti vienos ir virš doje.
jų pakibti grėsmė tapti Europos
KALENDORIUS
saugumo išorine zona. Pasaulio
laisvųjų latvių susivienijimo
Sausio 22 d.: Šv. Vincentas,
valdybos pirmininkė Vairą kankinys (mirė apie 304 m.);
Paegle susirūpinusi dėl to, kad Anastazas, Gaudentas, Aušrys,
savo poste liko JAV Valstybės Skaistė.
sekretoriaus pavaduotojas „įsi
Sausio 23 d.: Ildefonsas,
tikinęs rusofilas" Stroub Telbot. Raimundas, Gailys, Gundė.

. . .
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Slavinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
ni'siunčumi Ant DRAUGO pne kiekvieno skaitytofo adreso, gavus ii
įo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

JŪRŲ SKAUTŲ 75 METŲ
JUBILIEJUS

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$3500
Kanadoje ir kitur
(U S) $110.00
$60.00
$4000
t i k šeštadienio laida:
IAV
.".
$55.00
$40.00
$3000
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva.:
(Aircargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$8500

j.v.8. B r o n i u s J u o d e l i s

*

Daug daug metų prabėgo mū Flensburge — prie jūrininkystės
sų skautiškam jaunimui beirk mokyklos ir Diepholtze.
Vokietijoje veikusių lietuvių
luojant Nemune, beburiuojant
tėviškės ežeruose, Baltijoje ir jūrų skautų vienetų narių bei
turbūt visose pasaulio jūrose. vadovų daugumą 1949-50 m.
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
Čikagos „Lituanicos" tunto jūrų skautų L. K. Algimanto laivas (trūksta 7 skautų) 1971 m. kovo
D a u g j ū r i n i o s k a u t a v i m o emigracija nubloškė į JAV, Ka
Administratorius - Ignas Budrys
14 d. Iš k. II eil. viduryje - laivo vado pavaduotojas j.b. ps. Vladas Rupinskas, laivo vadas j.v.s.
džiaugsmo nubangavo vandenų nadą ir Australiją.
Moderatorius - kun. Viktorai Rimšelis
Bronius Juodelis, instruktorius j.b. Algis Regis.
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki4:30, šeštadieniais nedirba
platybėse, daug nutekėjo
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 30 ik' 4:00, šeštadieniais nedirba
upėmis ir nepajutome, kad jūri
V E I K L A UŽ ATLANTO
gale „Lituanicos" t u n t e veikė ta „Perkūnas" paseno ir buvo čiant jūrų skautų 50 metų su
• Redakuja už skelbimu tuntų neatsako Skelbimų kainos atsiuvamos,
nio skautavimo kelyje jau nu
gavus prašymą ką nors skelbti.
U ž j ū r i u o s e p i r m a s i s j ū r ų jūrų skautų Kpt. M. Kukučio ir parduota amerikiečiams. Pas kaktį ar trumpai po to. J.v.s. I.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų st raipsnių
plaukėme 75 laiko „mylias".
skautų vienetas atsikūrė Kana „Nidos" laivai, jūrų jaunių „Žil kutinį dešimtmetį Čikagos jūrų Petniūnui globojant, jūrų skau
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją
Lietuvos jūrų skautų pradžia
budžių
laivynas
pagausėjo
j.v.s.
t
ų
,,Gintaro"
laivas
veikė
doje, T o r o n t e , 1949 m. ir, va vino" laivas ir jūrų budžių įgu
buvo Kaune 1922 m. kovo 12 d.
dovaujant v.v. Broniui Vaške la, vadovaujama j . s . dr. K. Ag dr. K. Aglinsko turėtu 37 pėdų 1964 69 m. Sv. Antano gimna
įsteigus L. K. Algimanto van
ŠVĘSIME TRADICINĘ
liui, jis greit išaugo į L. K. Vai linsko. 1955 m. vasario 16 d. visi jūriniu burlaiviu „Audra". J o zijoje Kennebunkporte.
dens skautų draugovę. Steigėjai
kapitonu
šiuo
metu
y
r
a
v.v.
jūrų
skautų
vienetai
atsiskyrė
.
KLAIPĖDOS DIENĄ
doto laivą su 34 jūrų skautais.
buvo Kostas, Julius ir Petras
Audrius
Rūbas.
„Prezidento
nuo
„Lituanicos"
tunto
ir
suda
Kiek vėliau į Toronto jūrų skau
Klaipėdos dienos metinė iš
Jurgelevičiai. Pirmuoju draugi
tų veiklą įsijungė j.s. V. Šarū rė „Baltijos jūros" jūrų skautų Smetonos" j . budžių vadu y r a
kilminga Čikagos j ū r ų s k a u 
ninku buvo Julius Jurgelevi
nas, j.v.s. B. Stundžia, j.s. H. tuntą. Jam vadovavo tuntinin- v.v. Darius Dirmantas. Išjos na
tijos sueiga vyks sekmadienį,
čius. L. K. Algimanto draugovę
Stepaitis, j.ps. P. Gorys, ps. P. kai: ps. E. Jasiukaitis, ps. E. Za rių yra sudarytos atskiros R a i 
sausio 26 d., PLC, Lemonte. Su
sudarė „Ūdrų" skiltis su skilButėnas, j.ps. G. Kačanauskas, barškąs, j . s . E. Vengianskas, tijos" ir „Audros" jachtų įgulos,
eiga bus pradėta 9 vai. ryto sv.
tininku P . Jaruševičium ir
j.ps. A. Empakeris, s. V. Rusas j.ps. A. Butkevičius iki 1963 m., kurioms vadovauja jų kapitonai.
Misiomis Pal. Jurgio Matulaičio
„Vėbrų" skiltis su skiltininku
Prieš dešimtmetį atkurta jūrų
kuomet atskiros Lietuvių Jūrų
ir kiti.
misijoje. Iškilminga sueiga 10
Jonu Dainausku, dar ir dabar
1971-72 m . T o r o n t e veikėju Skautijos už LSS ribų sudary skautininkų grandis, anksčiau
vai. PLC salėje. Sueigai vado
tebeskautaujančiu didžiojoje
rų skautų „Žilvino" ir „Vi mas iš Brolijos išvedė visus jūrų apjungusi tik jūrų skautinin
vaus jūrų budžiai. Visi kvie
Čikagos skautų šeimoje, beko
kus, aktyviai veikia Čikagoje
kingų" laivai ir „Herkaus Mon- skautų vienetus.
čiami.
piančiu į amžiaus dešimtąjį
Po metų pertraukos jūrų skau kartu su jūrų skautininkėmis.
t ė s " j ū r ų budžių įgula. Veikla
dešimtį.
tų
veikla vėl buvo pradėta , JL.i- padėdama jūrų skautų, čių vie
tęsiasi iki šių dienų. J a i vado
J U B I L I E J A U S ŠVYTURYS
1924 m. Velykų atostogų me
tuanicos"
tunte įsteigiant „Del netams, dalyvaudama rudeni
vauja ps. S. Namikas.j.b.v.v. E.
tu algimantėnai atliko vandens
Kur bebūtume, k u r beskauBirgiolas, v.v. A. Pacevičius ir finų" valtį. Didėjant narių skai nės puotos „Jūros d u g n e " bei
kelionę iš Kauno į Klaipėdą su
stovyklų
ruošime.
Jūrų
skauti
čiui,
1965
m.
vasario
7
d.
buvo
tautume
plačiuose pasaulio van
kt.
dviem valtimis. Joms vadovavo
ninkų,
-ių
grandžiai
šiuo
metu
įkurtas
L.
K.
Algimanto
jūrų
denyse,
mūsų
namų uosto švy
M o n t r e a l y j e jūrų skautų
s. Kostas Jurgelevičius ir v.v.
turys yra LIETUVA. Baltija ir
veikla prasidėjo 1951 m., atku skautų laivas, sekant lietuvių vadovaujaj.ps. Daina RudaitiePovilas Labanauskas. Ši kelionė
Nemunas įpareigoja mus jūrini
riant Vokietijoje, Kasselyje, vei jūrų skautų šakos pradininkus nė. Visą Čikagos jūrų skautų
davė pradžią Klaipėdos jūrų
skautavimą nunešti Lietuvos
kusį D.L.K. Gedimino laivą, ku algimantėnus Kaune 1922 m. vienetų veiklą koordinuoja j pskautų vienetui, kuriam vado
šiandieniniam jaunimui. Su
rio veikla tęsėsi maždaug de Laivo vadais buvo: v.sl. J . Šal- J. Lendraitis.
vavo Martynas Brakas.
Clevelande jūrų skautai buvo
kaktuviniai jūrų skautų metai
šimtmetį. Laivui vadovavo v. čiūnas, j.ps. A. Alčiauskas, j.v.s.
1925 m. pradžioje Panevėžy
suorganizuoti
1951
m.,
įstei
Br.
Juodelis,
ps.
J.
Jovarauskas,
kviečia mus visus atsinaujinti ir
Balsys, vėliau v.v. A. Pilypaitis
je buvo įsteigta jūrų skautų
giant
^Narų"
valtį,
kuriai
va
o
dabar
vadovauja
j.v.s.
dr.
Al
įnešti naujo gero vėjo į mtteų jū
ir ps. R. Ramanauskas.
„Šarūno" dr-vė, vadovaujama
dovavo
E.
Jarašiūnas.
Vienetui
gis
Paulius
su
jaunesniais
vado
rinio
skautavimo veiklą.
H a m i l t o n e 1954 m. v.v. V.
Broniaus Michelevičiaus. 1926
išaugus
į
Kpt.
St.
Dariaus
laivą,
vais
v.J.
Dauparu
ir
j.b.
Aru
Mes,
veteranai, jūrini skauta
Venckevičiaus suorganizuota
m. įsisteigė jūrų skautų viene
jį globojo ilgametis jūrų skautų
vimą pradėję Lietuvoje a r Vo
iki 1961 m. veikė jūrų skautų Nausėda.
tai Jurbarke, Kėdainiuose, Ky
1972 m. „Algimanto" laivui vadovas j.v.s. V. Petukauskas.
kietijoje, jaunajai kartai čia ir
,,Narų" valtis. Jai vadovavo v.v.
bartuose, Mažeikiuose, Palango
išaugus
iki 65 narių, jis buvo Veikiant ir jūrų budžių Marty
dabartinėje Lietuvoje perduoki
A. Pilypaitis.
je, Šiauliuose, Telšiuose ir
no J a n k a u s įgulai, buvo suda
me ne tik irklus ir bures, bet ir
A u s t r a l i j o j e , M e l b o u r n e , padalintas, įsteigiant atskirą
Viekšniuose.
ryta „Klaipėdos" vietininkija,
„Šarūno"
jūrų
jaunių
laivą,
esmine skautybės ideologiją. J i
1949 m. pabaigoje „Džiugo"
1930-1939 m. jūrų skautų vie
jai vadovaujant j.s. P. Petraičiui,
yra mūsų kelionės švyturys.
t u n t e buvo įsteigta jūrų skautų kuriam vadovavo j.ps. A. Al
netai įsikūrė Alytuje, Biržuose,
j.ps. D. Kižiui, v.v. A. Andrašiūčiauskas,
ps.
J.
Jovarauskas,
Švenčiant Lietuvos jūrų skau
„ N a r ų " valtis, kuriai vadovavo
Marijampolėje, Rokiškyje, Tau
nui, j.ps. A. Narbutaičiui ir ki
j.b.v.v.
L.
Kupcikevičius,
o
šiuo
tų
deimantinį jubiliejų atnaujin
v. A. Raulinaitis. 1952 m. v.v.
Brolijos jūrų s k a u t u s k y r i a u s 1968 m. b e n d r a d a r b i a i .
ragėje, Ukmergėje, Vilkavišky
tiems. Šiuo metu sumažėję j .
metu
vadovauja
j.ps.
Algis
Jo
kime
duotus įžodžius, atlikime
A. Žilinskas suorganizavo jūrų
Nuotr. V . N o r e i k o s
je ir Zarasuose. Plačiausia jūrų
skautai ir Martyno Jankaus j .
nušas
ir
j.ps.
Romas
Česas.
mums
priklausančias pareigas
s k a u t ų „Delfinų" valtį, kuri
skautų veikla buvo išvystyta
J Ū R Ų SKAUTŲ SKYRIUS skyriaus vedėjomis, atliekant ir tvirčiau laikykime lietuviš
1969 m., buvo įkurtas atskiras budžių įgula veikia prie „Pilė
išaugo į „Nidos" laivą ir jūrų
jūrinio skautavimo programų kojo jūrinio skautavimo vairą,
Kaune 1939 m. įkuriant jūrų
nų" tunto.
budžių įgulą. Jūrų skautų veik bebrų, .Nemuno" laivas su laivo
Specifinis skautavimas reika vykdymą.
skautų tuntą su pagarsėjusiu L.
D
e
t
r
o
i
t
e
jūrų
skautai
veiklą
plaukiant per plačiuosius pa
lai Australijoje vadovavo j.b.ps. vadu j.ps. R. Kunstmanu. Lai
laujam specialaus pasiruošimo
K. Birutės laivu, kuriame išau
saulio vandenis.
R. Šarkis, v.s. A. Žilinskas.ir iki vas tebeveikia ir šiandien. Jam pradėjo 1956 m., įkuriant „Ša specialių priemonių, atitinka
go jūrų skautų vadovai bent
DR. ALGIS PAULIUS
dabar j.v.s. V. Vaitkus. Apie šių vadovauja j.ps. Petras Jaku rūno" laivą. Pirmuoju laivo va mos aplinkos ir atitinkamo cha
penkiems dešimtmečiams išeivi
ORTOPEDINES LIGOS
CoroW N . , n . . l . . T 3 dienų jūrų skautų veiklą žinių bauskas ir j.ps. Aleksas Rimei du buvo A. Zaikauskas. Vėliau rakterio vadovų. Jūrinis skau
CHIRURGIJA
0132 S. Ko
joje. Platus jūrinis skautą vi mas
—
j
.
ps.
J.
Bublys,
Jūrų
budžių
ka.
nėra gauta.
tavimas vandens plotuose yra
su buriavimu buvo išvystytas
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
1964 m. pradžioje „Lituani vienetui vadovavo v.v. St. Pet susijęs su pavojais gyvybei, la
S y d n y j e , „Aušros" t u n t e
Tol. 312430-7700
Klaipėdoje, įsigijus jūrinį bur
T«t. (708) 742-0255
rauskas, o bebrų valčiai — v.v.
cos"
t
u
n
t
e
b
u
v
o
a
t
k
u
r
t
a
RIMGAUDAS HMUftKAB M O
1956-62 m. veikė jūrų skautų
biau
negu
sausumoje.
Valandos pagal susitarimą
laivį „Budys". Čia 1936 m. buvo
A. Pesys. Vienetams 1963 m.
n i m v n v v ' v v n&owvwv^sn6Pt. •OOJ*OJP**
„Ryklių" valtis, vadovaujama „Prezidento Smetonos" jūrų
S. PRAŠAI) TUMMALA, M.D.
įsteigtas Klaipėdos uosto jūrų
pasitaukus
iš
Brolijos
ir
iš
tun
L. S. Brolijos vadovybė dar
budžių įgula. Ši įgula, j.v.s. Br.
j.b.v.v. A. Alčiausko.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
skautų tuntas, veikęs iki 1939
to,
po
kurio
laiko
jie
nustojo
Lietuvoje
suformavo
Jūrų
skau
C a n b e r r o j e trumpai veikėju-- Juodelio pastangomis, sutelkė
Valandos pagal susitarimą
Nijolė Stankevičiūtė, M.D.
metų.
veikti.
t
tų skyrių, kurio paskirtis buvo
rų budžių įgula, vadovaujama reikalingas lėšas ir 1971 m.
DR. V. J . VASARIENE
Board CertAed. Internal Medicine
Antrasis pasaulinis karas. So
Los Angeles jūrų skautų paruosti jūrų skautų vienetų
rudenį įsigijo burinę jachtą
j.b.v.v. Keraičio.
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos
jOsg
patogumui
vietų Sąjungos ir Vokietijos
„Pearson Commander-26" už „Narų" valtis buvo įsteigta vadovus, ruošti ir leisti tam
Hoty Cross Profoooional PovMton
4E17 W. SS St., Burtenk, IL
J
u
n
g
t
i
n
ė
s
e
A
m
e
r
i
k
o
s
Vals
okupacijos ir žiauri 50 metų
5,000 dol., ją pakrikštijant „Bal 1952 m., vadovaujant ps. St. reikalingą literatūra, propaguo
3 fl. South
Tol. 70S-4234114
Maskvos priespauda bei teroras t i j o s e j ū r ų s k a u t ų veikla' tija". Pirmuoju jos kapitonu de Makarevičiui. 1958 m. vienetas ti Lietuvos, kaip jūrinės valkty
I Lithuanian Plaza Ct. at Calrfornia Ave.
Valandos susitarus
Chicago, IL 60629
visiškai nutraukė, sunaikino prasidėjo Čikagoje, 1950 m. pra šimtmetį buvo j.v.s. Br. Juode išaugo į jūrų skautų „Klaipė
bės. idėją, paruošti jurų skautų
773-471-7879
DR. L. D. PETREHCIS
bet kokią skautų veiklą Lietu džioje, „Lituanicos" tunte įstei lis. Dabartinis jos kapitonas yra dos" laivą. 1959 m. buvo įsteig ir vadovų programas, tikrinti ju
DANTŲ GYDYTOJA
voje. Tik dabar, Lietuvai atsta giant Kpt. M. Kukučio jūrų v.v. Tomas Žukauskas. Jachta ta ir j . budžių įgula, kuriai va kvalifikacijas, ruošti jūrų skau
0000 0. Maoono P10., MhjOjOry IOJOO, o.
čius nepriklausomybę 1990 me skautų laivą. J a m vadovavo ir dabar teberaižo Michigano dovavo j.b.v.v. A. Raulinaitis. tų kursus, vandens keliones ir
DR. A. B. GLEVECKAS
1 mylia i vakarus nuo Mariem Avo.
tų kovo 13d., nauji jūrų skau j.ps. E. Jasiukaitis ir ps. Br. ežero bangas su naujais jūrų Sudarius atskirą bebrų valtį, jai stovyklas.
Tol. (700) 000 <00l
GYDYTOJAS « CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
tų vienetai pradeda veikti Kau Juodelis. 1952 m. vadovavimą budžiais. Budžių įgulos anks vadovavo j.b. A. Kašelionis.
Valandos pagal susitarimą
•
Lietuvoje mums žinomais jūrų
3*00 W. M SI. Tai. (7St) 422-0101
ne, Klaipėdoje ir kitur, ieško perėmė v.v. A. Levanas. 1954 m. čiau turėta „Star" klasės jachŠiuo metu jūrų skautų veikla
Valandos pagal susitarimą
skautų skyriaus vedėjais buvo:
dami vieningos skautiškos veik
Los Angeles yra sustojusi.
•rmd 3v p p -7v v .antr 12 30-3v p p
DR. PETRAS V. KISIELIUS
v.s.
Edmundas
Korzonas,
j.v.s.
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
los.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
B o s t o n e jūrų skautų „Per
penktd ir iestd 9 v r • 12 v p p
Algirdas Aglinskas ir j.s. Bro
gydymas bei chirurgija
Lietuvą antru kartu okupuo
kūno" valtis buvo įkurta 1955
nius Michelevičius. Vokietijoje
172 Schoaer St. BmftMrot, U, 00120
jant Sovietų Sąjungai 1944 m.,
m. v.v. R. Veito ir j.ps. R. Mie
DR. JOVITA KERELIS
700-041-2000
buvo j.v.s. Vladas Šarūnas Išei
gelbėdamiesi nuo teroro ir mir
želio. 1962 m. j.s. M. Manomai
v*tnfi| vyvy«Of*i
Valandos pagal susitarimą
vijoje: j.v.s. Vladas Petukaus
Kab Chicagoia uždaryta*
Vakaran n savartgakm M 70M34-1120
ties, j Vokietiją pasitraukė
čiui sudarius jūrų skautų „Ne
kas, j.v.s. B. Stundžia, j v.s.
9525 S 79th Ave. Htckory HMIs IL
nemaža dalis buvusių Lietuvos
muno" vietininkija, ji 1963 m.
•Mo^o^o^rf^fcPo^* v * * b f B 9 A 9 ••»••»••( os**%*>*
Leonas Knopfmileris, j s. Ed
To*. (TOS) tOS-6101
Skautų sąjungos narių ir jūrų
pasitraukė iš Brolijos. 1971 m.
Spociatyb* - Vidaus kgų gydytojas
Valandos pagal susitarimą
mundas Vengianskas. j.ps. dr.
Kalbamo lietuviškai
skautų vadovų, po karo apgy
sugrįžę į Broliją Bostono j .
Bronius Vaškelis, pavaduotojas
6187 S. Archer Avo. (prie Ausbri)
vendintų tremtinių stovyklose
skautai sudarė „Nemuno" lai
EUGENE
C.
DECKER,
D
M
,
P.C.
j.b.ps. Vladas Rupinskas, j.v.s.
Valandos pagal susitarimą
464T W. 103 St„ Ook Lawn, IL
1945 m. pabaigoje atkūrus Lie
vą, vadovaujantj.ps G. Čepui ir
Tol. (312) 008-77H
Bronius Juodelis, j.s. Algirdas
P:rmas apyl su Nortmvestern un-to
^
—
i •
i ^
tuvių Skautų sąjungą, atsikūrė
j.ps. I. Vilėniškiui ir įsijungė į
Empakeris, j.ps Leopoldas Kup
d.ptomu. lietuviams sutvarkys dantis už
ARAS
ŽUOBA,
M.
O.
ir jūrų skautų vienetai. Čia pir
„Žalgirio" tuntą. Šiuo metu
prieinamą kainą Pacientai priimami
cikevičius, j.v.s. Stepas Makare
MORE RUDAITIS, O.D.
muoju Brolijos jūrų skautų sky
apie jūrų skautų veiklą Bostone
ibsoliuciai punktualiai fiioHaifcHMl
vičius ir j v.s. dr. Algis Paulius,
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
'kalbėt angliškai) tol. 700-422-0200
riaus vedėju buvo skautininkas
žinių nėra.
1020 E Ogden Ave . Smte 310
iki dabar šiose pareigose jau 12
s. Vladas Šarūnas. 1946-49 m
Hartforde jūrų skautų „Žu metų.
Naperville, IL 60563
Čikagos ..Lituanicos" tunto jurų budžių „Prezidento Smetonos" įgulos nariai
tol. (312) 471-3300
veikė jūrų skautų laivai: Ha 1968 69 m i* k. — v.v. J Jovarauskas. j.ps R Kunstmanas, ps. V. Rupin vėdrų" valtis veikė 1958-65 m.
(030) I 2 7 - 0 0 0 0
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
n a u , Kasselyje, L i u b e c k e , skas. ps. A Alčiauskas, v.s. R Burba. j.v s. Br Juodelis Trūksta v s Br. vadovaujant j.v.s. Ignui Pet3825 Mighland Ave Towor 1. Surte 3C
Brolijos Jūrų skautų skyriaus
KARDIOLOGAS - SlRCHES LIGOS.
Downors Grove. IL 6051S
Schweinfurte, Seligenstadte, Gurėno ir L. Kupctkevičiaus
7T12 S. KooMo Avo.,
niūnui bei jo sūnui v.v. R. Pet- vedėjai artimai bendradarbiau
(030)436-0120
Schwaeb. Gmuende, Kemptene,
Nuotr R. Račiūno niūnui. Veikla baigėsi šven- ja su Seserijos Jūrų skaučių
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BALTIJOS VALSTYBIŲ
KONFERENCIJA NATO
REIKALU
m

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

MĖGINA ATGAIVINTI SOVIETŲ
SĄJUNGOS VAIDUOKLĮ
Rusijos naujienų agentūra INTERFAX jos pačios neseniai
išleistame skelbime (1996
INTERFAX, Moscow) rekla
muoja save, skelbdamasi pir
maujanti kaip tiksliausias
verslo, finansų ir politinės in
formacijos šaltinis „buvusioje
SSRS". Pastaroji sąvoka ir san
trumpa atkakliai vartojama
aštuonis kartus ir atsklei
džiama kaip „penkiolika bu
vusios Sovietų Sąjungos šalių".
Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkas šiuo klausimu
pareiškė nuomonę, kad toks
teigimas yra neteisingas is
toriškai ir ignorantiškas tarp
tautinės teisės požiūriu, nes
Lietuva, Latvija ir Estija buvo
Sovietų Sąjungos okupuotos
1940 metais, realizuojant nusi
kalstamą
Stalino-Hitlerio
sandėrį ir antrą sykį okupuotos
1944-1945 metais. Taigi jos ne
buvo SSRS sudarančios, bet ne
teisėtai aneksuotos, šalys.
Lietuvos atžvilgiu Rusija tai
oficialiai pripažino 1991 m. lie
pos 29 d. Lietuvos-Rusijos
Tarpvalstybinių santykių sutar
timi. Savo ruožtu, Europos
Tarybos parlamentinė asamb
lėja, priimdama Rusiją į
Europos Tarybą 1996 m. vasario
28 d., įpareigojo Rusiją padėti
tremtiniams iš SSRS okupuotų
Baltijos valstybių.
Prof. V. Landsbergio nuomo
ne, INTERFAX turi ne vien is
torijos iškreipimo tikslą. Infor
muodama „apie buvusią Sovie
tų Sąjungą", agentūra kalba ne
apie praeitį, bet garsina tarp
tautinėje informacijoje „Sovietų

į Europos apsaugos sistemą,
skatins Rusiją plėsti savo „įta
kos sferą", ką per tris šimtus
metų darė carai ir sovietiški ko
misarai, plėsdami savo imperi
jos sienas ir tuo tapti žalinga
grėsme išsilaisvinusioms res
publikoms.
Plečiant NATO naryste, ne
leistina, kad Rusija derėtųsi dėl
Baltijos respublikų. Ar rei
kia laukti, kad pasikartotų
siaubingi 1940 metai? Okupaci
jos „nepripažinimo" politika
nesustabdė Sibiro trėmimų, ne
sugrąžino religinių ar žmogaus
teisių laisvių, tik aklai pasi
tikėjo sovietinės propagandos
melais ir „draugavo" su Krem
liumi.
Pagrindiniai konferencijos
kalbėtojai bus trijų Baltijos
Respublikų
ambasadoriai
Vašingtone: dr. Alfonsas Eidin
tas, Ojars Kalninš ir Lawrence
P. Taylor, Konferencija vyks
Hyatt Regency viešbutyje, kurio
adresas yra 2799 Jefferson
Davis Hwy,. Arlington, Va,
22202, rezervacijų telefonai —
703-418-1234 arba 800-223
1234. Užsisakant kambarius,
reikia pasakyti apie dalyvavimą
konferencijoje ir rezervacijas
padaryti ne vėliau, vasario 7
dienos. Registracijos mokestis,
įskaitant priešpiečius ir vaka
rienę, yra 110 dol., o kambario
kaina už vieną naktį, — 95 dol.
Po vasario 7 dienos registracijos
mokestis bus 125 dol. Tarp Na
tional Airport ir viešbučio bučio autobusais. Norint gauti
svečiai bus aptarnaujami vieš daugiau informacijos, pataria
ma kreiptis į Jungtinį Amerikos
Baltiečių komitetą telefonu
301 340-1954 arba faksu 301309-1406. Komiteto adresas:
400 Hurley Ave., Rockville, Md.
20850. Komitetas atstovauja
Amerikos Latvių Sąjungai,
Amerikos Lietuvių Tarybai
(ALTai) ir Amerikos Estų Ta
rybai.
Abejonės nėra, kad tai ypa
tingos svarbos konferencija,
turėsianti didelės reikšmės į
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
saugumą, jų apsaugojimą nuo
Rusijos imperialistiškų siekių,
taip pat realistiškai ir pozityviai
išryškins tų respublikų ekono
minę padėtį, labai reikalingą
užsieno kapitalo ir investicijų.
Yra nepaprastai svarbu, kad
konferncijoje dalyvautų Ameri
kos lietuvių visuomenės vado
vybė, Lietuvių Bendruomenės
apylinkių valdybos, aktyvūs
visuomenininkai, verslininkai,
prekybininkai ir eiliniai pa
triotai, kuriems rūpi jų brangios
Šv. Mykolo Marijampolės bažnyčia.
tėvynės saugumas bei ateitis.

Viena proga Zbigniew Brzezinski ir senatorius Sam Nunn
pareiškė, jog Baltijos respublikų
priėmimas i NATO padės Rusi
jai įrodyti, kad ji iš imperijos
pasikeitė į valstybe, nors tik
ateitis tą faktą įrodys. Baltijos
respublikų pastangos tapti
NATO narėmis iki šiol atsirėmė
į mūrinę sieną, Rusijai griežtai
protestuojant, o JAV vyriausy
bė, t e b e t ę s i a n t i savotišką
„draugystės" sampratą su Rusi
ja, tuo klausimu vengia vienaip
ar kitaip pasisakyti. Jungtinio
Amerikos Baltiečių komiteto
atstovams susitikus su Kongre
so atstove Barbara Kennelly ir
jai entuziastingai skatinant,
buvo nutarta tuo reikalu su
rengti konferenciją Vašingtone
kovo 7,8 ir 9 d. Pagrindinis kon
ferencijos uždavinys bus nagri
nėti Baltijos respublikų sau
gumą ir JAV laikyseną jų at
žvilgiu, nagrinėjant NATO
praplėtimo, Baltijos saugumo ir
investicijų temas. Bus išryški
namas iš sovietinės okupacijos
išsilaisvinusių, demokratijomis
tapusių respublikų būtinas
įjungimas i taikią Europos
valstybių šeimą, nes jos jau
įrodė demokratijos įgyvendi
nimą su demokratiškai praves
tais rinkimais, laisvos rinkos
ekonomine sistema ir pagarba
žmogaus teisėms. Taip pat
daromas spaudimas, kad Balti
jos respublikos pagerintų san
tykius su Rusija, ką jos ir
padarė. Palikus tas respublikas
be aiškaus saugumo ir įjungimo

MANO PAŽINTIS SU DIEVO
TARNU ARKIV. JURGIU
MATULAIČIU
Kun. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC
Pirmas asmeniškas kontaktas su Jurgiu Matulaičiu
įvyko 1908 m. vasarą. Tada aš, Mohilevo arkivyskupi
jos seminarijoje klierikas, leisdamas atostogas Mari
jampolėje drauge su klieriku Juozapu Petrausku,
gyvenome marijonų vienuolyne, kur mus maloniai
priėmė marijonų ordino generolas tėvas Vincentas
Senkus.
Buvo rytas. Mudu klierikai, išklausę bažnyčioje
Mišių, grįžome į vienuolyną. Šventoriuje pamatėme
kažkokį kunigą, einantį bažnyčion. Jo niekad nebuvome
matę Prisiartinęs, maloniai šypsodamasis, mus
pasveikino ir užkalbino. Tik paskui iš kitų kunigų
sužinojome, kad tasai nepažįstamas jaunas kunigas esąs
Petrapilio Dvasinės akademijos profesorius, Jurgis
Matulaitis, dėstęs tenai sociologiją
Tada nežinojau, kad jis gimęs Lūginės kaime,
Marijamplės parapijoje, maždaug 5 kilometrai nuo
Marijampolės miesto. Lūginėje aš 1906-1907 m. buvau
svečias pas Juozaičius, tikriau, pas klieriką Juozaitį, su
kuriuo tada buvau susidraugavęs. Juozaičiai nupirko
ūkį iš Jono Matulaičio (Jurgio brolio). Tas ūkis turėjo
apie 50 ha dirbamos žemės ir trobesius (žr. kun. J.
Sakevičius, knygoje „Arkivyskupas Jurgis Matulevičius,
1934, 6 psl).

buvo užšalę visi vamzdynai",
BNS korespondentui sakė val
gyklos vedėja Regina Aksomie
nė. Trečiadienį atšilęs vamz
dynas buvo ruošiamas valgyklos
veiklos atnaujinimui.
Be to, sausio 11-osios naktį
vargšų valgykla buvo apvogta.
Vagys išsinešė taukus, cukrų,
makaronus.
Valgykla, veltui maitinanti
buvusius kalinius, vienišus
senukus, daugiavaikes motinas
ir benamius, apvogta jau trečią
kartą. (BNS, 01.15)

Danutė

Kad

nepražūtų

Sąjungos" vaiduoklį, lyg tebe
egzistuojančią realybę. Tai
Galima sakyti, kad kiekvieno,
propagandinio psichologinio
ypač vyresnio, žmogaus gyveni
karo veiksmas prieš visiško sa
mas yra tarytum knyga, nes
varankiškumo siekiančias vals
sukaupta patirtis, išgyventi įvy
tybes, parodantis INTERFAX
kiai, tiek asmeniniai, tiek pla
kaip politiškai užangažuotą
tesne apimtimi, pripildo jos
žinių šaltinį.
puslapius nepakartojamais epi
Tikslus Seimo pirmininko šios
zodais — kiekvienam vis kitais.
negudrios politinės provokacijos
Kaip gaila, kad daugelis ne
įvertinimas nėra reikalingas
vertina savo gyvenimo knygos
tautinę ir pilietinę savimonę
ir nepasistengia jos palikti atei
nepraradusiems piliečiams,
N
E
D
A
R
B
A
S
LIETUVOJE
nančioms kartoms. Dar svar
tačiau tiems, kurie norėtų kuo
MAŽĖJA
biau, kad bent dalis tų istorijų,
ilgiau išlaikyti Lietuvoje dar
paslėptų mūsų tautiečių atmin
neišėjusį sovietmečio įšalą, ver
Paskutinį praėjusių metų tyje, nepražūtų. Juk mūsų sene
ta prisiminti tikrąją, o ne
mėnesį Lietuvoje 0.2 procento liai, tėvai, galbūt ir mes patys,
pameluotą istoriją.
ne tik buvome išblokšti iš savo
Edmundas Simanaitis sumažėjo nedarbo lygis. Skai
čiuojant nuo darbo jėgos, jis tėvynės artėjančio fronto ir
buvo 6.2 procento. Tai 0.2 pro grįžtančių bolševikų siaubo, kol
VEIKS VALGYKLA
cento mažiau nei spalio ir pagaliau svetimuose kraštuose
VARGŠAMS
lapkričio mėnesiais, kai šis atradome savąją „misiją".
Atšilus orams, nuo sausio 17 rodiklis pastoviai laikėsi 6.4
O toji misija — garsinti tė
d., Kaune vėl pradeda veikti proc. ribos.
vynei daromas skriaudas, rūpin
Per praėjusių metų gruodį į te
„Caritas" labdaros valgykla,
tis, kad laisvieji kraštai,
ritorines
darbo biržas kreipėsi
kurioje apie 900 alkstančiųjų
pataikaudami sovietams, neįtei
kasdien galės gauti po pusę litro 11,263 bedarbiai. Tai 3,426 sintų okupacijos. Deja, daugeliu
mažiau negu lapkričio mėnesį.
sriubos su duonos rieke.
atvejų net mūsų pastangų aidas
Sriuba nedalijama nuo pirma Per paskutinį metų mėnesį be neprasiveržė pro „geležinę už
dienio, nes savaitgalį užšalo darbių Lietuvoje sumažėjo dangą". Sumaniai veikiantis
2,287.
rūsyje esantys vamzdžiai.
komunistinės propagandos apa
1997 metų sausio 1 dieną Lie ratas ilgainiui sugebėjo nemažą
„Jau nuo gruodžio mėnesio
virėjos vandenį kibirais atsi tuvos darbo biržoje užregis dalį t a u t i e č i ų pavergtoje
nešdavo iš rūsio, nes antrame truota 109,385 bedarbiai.
Lietuvoje įtikinti, kad visi pabė
(Elta, 01.03) geliai yra „karo nusikaltėliai",
aukšte įsikūrusioje valgykloje
„liaudies išnaudotojai", „nacių
draugai" — argi kitaip jie būtų
bėgę paskui besitraukiančius
vokiečius? Dar ir šiandien pasi
taiko susidurti su ta, okupanto
per kone pusšimtį metų įskiepy
ta, galvosena.

Pal. arkivyskupo Jurgio Matui;
Marijampolės bazilikoje.

Galimas dalykas, kad aš Juozaičiuose miegojau tame
pat kambaryje, kuriame jaunas Dievo tarnas Jurgis
1890-1904 m., klierikas, leisdamas atostogas savo
tėvynėje, gyvendavo. Bet galėjo būti ir kitaip. Klierikas
Jurgis mėgo atostogų metu gyventi pas kitą brolį
Vladą, kuris buvo atėjęs į žentus Bliūdziškių kaiman
ir turėjo gražų ūkį. Bliūdziškiai nuo Marijampolės yra
tik 1 km nuotolio. Bliūdziškiuose gyventi buvo patogiau,
nes iš ten arti į Marijampolės bažnyčią kasdien atvykti
Mišioms.
įspūdis iš pirmo susitikimo su Jurgiu Matulaičiu
pasiliko iki šiandien, nors po to jau praslinko daugiau
kaip 55 metai. Rodos ir šiandien matau jauno kunigo
Jurgio (tada jis turėjo 37 metus amžiaus) malonią
šypseną, kuri žmogų patraukia ir priartina. Kai vėliau
sužinojome jį esant aukštosios mokslo įstaigos pro
fesorium, abu buvome nustebinti jo paprastumu, kitais
žodžiais tariant — nuolankumu. Jis, mokytas profeso
rius, panorėjo su mudviem, paprastais klierikėliais,
kalbėtis kaip lygus su lygiais.
Tų pačių metų rudenį, po atostogų grįžęs į Petrapilio
seminariją, turėjau progos antrą kartą susitikti su Jur
giu Matulaičiu.
Tuo metu buvau jau baigęs seminarijos kursą. Vyres
nieji paskyrė mane vykti į Romą, apsigyventi
Vokiečių vengrų kolegijoje (Collegium Germa
mum Hungancum) ir tęsti aukštuosius mokslus. Ka
dangi seminarijos pamokos man jau buvo neprivalomos,
tad gyvenau ne pagrindiniame seminarijos name, o tik
atskirame, vad. „ligoninė", laukdamas, kol gausiu
užsienio pasą.
Sužinojome, kad tą rudenį Akademijos profesorius

Prieš kiek laiko JAV LB
Kultūros taryba buvo pasiryžusi
surinkti užsienyje gyvenančių
lietuvių „gyvąją istoriją". Deja,
pastaruoju metu kažkaip viskas
nutilo. Nežinia, ar dar projektas
tebevykdomas. Galbūt ir šis už
mojis jau tapo „istorija"...
Eilinių lietuvių patirtis bėgimo
iš Lietuvos metu, išgyvenimai
Trečiojo Reicho merdėjimo die
nomis, mėginimas sukurti
naują gyvenimą kitapus Atlan
to, garsiau kalba apie tą laiko
tarpį, negu diplomuotų istorikų
studijos, todėl Kultūros tarybos
projektas atrodė labai vertingas.
O vadinamoji „gyvoji istorija"
šiame krašte darosi vis populia
resnė. Šia tema „The Christian
Science Monitor" (1997.01.08)
išspausdino straipsnį, kuriame
rašoma, kad daug dėmesio susi
laukia net specialūs kursai —
seminarai, skirti įvairaus
amžiaus žmonėms, norintiems
sėkmingiau rašyti „savo gyve
nimo istorįją" arba bent atsimi
nimus. Viename Massachusetts
valstijos miestelyje — Brookline, prieš maždaug 10 metų
•mišku.ni palaikų amžino poilsio vieta buvo įkurta suaugusiųjų švie
timo programa, kurios pagrin

Jurgis Matulaitis kartą į savaitę skaitys paskaitą iš
socialinių mokslų ir seminarijos klierikams 'Akademi
ja nuo seminarijos buvo gan toli: kitame didžiojo Pet
rapilio miesto rajone).
Norėjau išgirsti bent viena jo paskaitą. Todėl, kai
jis atvyko, ir aš buvau klausytojų tarpe
Po tiek metų sunku atsiminti, ką jis kalbėjo, kokia
buvo paskaitos tema. Apskritai, kiek pamenu, kalbėjo
apie socialinio klausimo atsiradimo priežastis mūsų
laikais. Bet mane daugiau domino ne paskaitos turinys,
o tik dėstymo būdas. Kalbėjo labai ramiai, paprastai,
aiškiai, be jokios išorinės iškalbos pompos, be jokios
knygos ar užrašų. Visi sužavėti su didžiausiu dėmesiu
klausėmės jo žodžių. Paskaitos valanda prabėgo lyg
minutė.
Po paskaitos, kai profesorius Jurgis Matulaitis lipo
laiptais žemyn, aš jį pasveikinau ir pasisakiau netrukus
išvyksiąs studijuoti Romon Jis man palinkėjo laimingai
nuvykti ir pasiekti savo tikslą.
Šie du trumpi susitikimai, aišku, negalėjo liktis
Jurgio Matulaičio atmintyje. Manau, kad jis tada net
mano pavardės nežinojo. Gal dėl to, kai prof. J. Matu
laitis 1909 ir 1911 m lankėsi Romoje, neužmezgė ryšio
su būsimu atnaujintos vienuolijos kandidatu Kai 1909
m. atvyko Romon, viską darė slapta, atnaujindamas
marijonų vienuoliją ir tuo tikslu lankydamasis
Vatikane Reikėjo saugotis bereikalingų akių ir žmonių,
kad nepaaiškėtų, kokiais tikslais jis atvyko į Romą. Be
to, tuo metu aš nebuvau Romoje, nes vasaros metu Germanikumo auklėtiniai atostogaudavome Villa San
Pastore už Romos. O ir 1911 m. lapkričio mėn .kai Jur
gis Matulaitis atvyko į Romą, nors aš tada irgi buvau

Bindokienė

dinis tikslas įpratinti žmones iš
atminties „atšaukti" praeities
vaizdus ir juos išsakyti rašyta
forma.
Ar mums būtina, kad kažkas
ateitų ir paskatintų savo atsimi
nimų užrašyti arba papasako
ti? Žinoma, daugeliui paskatini
mas iš šalies kaip tik suteiktų
iniciatyvą pradėti, nes iš tikrųjų
sunkiausias šio projekto žings
nis yra pirmasis sakinys, pir
masis žodis. Kartą nugalėjus tą
kliūtį, nustebsime, kokia nesu
laikoma srove pasipils tolimes
nis pasakojimas. Tas nelemtasis
nerangumas užsienio lietu
viams jau ir taip nuostolingas:
kiek daug šviesių mūsų visuo
menės veikėjų, kūrėjų, darbuo
tojų, svarbių žmonių amžinybėn
nusinešė savo patirtį, o mums
paliko nebeužpildomą spragą.
Daug kartų teko šia tema
kalbėtis su Lietuvių encik
lopedijų bei kitų vertingų knygų
leidėju Juozu Kapočium. Ypač
ruošiant LE, jam teko labai ar
timai bendradarbiaoti kone su
visais žymiaisiais lietuviais. J.
Kapočius juos gerai pažino ir
apie kiekvieną mokėjo papasa
koti nepaprastų istorijų. Para
gintas tuos pasakojimus sura
šyti arba bent išsakyti gyvu žo
džiu ir jrekorduoti į juostelę, jis
pasiteisindavo vis tuo pačiu:
„Kada nors vėliau, dabar netu
riu laiko..."
Tačiau nereikia būti veikėju
su plačiomis pažintimis. Kiek
vienas esame svarbūs, įdomūs,
vertingi, todėl turėtume pasi
rūpinti, kad liktų konkretūs
mūsų gyvenimo pėdsakai. Juk
savo atmintyje nešiojamės ne
tik nuosavo gyvenimo patirtį,
bet pergyventos pasaulinės is
torijos fragmentus — be mūsų
įnašo joje, ypač susijusioje su
lietuvių tauta — pasiliks tuš
čias tarpas.
Kiekvienas esame „gyvoji is
torija", tad reikia pasiryžti, kad
ji nepražūtų užmarštyje. Jeigu
baugu sėstis prie tuščio popie
riaus lapo, tuomet įsigyk i me
paprasčiausią rekordavimo
aparatėlį ir keletą tuščių juos
telių. Kalbėti lietuviai moka (ir
dar kaip!), tai pradėkime kalbėti
— apie save. Nebūtina nuosek
liai, iš pradžios, minint datas,
asmenis, vietovardžius (visa tai
sunku iš atminties iškrapštyti)
— pasakokime atskirus savo
gyvenimo epizodus, nuotrupas,
įvykius. Pradžioje nebus lengva,
bet įprasime ir ilgainiui eis
sklandžiau. Pasakokime, tary
tum savo artimiausiam šeimos
nariui; pasakokime, lyg su mu
mis sėdėtų geriausias draugas,
kuris viskuo, kas mums svarbu,
domisi.

Romoje, jis man, kaip nežinomam ar mažai pažįstamam,
negalėjo atverti savo paslapčių.
Romos studijų metu '1908-1914) ne kartą mane
aplankydavo atvykstą lietuviai kunigai turistaimaldininkai. Jie papasakojo apie prof. Jurgio Matulaičio
veiklą Šveicarijos Friburge. Gerai atsimenu, kai kun
Mečislovas Reinys, kuris vėliau — 1926 m — tapo Vilka
viskio vyskupo koadjutorium, rodos, 1912 ar 1913 metais
atvykęs iš Liuveno, kur jis baigė aukštuosius mokslus,
man papasakojo, kad prof. Jurgis Matulaitis yra įsteigęs
Šveicarijos Friburge Studijų namus, kur priimami
kunigai iš Lietuvos. Tačiau jis man nieko neužsiminė
apie atnaujintą marijonų vienuoliją
Kai baigęs savo studijas 1914 m. grįžau į Mari
jampolę, jau neradau nė vieno iš „baltųjų Teveliu
Parapija buvo rankose kunigų pasauliečių, kuriu tarpe
buvo visiems žinomas ir mylimas kun. Ladas Draugelis
Jis mano primicijų dieną pasakė pamokslą Tada ma
niau, kad marijonai jau visiškai užgeso. Su tuo įsi
tikinimu išvykau į Petrapilį ir ten, arkivyskupijos
seminarijoje pradėjau dėstyti dogmatine teologiją
Metais po to (1915) pas mane apsigyveno kun Jonas
Totoraitis, Seinų seminarijos Dvasios tėvas, kuris del
karo įvykių turėjo drauge su klierikais apleisti Seinus
ir gavo prieglaudą mūsų seminarijoje Nors Totoraitis
mano bute išgyveno porą metu "1915 1917), tačiau jokiu
būdu neišsidavė, kad jis yra marijonas Tik kai kada
pasipasakodavo, gavęs laiškų nuo savo draugų iš Fri
burgo. Iš to tačiau nebuvo galima nieko suprasti apie
atgijusius marijonus
•Bus daugiau)

<•
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LIETUVIŲ KATALIKŲ
RELIGINĖS ŠALPOS
BŪSTINĘ APLANKIUS
Daugiau kaip 35 metus labda kišką spaudą: „Dienovidį",
ros veikloje besidarbuojanti, „Žemaičių s a u l u t ę " , ,,XXI
Lietuvių Katalikų Religinės amžių", „Logos", „Lietuvių
Šalpos organizacija, savo godas" ir veltui jaunimui lei
sumanumo dėka, pajėgusi džiamą laikraštuką „Valančiu
prasiskverbti pro nepaprastai kas". Atskiros parapijos daž
stropiai saugomą „geležinę niausiai paramą gauna per au
uždangą", suteikė ne t i k kotojų joms skiriamą pageida
moralinę, bet ir materialinę vimą. Pavienių asmenų Šalpa
pagalbą kenčiančiai Lietuvos neremia, išskyrus stipendijas,
Katalikų Bažnyčiai, persekio nors ypatingu atveju išimtis
jamiems kunigams, vienuo būna padaroma.
liams bei vienuolėms. Lietuvai
— A r labdaros susilau
atgavus nepriklausomybę, kusieji neužmiršta padėkoti?
LKRŠ darbai ne tik nesumažėjo,
— Nors ir n e visuomet, bet
bet dar plačiau išsiplėtė. Deja, didesnė dalis padėkos laiškutį
apie šios garbingos organizaci atsiunčia. Kažin kodėl dar ne
jos nuveikiamus darbus spaudo visi supranta, kad padėkos žodis
je žinios labai kuklios.
yra reikalingas. Čia mes t ų
Todėl, apsilankęs LKRŠ būsti padėkos laiškelių jau turime
Tomas šernas susitinka su popiežium Jonu Paulium II; už jų žurn. Laima
Pangonytė.
nėje, užkalbinęs reikalų vedėją visą glėbelį. Jeigu jūs turėtu
Vidą Jankauskienę, pirmiausiai mėte kantrybės, keletą ištraukų
visai neatpažįstamas...
galėčiau paskaityti.
ir užklausiau:
ŽVILGSNIS I 2000 METUS
Paprašė ją nufotografuoti su
— Spaudos žmonės, nors
— Kodėl apie LKRŠ-os veik
tom dviem nuotraukom žavaus
retsykiais ir „pylos" gaudami,
lą taip mažai girdime?
Eidami pro jas paskui popie fontano fone sakydama: „Aš
„Lietuviai, palinkėkime vieni
— Pradžioje, sovietmečiu, kantrybės l e n g v a i nepraran kitiems ramybės, o tautoms — žių (tikimės, kad iio momento noriu, kad mano žuvęs sūnus
LKRŠ-os veikla buvo vengta da. Prašau, — skaitykite.
taikos", — tokią dvasinę akciją tikrai sulauks Jonas Paulius II), būtų su manimi dabar ir galėtų
— „Nuoširdžiai dėkojame už žadame pradėti jau šį pavasarį. jie bus pirmieji maldininkai iš džiaugtis gyvenimu".
garsinti, idant nepakenktume
labdarą gaunantiems, o tuo pa parama, organizuojant vyresnių J o s dalyviai b ū t ų sausio mūsų tautos ir atneš palaimi
Jeigu šią akimirką būtų matę
čiu ir tiems, kurie pasiaukoję klasių tikybos mokytojų semi 13-tosios Medininkų tragedijos nimą Lietuvai trečiame tūks visi rėmėjai, kurie paaukojo šiai
įvairiomis priemonėmis ją per narus. Ypač katechetams buvo ir pavienių, žuvusių prie Par tantmetyje, sujungdami visus kelionei, tai tikrai džiaugtųsi,
teikdavo per „geležinę uždan svarbu, kad seminarų metu jie lamento už Lietuvos nepriklau mus santarvei ir ramybei, o kad jų auka buvo labai pras
gą". Lietuvai atgavus laisvę, du gavo moksliškai pagrįstus, dva somybę, artimieji.
minga, padėjo šiems žmonėms
tautas — taikai.
kartus metuose buvo pradėta singus ir krikščioniškos psicho
Mintis organizuoti tokį ren užmiršti savo skausmą.
Jie žada važiuoti į Jeruzalę,
leisti Šalpos darbą apibūdi logijos sprendžiamus atsakymus kur būdami per Šv. Velykas, ginį kilo tada, kai aš, būdama
Grįžus į Lietuvą, išgyventos
nantis biuletenis. O kadangi į svarbiausius šiandienos klau autentiškoje Kristaus prisikė Vatikano žurnalistė ir italų bei akimirkos Romoje nedavė man
Šalpos rastinėje dirba tik du tar simus..." (s. Aušra Karaliūtė — limo vietoje, taptų mūsų tautos lietuvių kultūros centro prezi ramybės. Norėjosi tęsti Loretos
nautojai, kitiems reikalams lai „Lietuvos tarpdiecezinė Ka misionieriai ir, apvažiuodami dentė, ėmiausi iniciatyvos svajonę, nesančią džiaugsmą
techetikos komisija"). „Ačiū d i d ž i a u s i a s l i e t u v i ų bend Lietuvos nepriklausomybės žmonėms, Lietuvai...
ko mažai bepalieka.
— Ar LKRŠ be savo centro Dievui, ačiū Jums už rū ruomenes pasaulyje, gautų jų penkerių metų jubiliejaus pro
Tada ir nusprendžiau, pasita
New Yorke, turi skyrius dar pestį ir paramą. Padėkokite pritarimą dalyvauti 1999 m. ga atvežti žuvusiųjų artimuo rusi jau buvusiais dvasinės akci
visiems, mums aukojusiems, Kūčių vakarą šventųjų durų sius į Romą. Ta intencija Šv. jos dalyviais, vėl padaryti kažką
kur nors ir kitur?
— LKRŠ rateliai dar yra St. žmonėms". (Panevėžio vyskupi atidarymo ceremonijoje Vatika Petro bazilikoje prel. Vladas visų labui.
Petersburg Beach, FL, ir Cleve- jos Caritas vedėja Janina Sėre- ne.
Manau, kad mūsų sprendimas
Tulaba aukojo Mišias prie šv.
land, OH. St. Petersburg Beach nienė). „Mes, Utenos katalikiš
Petro palaikų, o spalio 5 d įvyko organizuoti dvasinę akciją
rateliui vadovauja kun. Matas kos dvasios 'Saulės' vidurinės nalus ir apskritai jaunimą, ku audiencija pas popiežių.
„lietuviai, palinkėkime vieni
Čyvas, o Clevelando — Zenonas mokyklos bendruomenė dėkoja ris galėtų prie LKRŠ darbų pri
kitiems
ramybės ir tautoms
Pedagoginio universiteto
Obelims. Savaime aišku, tokius me už auka 500 dol . kurią sidėti. Stambiausia LKRŠ rėmė choras „Ave Vita" per susi taikos" — gauti Lietuvai palai
lėšų teikimo ratelius būtų labai skyrėme mokinių maitinimui". ja, kuri per paskutinius 4 metus tikimą su popiežium pagiedojo minimą trečiame tūkstant
naudinga turėti ir kituose lietu (P. Aleksandravičius — Direk paskyrė netoli pusę milijono giesmę „Marija, Marija", o metyje yra labai prasmingas.
torius)... „ U ž aukas Telšių dolerių, yra „OAK Tree Philan- Tomas Šernas, autentiškiausias
viškuose centruose.
Tikiuosi, kad kitais metais
— Kam šiuo metu dosni Šal kunigų seminarijai ir Telšių thropic Foundation".
kovų už Lietuvos nepriklau mes per sausio 13 d. visi susitik
— Ar LKRŠ-ai n e k e l i a rū somybę liudininkas, nuo kurių sime Čikagoje, kur atvažiuos
pos ranka daugiausia b ū n a Caritui, Jums, o per Jus ir auko
jusiems, reiškiu nuoširdžią pa p e s č i o Kultūros židinio ir ap vos liko gyvas, bet visam gyve žuvusiųjų už nepriklausomybę
ištiesiama?
— Šalpos veikloje yra numaty dėką". — (Antanas Vaičius, Tel skritai v i s o v i e n u o l y n o par nimui sužalotas Medininkų motinos, pats Tomas Šernas, o
tos dvi galimybės: aukotojas šių vyskupas). „Ačiū Jums už d a v i m o grėsmė? Gal j a u pra muitinėje visų vardu palinkėjo iki to, labai prašau visus atei
pats gali nurodyti, kam jis savo nuolatinį rūpinimąsi ir pagal dėjote žvalgytis, k u r ateityje šv. Tėvui sveikatos bei stip tininkus, katalikus, visuomenę
auką skiria, arba palikti LKRŠ bos katalikiškoms mokykloms Šalpai t e k s prisiglausti?
rybės. T a i labai maloniai pagalvoti, kaip geriau or
— Savaime aišku, kad Šalpai nuteikė popiežių ir net labai su ganizuoti šį susitikimą ir savo
vadovybės nuožiūrai. Šiuo metu organizavimą". (Kun. Gintaras
. šalpa ypatingą dėmesį kreipia į Vitkus.SJ.) „Nuoširdžiai dėko labai svarbus Kultūros židinio jaudino, nes po kelių dienų jis nuomones.
Lietuvos katalikiškas mokyk jame, už didžiulį rūpestį, kurį likimas. Tą reikalą svarstys ir turėjo būti operuojamas. Galbūt
Mane pasiekti galima faksu:
• las, kurių yra 23. Skiriame lėšas parodėte, padėdami mums tiesti spręs LKRŠ direktorių taryba todėl jis ir pasakė mums: „Esu Vilnius 011-370-2-223-385;
su jos pirmininku vysk. Pau laimingas, kad 'Marija, Marija' Roma 011-396-5644422.
850 neturtingų mokinių prieš kelią į lietuvių tautos atei
piečiams, o jų skaičius nemažė tį moralinį žmogaus, moters ir lium Baltakiu.OFM.
palydi mane į ligoninę. Ši
Laima Pangonytė
— K o g a l ė t u m ė t e pagei giesmė man labai patinka". Ta Vatikano žurnalistė iš Lietuvos
ja, bet auga. Yra maždaug kita šeimos stiprinimą". (Pasaulio
tiek mokinių, kurie priešpiečius gydytojų federacijos „Už žmo dauti, ar pasakyti, LKRŠ rė proga įteikiau jam ir jo mėgs
tik retkarčiais į mokyklą atsi gaus gyvybę", Lietuvos sąjun mėjams bei geradariams?
tamą Aušros Vartų Marijos
— Labai norėtume, kad LKRŠ paveikslą, prisiminiau, kad
neša. Daugumas jų net ir na gos vardu, pirmininkė Alina
PERTVARKOMOS
rėmėjai ir geradariai, malda, mane organizuoti šitą dvasinę
muose negauna gerai pavalgyti, Šaulauskiene).
POPIEŽINĖS
tad nepaprastai svarbu juos pa
- I i k o r i ų šaltinių LKRŠ aukomis bei testamentiniais akciją įkvėpė Loretos svajonė.
AKADEMIJOS
palikimais Šalpos ir toliau ne Apie ją sužinojau dar Lietuvoje,
maitinti mokykloje. Praėjusiais aruodas pasipildo?
metais sėkmingai pravestų lai
— Pati didžiausia aukotojų užmirštų, nes tik „petys į petį" filmuodama Stasės AsanaviBažnyčiai rengiantis 2000
mėjimų pelnas irgi buvo išda dalis — lietuviai, ' et paramos susirėmę, bendru darbu galėsi čienės prisiminimus apie jos metų jubiliejui, popiežius Jonas
lintas mokykloms, kad jos ga susilaukiame ir iš svetimųjų. me užtikrinti šviesesnę ir lai dukrą Loretą. Pasirodo, kad ji Paulius II norėtų „atgaivinti"
lėtų įsigyti sąsiuvinius, pieš Deja, aukos kasmet mažėja. Vy mingesnę mūsų brangios Lietu visą laiką svajojo aplankyti kai kurias popiežines akademi
tukus, sporto priemones ir kit resnio amžiaus geradariai pasi vos ateitį.
popiežių ir amžinąjį miestą jas. Pirmasis žingsnis Sia kryp
ką Kartas nuo karto išsiun traukia į amžinybę, arba iš savo
Ačiū LKRŠ-os reikalu vedė Romą, ką mes ir padarėme.
timi buvo lapkričio 28 dieną
čiame įvairiu reikmenų. įskai ribotų pajamų aukoti nebepajė jai Vidai J a n k a u s k i e n e i už
Dabar, stovėdami Šv. Petro surengtas bendras akademijų
tant vaikiškus drabužius ir ava gia, o užimti jų vietas norinčių informacinį jdomų pašnekė aikštėje, klausėmės varpų, skel narių, kardinolų kolegijos ir
lynę
mažai beatsiranda. Nepavyko sibiančių audiencijos pabaigą, ir prie Šventojo Sosto akredituoto
Taip pat LKRŠ remia katali prisijaukinti jaunus profesioKalbėjosi P e t r a s Palys visi buvome dėkingi jai, Loretai, diplomatinio korpuso posėdis,
subūrusiai mus savo dvasia būti kuriam vadovavo Jonas Paulius
II. Kreipdamasis į posėdžio
kartu dėl Lietuvos.
Prisipažinsiu, kad kelionės dalyvius popiežius akcentavo
metu labai stebino Tomo Šerno dialogą su dabarties kultūra
ištverme. Jis, būdamas žmogum kaip pagrindini akademijų už
su negalia, visas tas septynias davinį. Šis dialogas, kurio part
dienas Romoje, niekad nepasi neriai neretai būna netikintie
skundė, kad mes einame per ji, ii Bažnyčios pirmiausia rei
kalauja „kūrybiškumo". Jonas
greitai, kad jis jau pavargo.
Ir kai lankėmės katakombose Paulius II priminė, kad būtent
ir susipažinome su krikščio dėl tikėjimo i Dievą, tapusi
nybės pradžia Europoje,. ir žmogumi, krikščionims žmo
Forum Romanum muziejuje, ir giškasis asmuo su savo neati
turistų mėgiamose vietose, jis mamu orumu esąs „vienintelis
visur važiavo savo ratukais su laisvės ir atsakomybės centras".
mumis, tartum tos Medininkų Šis „personalizmas" sudaro bet
kokios tikrai humaniškos kultū
tragedijos ir nebuvo.
Ir tik žuvusio toje muitinėje ros pamatą. Popiežius taip pat
Orlavičiaus motina, kuri visur pranešė, jog jis įsteigė metinę
nešiojosi sūnaus nuotrauką, premiją už popietinių akademi
prie Trevi fontano ištraukė net jų darbus teologijos, archeologi
dvi: viena jos sūnus šypsosi su jos, BažnyCios istorijos, literatū
savo vaikeliu ant ranku, kita — ros ir meno srityse.
Lietuviai maldininkai Vatikane su iv. Tėvu
jis guli kraujuose paplūdęs, ir „Bažnyčios žinios", 1996.12.16

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chtcaoos masto tatdtmą
OftKi užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77S-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA
&

AUTOMOSNJO, NAMU SVEKATOS,
m GYVYBĖS ORAUOSiAS.
Agantas Frar* Zapoas ir OH. Mgr.
S. Kana Kaba katuvMkai.
FRAMKZAPOUS
320SV,WaatM«i
Tal.(70S)42*-aSM
(312) M1-SM4

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

RIMAS L STANKUS

J K S CONSTRUCnON
„Shmgle" stogai ir visų rožių
apkalimai (sidmg): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.,

> Parkam ar parduodant
• Greitas ir sątmingas patarnavimas
> M L S kompiuiariuir F AX pagalba
»Nuosavybių dainavimas oaHul
• Parkams if parduodama namus
• Apervnan&js ir žarna

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai: rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingk" stogai; ce
mentas, dažymas. Turiu darbo
draudimą.
S. Benetis tel 630-241-1912
FORRENT
Išnuomojamas butas. Yra gal
imybė nuomotis atskirais
kambariais. Geras rajonas,
puiki susisiekimo vieta (neto
li "orange line").
Skambinti telef. 773-284-1606

HELPWANTED

Reikalinga vid.
moteris prižiūrėti 1-1/2 m. ir
2 mėn. mergaites, gyventi
Barrington, 1L, padėti namų
ruošoje ir maisto gaminime.
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys,
gera alga, kas antra savaitėlaisva. Skambinti vakarais
Gintarui: 847-382-4850

V. Baravykas
A N G L Ų - L I E T U V I Ų KALBŲ

ŽODYNAS
R e d a g a v o a. Laučka ir A. Dantaitė

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois g y v . p r i d e d a State sale tax 1.75 d o l .

N A U J A KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA"
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada
Gaunama „Drauge"
Kaina 11 dol.

Su persiuntimu 13 dol.

SKELBIAME „DRAUGO"
PRENUMERATORIŲ VAJV
JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodines lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuvių
tautinė* savimonės palaikymui ir naujų visuomenes narių
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo parama lietuvių
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
sąlygos yra tokios:
1. teraunąs — nuo l.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d.
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra
65 dol. JAV U Kultūros taryba ir lietuvių fondas prie kiekvienos
naujos prenumeratos ..Draugui'' prisidės su 20 dol., „Draugo"
sdministratija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą.
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
atsiųsti „Draugui", čekius rašyti „Draugo" vardu.
JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajos
Siunčiu atpigintos pienumeratut mokėtą $Prideda auką „Draugui"

$

U
Vardas -

—Pavarde

Adresas
Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti:
Dreujas
45e5 W. 6jnl Street

Chkago, IL 6*29

metams

.

*
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J A V LB E k o n o m i n i ų Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVąimvright Dr, Reston, VA 22090
Tel.: (700)471-1711

ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIKĄ
JUODOSIOS BANKŲ KRIZĖS METINĖS
„1995 metų šv. Kalėdas ir jų vėl užklups netikėta žinia, jog
išvakares Lietuvoje dar ne kažkuris bankas jau uždary
vienerius metus minėsimle tas".
Tame pačiame „Respublikos"
netradiciškai.
Daugeliui
gyventojų ilgai bus s u n k u numeryje žurnalistė Valė Čeplepamiršti per tas dienas patirtus vičiūtė rašo, jog, prabėgus me
nuostolius, bankininkams — tams, Akcinio inovacinio banko
kalėjimo gultus ir indėlininkų žlugimo mįslė jau turėtų būti
antplūdi bankuose", — pradeda aiški. Bet kol kas taip nėra. Ir
redakcijos skiltį „Respublika". kaip tik dėl to norisi grįžti prie
Sunku kategoriškai vertinti: sąmokslo versijos.
Sename malūne Šeduvoje dabar įsikūrusi užeiga.
reikėjo ar nereikėjo uždaryti
Žurnalistė neatmeta prielai
Akcini inovacini ir Litimpeks dos, kad, jeigu nebūtų paskelb
skerdienos ir apie 4 mln. jau
banką? Juk jų reikalai nebuvo tas Akcinio inovacinio banko
„DRAUGO" RĖMĖJAI
tienos konservų indėlių, — rašo
blogiausi iš tuo metu veikusių moratoriumas, šiandien galbūt
„Lietuvos rytas".
bankų. Antra vertus, kas dabar Lietuvoje turėtume didžiuli
Po 20 dol. aukojo:
P o 50 dol. aukojo:
Jautienos perteklius įmonėse
imtųsi spėlioti, ar jie tikrai būtų jungtini banką (su Litimpeks).
Kezinaitis V., Liaugaudas E.,
Žolynas
Vanda,
Šimutis
John,
atsirado dėl Žemės ūkio minis
išsilaikę, jeigu nebūtų „užšal Beveik tuo pat metu buvo smog
Riauba
J., Vilutis M., Kisielius
Mikalonis
Emilija.
terijos nustatytų didelių jau
dyti", — svarsto „Respublika". ta ir Litimpeks bankui. Jo
G.,
Vanagas
V., Šalkauskas J.,
Po
40
dol.
aukojo:
tienos supirkimo kainų: pabran
— „Aišku tik tai, kad imtasi per vadovas G. Preidys pasakojo
Sandargas
A.,
Kvedaras A., ZiGrigaliūnas
Ray,
Augaitis
Z.
gus mėsos produkcijai, smarkiai
daug drastiškų priemonių, o apie keistą Lietuvos banko
minskas
O.,
Balbata
Adelaida,
P.,
Surantas
Stanley,
Čižikaitė
sumažėjo jos pardavimas. Pa
apie padarinius negalvota, ir ką vadovo K. Ratkevičiaus frazę, iš
brangusios jautienos iš Lietuvos B., Vygantas, Paulius V. B., Lesevičius B., Kutka J., Krateks daryti toliau, nesuplanuo kurios buvo galima suprasti, jog
nebeperka ir Rusija. Tačiau Mažeika V. A., Kenter G., jauskas L., Stasiulis K., Glavinta. Vienas sumanymas gal ir Lietuvos banko vadovui buvo
Žemės ūkio ministerijos parei Andrejauskas, Lukoševičius skas Juozas, Varnelis Apol,
buvo prasmingas — bandyta iš liepta „kirsti".
Radys I. E., Putrulis E., Paškogūnai teigia, kad dėl jautienos Irena, Jeneckas E., Mikuckis E ,
saugoti 'užšaldytuose' ban
nis Kazys , Stankus K., Rugelis
Rukuiža
Aldona,
Kapačinskas
Kirtis buvo galingas — per pertekliaus supirkimo kainos
kuose dar likusias lėšas, kad
J.
M.,
Valavičius
Antanas,
Žibąs
tikrai nebus mažinamos. Grei
būtų kuo atsiskaityti su jų pasitikėjimą Lietuvos banki
Po 15 dol. aukojo:
čiausiai mėsos perdirbėjams bus Horace R., Damauskas, Gluoksninkyste.
Akcinio
inovacinio
klientais. Bet lėšos nebuvo
Markus Kazys, Ūsas Teresė
nys
Pranas,
Jankauskienė
J.,
banko uždarymo istorijoje dar skiriamos valstybės subsidijos
išsaugotos".
Dirda
P., Pažemėnas Mirga
Švabas
J.,
Sebastijonas
Ona,
daug neatsakytų klausimų. jautienos eksportui. Tam reikė
Pasak dienraščio, dėl bankų
Daugėla
Jonas, Dalius Stasys
Kurapka
Matilda,
Laucis
tų
10-11
mln.
litų.
Kaip rašo „Respublikos" ap
krizės nukentėjusių dešimčių
Briedis Juozas, Stonkus Ben
Augustinas.
žvalgininkė, ekspertai iš
tūkstančių gyventojų reikala
Olšauskas Algirdas, Urbutis
30 doL aukojo:
užsienio ilgai negalėjo patikėti,
vimas „gražinti pinigus" taip iš
Algimantas, Poška Jadvyga
Sonda E.
kad pakertant tokį banką kaip
gąsdino politikus ir valdi
Bakšys Antanas, Gustienė Ona
25 dol. aukojo:
Lietuvos Akcinis inovacinis, ne
NEDAUG NORINČIŲ
ninkus, jog šie žadėjo viską, kas
Baltrėnas
L., Gudaitis Pranas
Butler
Benigna,
Plėnys
Sofi
buvo parengtas tolesnių veiks
VALDYTI ŠIAULIŲ LEZ
įmanoma ir neįmanoma, kad tik
Smilgys
Virgil,
Naruševičius
ja,
Linkus
Kazys,
Indriūnas
J.,
mų planas.
užkimštų tas gerkles iki rin
V.,
Geležūnas
Ann,
Liepas Stan
Raila
S.,
Darnusis
J.
ir
Ad.,
MocPasibaigus
tarptautinio
Stebint įvykius, gali atrodyti,
kimų. Vienas po kito buvo pri
ley,
Domanskis
Van,
Bichne
kai
Birutė,
Audris,
Mikulis
konkurso laikui, paaiškėjo, kad
imami įstatymai ir nutarimai, kad senasis Seimas ištisus
vičius,
Bogusas
T.,
Pautienis
S.
Joseph,
Pietaris
Anelė,
Mika
paraišką dalyvauti konkurse,
žadėję valstybės
l ė š o m i s metus tyčiojosi iš indėlininku,
Toliušis Indrė, Pužauskas Alex
lauskas Joana.
kuriame
bus
nuspręsta,
kas
kompensuoti privačius nuo priimdamas vieną įstatymą, po to
Asminas J., Tamošiūnas A
21 dol. aukojo:
valdys Šiaulių laisvąją eko
stolius. Prabėgus metams po tų — antrą. LATB išlikimo sąlygos
Stankaitis, Čyvienė G., Gu
Kalinauskas S.
nominę zoną, pateikė tik viena
dienų indėlininkai tėra gavę po buvo tarsi tos geležinės klum
bendrovė — Lietuvos ir JAV fir
porą tūkstančių iš valstybės ki pės, kurių neįmanoma nudreng
ti. Tereikėjo viena, kad bankas ma „Šiaulių skrydis". Kaip rašo
šenės.
„Respublika", didžiausi šios
Ekspertų vertinimais, keturi nepajėgtų įtikinti indėlininkų
bendrovės
akcininkai yra JAV
My mailing label
didieji bankai — „Aurabankas", pasirašyti akcijų pirkimo su
privatus investicinis fondas
tartis
—
ir
visi
valdžios
vyrai
Litimpeks, Vakarų ir Akcinis
„Baltic Fund", kurio steigėjai
inovacinis kontroliavo daugiau būtų lengviau atsidusę. Nurody
yra
„Rokfeleris ir kompanija",
kaip 30 proc. šalies bankų tos akcinio kapitalo dalies
To
„Lazard
Freres ASSE Mana
rinkos, aptarnavo apie 30 tūks nesukaupėte — kaltinkite save.
Circulation manager'
gement"
ir
Saudi
Arabijos
AL
DRAUGAS
tančių valstybinių ir privačių Tačiau ką daryti dabar, kai į
Ibrahim karališkoji šeima.
4545 W S3rd St
LAIB
kapitalą
iš
Lietuvos
įmonių. Jos neteko apyvartos
Chicago IL 60629
Konkurso komisija „Šiaulių
lėšų, negalėjo nusipirkti ža žmonių surinkta 123 mln. litų?
skrydį"
pripažino
oficialiu
liavų, mokėti darbuotojams Jie ryžosi labai rizikingai inves
Deliverv of my daily newspaper the DRAUGAS, has been very
konkurso dalyviu. Komisijos na
irregula- I have kept track of delivery dates as shovvn belovv J hope
algų. Prasidėjo grandininė ticijai, vildamiesi, kad kada
riai pradėjo analizuoti „Šiaulių
this will l e l p you find the reason for the poor delivery
reakcija: nuostolių patyrė ir nors tuos pinigus atgaus. Kas
skrydžio" parengtą laisvosios
tiesioginio ryšio su problemi išdrįs jiems pasakyti — „mums
ekonominės zonos verslo planą,
Date o f I s s u e
Oate Received
Date o f I s s u e
Date Received
jau
nebereikia".
Tai
reikštų
kad
niais bankais neturėjusios
statuto projektą ir kitus
dešimtys
tūkstančių
piliečių
dar
įmonės. Be to, finansinės pro
Jan 21.1997
Jan. 28. 1997
dokumentus. Pasak Šiaulių
blemos kenkė šalies ir įmonių kartą praranda pasitikėjimą
mero
Alfredo
Lankausko,
prestižui užsienyje, pakirto savo valstybe.
Jan 22.1997
Jan 29, 1997
konkurso nugalėtojas turi būti
partnerių pasitikėjimą, atbaidė
Tačiau vyriausybė savo įsipa paskelbtas iki sausio 10 d.
užsienio investuotojus. Silpna reigojimų, indėlininkams sufor
Jan. 23. 1997
Jan. 30. 1997
Komisija numačiusi susitikti ir
šalies ekonomika buvo sukrės mavus 120 mln. litų akcinį
su bendrovės didžiausiais akci
ta. O politikai tuo metu disku kapitalą, vertybiniais popieriais
Jan. 24. 1997
Jan. 31. 1997
ninkais. „Mes būtinai turėsime
tavo, ar gruodžio įvykius va įnešti savo dalį — 390 mln.
paklausti, iš kur bendrovė gaus
Jan. 25. 1997
Feb.1. 1997
dinti krize, ar ne.
neįvykdė, nors įstatymuose tuos šimtus milijonų litų,
Praėjua metams, „Respubli numatyti terminai praėjo.
reikalingų verslo planui įgyven
Sincerely yours.
ka" daro išvadą, kad žiaurios
Naujasis ministras pirmi dinti", — sakė A. Lankauskas.
bankų krizės pamokos buvo ne ninkas Gediminas Vagnorius
Rima Jakutytė
daug kam naudingos. Tiesa, „Respublikai" sakė, kad vasario
išsilaikę bankai tapo atsargesni, mėnesį vyriausybė paskelbs
bet iš krizės visiškai nepasimo programą, kaip bus elgiamasi
kė valdininkai.
su Lietuvos akciniu inovaciniu
„Jie vis dar nesuvokia, kad banku. Tačiau gruodžio 19 d.
yra pasamdyti ne tam, jog spaudos konferencijoje žur
spręstų už mus, kur laikyti nalistų spiriamas į kampą
mūsų pinigus. Lietuvos bankas klausimais, ar bus gaivinamas
taip ir neišmoko s t e b ė t i šis bankas, premjeras sakė, jog
komercinių bankų ir pateikti teisėsaugos institucijų duome
piliečiams informaciją apie jų nimis iŠ 350 mln. litų blogų
būklę, kuris bankas vykdo visus paskolų yra vilties susigrąžinti
to Kiy;.i T.illinn. V\oscow M Petersliurg. K i e v , L v o v ,
Over the (Mst tevv vt\»rs. LOT Polish Airlines h.v
nustatytus jo veiklos riziką ribo tik 5 proc. Ir prašė: parodykit tą
M i i . s k .m,l V I L N I O S . _ | T H » J * H : A
ostablished the most ( o m p r o h e n s i v e netvvork Oi
jančius normatyvus, kuris — ne. programą arba tą žmogų, kuris
destinalions m Lastern Ltiififie. vvith VV.irs.ivv ,is the
Take . u l v i n u g e <»' l ( f S lovv farev the luxurv ot
Žmonės turi teisę tai žinoti ir žinotų, kaip atgaivinti banką,
UD
strategir
^
Tbe
netvvork
ts
c
o
n
v
e
m
e
n
t
l
v
linkct;
l
(
)
T ' . tleet oi nev\ Korines ,irx) •MRs ,)nd the c o m
patys pasirinkti, su kuriuo jei į jį gali sugrįžti tik 5 proc.
vvrth LOT's tramatlantic route. g i v i n g passenger
lort ot the nev\ mtemattonal terminai .it VVars.ivv
banku nori turėti reikalų. paskolų?
f r o m N e w York, Newark a n d ( hic ago easv a< ( e »
( Htet iv Airport Make vour ri'MTv.ition-. today!
Tačiau Lietuvos bankas labiau
rūpinasi išsaugoti privačių
bankų interesus ir „komer JAUTIENOS PERTEKLIUS
Intormation. reservahons a n d t « k r t sale*, ai the <>n.c • - Oi LOT P O t I S H M K U N t S or y o u r 'rx ai Travel Agcnt
cines" paslaptis, netrukdo jiems
slėpti savo blogus rodiklius ir
New Ymk 2 1 2 - 8 6 * 1074
Montreal P ( j
514-8442674
apgaule prisivilioti klientų.
Lietuvoje — didelis jautienos
C h u a g o 312-236 3*88.
Totonto Ont
416-236-4242.
Todėl piliečiai tegu nenu- perteklius: visose įmonėse nėra
T<
los Angeles 213-934-S1S1.
>H •'<•<• 800-223-0593.
stemba. kai vieną rytą Lietuvą kur dėti 5,000 tonų jautienos
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binas, Sumskis N., Ruth Al
dona, Baleišyte Vita, Končius
Marija, Veleckis Ewald, Bajalis
Stella, Dzenkaitis J., Oželis
Evelyn, Raulinaitis P. A.,
Narbutienė Genovaitė, Jacobus
Joseph ir Isabel, Stankaitis A.,
Širvinskas Brone, Kazlauskas
V., Žakas Teresė, Iešmantas A.,
Chesna Arnoldas, Stražius D.,
Krasauskas V., Skruodys P. M.,
Neverauskas B., Dovydaitienė
O., Kielius Kazys, Korzonai D.
ir R., Ragas Rima, Bendoraitis
M., Prismantas Kazys, Šimaitis
Julius, Valiukėnai, Skridulis
Ant. Vai., Janačienė A., Vilutis
Antanas, Kasperavičius J. ir B.,
Petkūnas J.
P o 12 dol. aukojo: Skuodas
Justin, Sinkus Albinas, Lunecas
Anthony.
P o 10 dol. aukojo:
Repčys A., Šešplaukis A.,
Ežerskis Petras, Ciparis G.,
Dailidė Z., Murinas Praurima,
Strikas Jovita, Vadopalas J.,
Radionovas E., Lasaitis K., Ma
jauskas K., Mačernis Pranas,
Kazlas S., Gramas J., Vitkaus
kas Vytautas, Čepaitis K., Pretkelis A., Erlingis Stasys, Simo
naitis Aldona, Vilinskas
Stanley, Kisielis D., Damašauskas S., Bražėnas A., Leleika
Ursula, Libus Romas, Vaičiū
nienė L., Karaliūnas A ,
Kubilius Algimantas, Kulnys
Liudas, Morkūnas L., Balsys
Aloyzas, Kazlauskas Alė,
Dekeris J., Sist. of Immaculate.
Zaranka Pranas, Putrimas Min
daugas, Grinis Gedas, Ražans
kas K., Toliušis J. O., Shurkus
VI., Vidžiūnas S., Gutauskas V.
O., Vaškevičius Jonas, Zakaras
D., Kučinskas Joseph, Masaitis
C., Pocevičius Antanas, Laucius
H., Vidžiūnas Joseph, Simutis
Vladas, Jurgilas N., Maurukas
S., Leščinskas Valeria, Vodopalas E., Šimkus V., Naudžiūnas
A., Žemaitis Gedas, Goldikovskis A. Rev., Motiejūnas Jonas,
Mironas Andrius, Kolis Ona,
Ozolas Pranė, Matulaitis A.,
Janulaitis V. P., Unguraitis L.,
Rimkūnas J., Gedrimas A., Karsas J., Juodikis G., Galesas S.,
Išganaitis M., Brazys Vincas,
Vilkutaitis R., Masaitis A. Z.,

Sriubas B. R., Didžgalvis Rose,
Alkas Alfonse, Lintakas Birute,
Velūnas L., Kučas Regina, Bag
donas Halina, Palis Theo,
Navikauskas Al., Milkovaitis
K., Liškūnas A., Siliūnas O.,
Valiukevičius M.. Lopatauskas
J V., Suduikis Victor, Underys,
Radas J., Matthes Edith, Gražu
lis T., Daukus R., Laniauskas
Stasė, Černis K., Andrašiūnas
B , Pečkaitis Juozas, Pabrėža
A., Litvinas A., Medžiukas J..
Kolupaila Eugenia, Rudis Algis,
Valaitis Mirga, Šulaitis Anelė,
Gudinskai K. Fl., Venk G.,
Bentnorius A., Steele Rita,
Pranskevičius S., Maskolaitis
P., Blindstrubas Alexandner,
Walentukiewicz John, Kelpšas
Anthony, Giedraitis Joseph L.,
Buivydas A. M., Kruopis B..
Lazdauskas A.. Pfeifer Julus,
Miliauskas Stasė, Daunys K.,
Naujokaitis M., Pocius Edvard,
Jasaitis Elena, Numgaudas O.,
O'Connell M., Šiaučiūnas J.,
Griškus A., Selenis Bernice,
Zunde Pranas, Andrews Peter
R., Cilisis, Polikaitis Dalilė,
Jautokas Vanda, Račkus V.,
Pusvaskis J. V., Kičiūnas
Kazys, Bandžiulis Ignas,
Šilgalis Augustė, Repšienė A.,
Griela Stasys, Paltarzickas Aloy
zas, Černius Filomena, Artišauskas Marija, Plikaitis J., Ankus V. ir G., Nemanius Marija,
Predkelis Stasys, Valaitis John,
Januška A., Bigelis A., Bauža
Tadas, Čižauskas Elena, Puzinas Austrą, Bradūnas Juozas,
Kilčiauskas Jonas, Janiūnas Jo
seph, Graužinis Ramoną & Al.,
Landsbergis A. & L, Žemaitis V.
J., Rimkus Aldona, Užgirienė L,
Heiningas P., Kulbokas V.
Esame labai dėkingi visiems
„Draugo" rėmėjams už pa
lankumą ir finansinę pa
ramą.
• Vilkija. Lapkričio mėnesį
Vilkijos parapijos klebonas Vir
ginijus Lenk ta i t is pašventino
antrąjį miesto lopšelį-darželį.
Šia proga šalia darželio pastaty
ta žinomo liaudies meistro Sta
nislovo Bendžiūno skulptūra
„Angelas Sargas".

V I E N E R I Ų METŲ MIRTIES S U K A K T I S

A.tA.
BERNADETA
BELEŠKIENĖ

Buvusi mokytoja ir aktyvi veikėja lietuviškose organizaci
jose. Amžinybėn iškeliavusi 1996 m., sausio men 27 d. po
sunkios ir ilgos ligos
Jos brangiam atminimui šeima ir artimieji renkasi sekma
dieny sausio 26 d Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 10:30
vai ryto į šv Mišias
Nuliūdę: vyras Antanas, sūnus Vytautas, dukra Nijolė
ir kiti giminės.

PADĖKA
A.tA.
MARTA GEČAS
Aušraitė
Mirė 1997 m sausio 1 d.
1997 m sausio 6 d išlydėta iš Lietuvių Evangeliku Liu
teronu Tėviškes parapijos bažnyčios ir palaidota Lietuvių
Tautinėse kapinėse
Nuoširdžiai dėkojame vysk Hansui Dumpiui už maldas
koplyčioje ir religines apeigas bažnyčioje ir kapinėse
Dėkojame Tėviškes parapijos chorui, dirigentui Arūnui
Kaminskui ir solistei Aldonai Pankienei ui giesmes koplyčioje
ir bažnyčioje. Dėkojame karsto nešėjams ir visiems laidotuvių
dalyviams
Ačiū laidotuvių direktoriui D Petkui už malonų
patarnavimą.
V y r a s Hifrina.o Gečas i r šeima.

PW»^»»»WW^»*»*
1

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. sausio mėn. 22 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vytauto Didžiojo saulių
rinktinė saukia metini narių
susirinkimą sausio 26 d., sek
madieni, 1 vai. p.p., Saulių
namuose, 2417 W. 43rd St. Visi
nariai kviečiami.

.

Šv. Antano parapijoje,
Cicero, IL, bus klausoma
išpažinčių lietuviškai, ketvirta
dieni, sausio 23 d., 6 vai. vak. Po
to, 6:30 v.v. bus aukojamos šv.
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio
garbei. Visi kviečiami.

KVIEČIAME I

ATErronNKŲ
VAKARIENE

K & t ŽVAIGŽDUTĖ

Norėdamas padėti Lietuvos ir
čionykščių ateitininkų veiklai,
Ateitininkų federacijos fondas
kovo 1 d., šeštadienį, 5 vai.
vakare, ruošia vakarienę Atei
H j ^ *
\ \
**
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Cfacagos skynaus
tininkų namuose, 12690 Archer
Avenue,
Lemont,
IL.
Jonas ir Valė Pleiriai, kaip
Redaguoja J. Plačas. Medžiagų siųsti: 3206 W. 6Sth Place. Chicago, JL 60629
LB Brighton Parko apy
Šios vakarienės rengimo
pranešama Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos biuletenyje linkės narių metinis narių susi komitetas stropiai dirba, kad
PAUKŠČIAI
GALVOSŪKIS NR. 72
sausio 12 d.) š.m. sausio 12 d. rinkimas įvyks vasario 2 d., vakarienė kuo geriausiai
(Žiūrėkite figūras)
šventė savo vedybinio gyvenimo sekmadieni, 11 vai. r., tuoj po pavyktų. Jau du kartus posė
Mokiniai rašo diktantą.
lietuviškų Mišių, Nekalto M. džiavo Ateitininkų namuose
auksini jubiliejų.
Mokytoja diktuoja: „Aš mėgstu
Marijos Prasidėjimo parapijos (sausio 8 ir sausio 15 d.)
stebėti skrendančius paukš
Gavėnios susikaupimo die mokyklos salėje, 4420 S. Fair- nebodami nei grasinančių oro
čius..."
t A
na ruošiama šeštadieni, vasario field Ave. Visi Brighton Parko pranašysčių ir snieguoto kelio.
Čia Jonukas pakelia ranką:
15 d., Ateitininkų namuose. apylinkės lietuviai kviečiami
Vakarienės komitetui pirmi
— O jeigu aš nemėgstu jų ste
K * " ^ į/i\
Susikaupimui vadovaus kun. dalyvauti. Bus pateikta metinė ninkauja dr. Petras Kisielius, o
bėti, man vis tiek rašyti?
Edis Putrimas iš Toronto, valdybos veiklos ataskaita, pri nariai ynu dr. Ona Daugirdienė,
Canada Registruotis prašoma rinkta pusė valdybos narių, o dr. Aldona Juozevičienė, Elytė
Svarbiausias knygos veikėjas
pas Ireną Polikaitienę tel. vėliau — vaišės ir pabendra Lieponienė, Irena Kazlaus
turėjo ydą pastebėti kitų ydas.
630-257-2022.
vimas.
kienė, Elvyra Narutienė, Alfon
sas Pargauskas, Irena Polikai
GALVOSŪKIO NR- 51
Dar taip, rodos, neseniai
Vytenis
Grybauskas, tienę, dr. Petras Rasutis, Mari
ATSAKYMAS
laukėme Kalėdų, o jau ir Užga Orland Park, IL, kartu su ja Reinienė, Aldona ŠmulkštieNupieštos figūros atrodo visos
1. Pušis, 2. petys, 3. karys, 4.
vėnės „pirštu prikišamai"... „Draugo" prenumeratos pra nė ir Valerija Žadeikienė.
yra
panašios, tačiau gerai įsižiū
Smagų užgavėainį pobūvį — tesimu 1997 metams, atsiuntė
lapas.
Į
šią
vakarienę
kviečiami
visi
rėję
i jas, pastebėsite skirtumą.
Mardi Graa - rengia Mergelės 105 dol. auką. Reiškiame
ateitininkai
ir
jų
draugai.
Vaka
Suradę
panašias apibraukite.
Marijos Nekalto Prasidėjimo nuoširdžią padėką.
rienė
asmeniui
—
50
dolerių.
(5 taškai)
parapija, Brighton Parke,
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Savo dalyvavimu ar auka pavasario 8-9 d. parapijos mo
ATSAKYMAS
ALTo Čikagos skyriaus
GALVOSŪKIS NR 73
kyklos patalpose. Visas pelnas valdybos ir tarybos posėdis remsite kilnų tikslą — padėti
Aras — karas.
(Žiūrėkite lentelę)
įtariamas parapijai ir mokyk šaukiamas sausio 24 d., penkta ugdyti jaunimą katalikiškai —
lai. Klebonas kun. Anthony Pu- dieni, 5 vai. vak., ALTo centro lietuviškoje dvasioje. Čekius
H 1I I I
chenski maloniai ragina parapi patalpose, 6500 S. Pulaski Rd. rašyti „Ateitis Federation
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Fund".
jiečius ir kitus lietuvius prisidė Visi kviečiami dalyvauti, nes
ATSAKYMAS
ti prie šio renginio pasisekimo, bus aptariamas Lietuvos Nepri Prieš vakarienę — apšilimas
Žiūrėkite brėžinėlį.
paaukoti laimėjimams dovanė klausomybės minėjimas, įvyk — pasisvečiavimas, o pati vaka
lių, atnešant į parapijos raštinę siantis vasario 16 d. Atskiri rienė bus 6 vai. Galėsite gar
Bekasdamas sniegą, pavargo berniukas.
kasdien, nuo 10 vai. r. iki 4 vai. pakvietimai nebus siunčiami, džiai pasivaišinti, su draugais ir
Piešė V. Stanėikattė
pažįstamais
susitikti,
pabend
popiet.
todėl visi atkreipkite dėmesį į šį rauti. Bus ir meninė programa.
l langelius įrašysite sporto
Taigi „sviesiai-tiesiai", kaip BROLIAMS PARTIZANAMS
Dantų gydytojų sąjungos pranešimą.
KAIP VELNIAS
žvaigždes,
kurie yra patekę į
narių —trmknaas saukiamas
MATAVO EŽERUS
Mykolas Dranga, buvęs mėgsta sakyti mūsų svečiai iš
specialius
leidinius ir encik
sausio 23 d., ketvirtadienį, 12 dienraščio „Draugo" redak Lietuvos, komiteto pirm. dr. P. Kai giria išretus
Vieną
kartą
velnias
norėjo
iš
lopedijas,
o
vidurinėj eilėj Že
Kisielius
ir
visi
nariai
kviečia
Vakare šlamėjo,
vai., Valės Šimkienės namuose, torius, sugrįžęs iš Europos ato
matuoti
du
ežerus,
Dirdų
ir
Čimyn
parašysite,
kas yra vidury
Jus
dalyvauti
šioje
Ateitininkų
Partizanų gretos
1830 Shetland Ra., Naperville, stogų pas savo motiną Birutę
čirų.
Dirdų
ežeras
yra
Rokiškio
je
Amerikos
ir
Australijos. 1.
vakarienėje.
Laisvės ginti ėjo.
IL, tel. 630-357-8478. Valdyba Drungiene ir brolius bei sesutę,
aps.,
Obelių
v.,
o
Čičirų
—
Zara
įrašysite,
pamėgto
beisbolo
Dėl
informacijos
kreipkitės
į
kviečia visas nares dalyvauti apsilankė ir mūsų redakcijoje,
sų apsk., Imbrado valsč. Išma
žaidėjo pavardę, kurio vardas
susirinkime, aptarti „cepelinų stebėdamasis daugeliu pasikei Elvyrą Narutienę, 708-422- Tūkstančiai išėjo,
tavęs velnias pastebėjo, kad
yra Stan? 2. įrašysite pavardę
Pavergti — nerimo,
popietės", ruošiamos Jaunimo timų nuotolaiko, kai jis čia dir 8863.
Čičirų ežere yra daugiau van
žymaus Virginijos Sąuires krep
A. Šmulkštienė Kai mirtis viešėjo
centro mažojoje salėje antrąjį bo. M. Dranga darbuojasi Lais
dens.
Jis
pasiėmęs
kaušelį
ir
šinio žaidėjo „Dr. J". 3. Šį kartą
Virš juodų arimų.
kovo mėn. sekmadieni, kovo 9 vosios Europos radijo stotyje
pasisėmęs
vandens
iš
Čičirų
eže
įrašysite pirmą raidę varde ir
ŠJ penktadieni, sausio 24 d.,
d., 12 vai.
Praboje.
ro nešė Dirdų ežeran, nes jis no
pavardę 17-mečio teniso žaidėjo
5 vai. p.p., šaukiamas ALTo Ne perkūnai griovė,
rėjo, kad abu ežerai būtų lygūs.
(super star). 4. Dabar pavardę
Čikagos skyriaus valdybos bei Ne žaibai žaibavo,
Jam benešant vandenį su kau
Oakland A's Gene, kuris žymi
tarybos posėdis (ALTo centro Narsūs vyrai kovės
šeliu užgiedojo gaidys. Velniui
mas kaip „Most Valuable Playpatalpose, 6500 S. Pulaski). Už tėvynę savo.
iškrito iš rankų kaušelis, iš ku
er" pasaulio serijoje (World SeGALVOSŪKIO NR. 55
Raginami dalyvauti visi tarybos
z 79-tasis Vasario Šešiolik
rio vanduo išsipylė ir pasidarė
ries) 1972 m. 5 . 0 kas nežino žy
ATSAKYMAS
ir valdybos nariai. Atskiri
tosios minėjimas — š.m. va z Frank ir Mary Radis, Hot pakvietimai nebus siunčiami, Vėliavos kaip kraujas
naujas
ežerėlis,
kuris
yra
pava
maus beisbolininko Mickey pa
1. Krepšininkai, Kaune išėję
sario 16 cL, sekmadienį, Maria Springs AR, atsiuntė $150, šią tad prašoma atkreipti dėmėsi t Mūsų žemėj plakas.
dintas
„Kaušelis".
Jis
yra
Ro
vardės? 6. Čia bus reikalingas
Neužžėlęs, naujas,
į rotušės balkoną, gautas juos
Aukštesniosios mokyklos audi sumą skiria globai vieno Lietu žinute spaudoje.
kiškio
apsk.,
Obelių
valsč.,
Ževardas ledo ritulio čempiono
Link Uralo, takas.
torijoje 2 vai. p.p. Minėjimą vos našlaičio. Dėkojame! „Lie
liūnų kaime, Aleksandrovėlėa tas ir medalius išmėtė gausiai Bostono Bruins. 7. Pagaliau pa
kauniečių miniai, atsidėkodami
rengia Čikagos Amerikos Lietu tuvos Našlaičių globos" Mūsų laikų palaimintasis —
Jonas Minelga. parapijoje.
vardę žymiausio krepšinio isto
tai
arkivysk.
Jurgis
Matulaitis.
komitetas.
vių taryba.
(sk)
Iš dr. J. Balio už ovacijas (D. Kamarauskienė, rijoje žaidėjo (forvvard), kurio
Dar yra nemažai gyvųjų tarpe,
ŽIEMA
tautosakos archyvo „Lietuvos rytas", Nr. 156,1 psL, vardas yra Elgin.
z Advokatas Ernest C.
z TRANSPAK ištaiga LE- kurie ji pažinojo, turėjo progos
Vilnius, 1995.VTI.5). 2. Žmogus
Laikas sniegu ir šaltu oru pa
Kas teisingai visus vardus įra
Raškauskas, Potomac, Mary- MONTE veikia savaitgaliais: susitikti, matyti, girdėti. Retai sidžiaugti: statyti senius besme
pasigamino sau ietį 400,000 m.
šys,
gaus 10 taškų, o jei truputį
MANO VASAROS
land ir jo draugas Frederick L. penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; sekmd. Katalikų Bažnyčios istorijoje genius, sniego pilis ir smagiai
prieš Kristaus gimimą. 3. Iš
suklys,
tik 5 taškus.
Potter, paskaitė .Bridges" žur 8:30 v.r. — 1 v*, p.p. Transpak pasitaiko, kad palaimintuoju — praleisti dieną. Galima slidi
ATOSTOGOS
skraidančių paukščių didžiau
nale apie Lietuvos vaikų-našlai- tel. Lemonte: 708-257-0497.
arba šventuoju — asmuo paskel nėti, čiuožinėti, tik kur ledas
Vasaros metu aš žaidžiau su sias ir galingiausias yra „Kon
čių gyvenimą, kurį labai vaiz
(sk.) biamas tiek nedaug laiko gerai susalęs. Bet negalima už savo draugėmis. Daug laiko pra doras" (Condor, vultur gryGALVOSŪKIS NR 74
džiai aprašo Jeanne Dorr,
phus).
Jis
gyvena
Pietų
Ameri
(Žiūrėkite brėžinėlį)
praėjus
po
jo
mirties,
tad
pal.
miršti svarbiausios žiemos šven leidau plaukiodama baseine. Su
z Lietuvos Dukterų drau
kiekvienas atsiuntė po $2,500,
kos
Andų
kalnuose.
Jo
sparnus
Jurgis
Matulaitis
yra
džiugi
tės Kalėdų — Kristaus gimimo visa šeima buvau išvažiavusi
gijos valdyba praneša, kad iki
iš viso $8000, kuriuos skiria
balandžio 1 d. draugijos raštinė, išimtis. Nuo jo mirties vis dėlto prisiminimo. Šis laikotarpis yra iškylauti. Plaukėm ežeru, žai išskleidus, nuo vieno sparno ga
alkoholikų tėvų apleistiems vai
273S W. 71 St, Chicago, veiks jau praėjo 70 metų, o ši sukaktis labai smagus ir mano mėgsta dėm prie laužo, buvo labai sma lo iki antro yra 10 pėdų arba , . - » . - _ - - • — • « • * •
kams padėti. Dėkojame auko
daugiau netu 3 metrai (E. Brit.
antrad. ketvirto, ir šestd. nuo bus paminėta sekmadieni, sau miausias.
gu
tojams ir Jeanne Dorr, kuri yra
10 v.r. - 2 v. p.p4 teL 773- sio 26 d., 10:30 vai. r. Švč. M. Lukas Gudinskas, Hamiltonas
Su šeima buvau išvažiavusi ii 6:279, Chicago, 1968; L.E.
komiteto narė ir daug dirba
Marijos Gimimo parapijos baž
925-3211.
gon kelionėn. Pradžioje sustojo 12:317, Boston, 1957). 4. Filipi
rašydama apie Lietuvos našlai
ĮSPŪDŽIAI
nyčioje iškilmingų šv. Mišių
Mokinių ekskursija nuvyko į
me pas mano pussesere, kuri gy nų prezidento F. Ramoso specia
čių vargus lietuviškai nekal
x TRANSPAK
praneša: metu. Po Mišių parapijos salėje
liu
dekretu
iki
šiol
buvęs
Fili
modernaus
meno muziejų. Tarp
vena
New
Jeraey
valstijoje.
Ma
Kai atvažiavome i stovyklą,
bančiųjų tarpe. „Lietuvos Naš „Vakarų kaimynai savo ir rengiama akademinė dalis.
pinų simbolis Žvirblis, pakeistas daugelio paveikslų kabojo ir
no
ir
Dalios
gimtadienis
buvo
atrodė,
kad
visi
yra
pikti,
nes
laičių globos" komitetas, Lietuvos labui pasirūpino su Paskaitą apie pal. J. Matulaiti
į Erelį. Esą, žvirblis yra prastos
2711 Wes* 71 St., Chicago IL tvarkyti Lietuvos jūros sienos kalbės ses. Daiva Kuzmickaitė, kiekvienas turėjo daug asmeniš stovyklavimo metu, todėl mes kilmės paukštis, nevertas būti toks, kokį matote šiame pieši
nėlyje, tik žymiai didesnis. Mo
kų ir isirengimo rūpesčių. Išly atšventėme anksčiau New Jer
«»»•
(sk) apsaugą: beveik 10 nedidelių bus pabendravimas ir kavutė. ginus nesklandumus, bus malo aey. Ten vieną naktį pernakvo šalies simboliu, o erelis — tai jė kiniai susidomėjo ir ėmė spėlio
laivų Lietuvai dovanojo norve Minėjimą ruošia Čikagos ir nu stovyklauti. Reikėjo atlikti jome ir anksti rytų išvažiavome. gos, galybės ir laisvės simbolis, ti, ką jis galėtų vaizduoti. Nė
gai, švedai, lenkai, taip pat apylinkių Nekalto Prasidėjimo daug isirengimo darbų, kadangi
Advokatas Jonas Gibaitis
Mes važiavome į Neringos sto („Lietuvos rytas", Nr. 161,11 p. vienas neatspėjo, tik pažiūrėję
Lietuvai jau perduota veikian seselių rėmėjai ir kviečia esame „Gintaro-Ąiuolo" vadovų vyklą. Stovykloje man labai Vilnius, 1995.VD.12). 5.1994 m. į paveikslų katalogą sužinojo.
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedaie Avenue
ti švedų ir danų dovanota jūros lietuviškąją visuomene gausiai mokykloje. Mes čia turime iš patiko, ypač kai buvo mano ir pasaulio neturtingoms šalims Pamėginkite ir jūs spėti. Jei
Chicago, IL 60629
pakrančių stebėjimo sistema". dalyvauti.
mokti, kaip vadovauti skilčiai. Dalios gimtadienis. Neringos amerikietiškų dolerių skyrė: Ja atspėsite tikrą pavadinimą, ku
Pinigai, siuntiniai ir ko
Tel. 1-773-776-8700
Įsikūrus ir susipažinus su šios prūde plaukiojome, dainavome. ponija 13.2 milijardus, JAV 9.9, ris buvo parašytas kataloge,
Daibo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
mercines siuntos i Lietuvą. tn*
stovyklos tvarka, visi pralinks Dvi savaitės prabėgo greitai, Prancūzija 8.4 ir Vokietija 6.8 gausite 10 taškų. Ui bet kokį
šeitad. 9 v.r. iki 1 vai. p p
Maisto siuntiniai. TRANS
milijardus (.Lietuvos rytas" Nr. spėjimą — tik 5 taškus.
mėjo ir buvo labai smagu. Ši ten buvo labai smagu.
PAK, 4545 W. 63 St, Chicago,
Tada vėl labai ilgai keliavo 155, Vilnius, 1995.VH.04).
stovykla mums parodė, kad mes
Advokatas
i
IL 60829, tel. 773438-1050.
turime būti ir dirbti visi kartu, me namo. Pas mus iš Vokieti
GALVOSŪKIS NR. 75
GINTARAS P. ČEPĖNAS
(sk)
GALVOSŪKIS
NR.
71
jos
atvažiavo
mano
teta.
Su
ja
pasiskirstant
pareigomis.
Tai
6436 S. Palatai M., Chicago, IL 6M29
1. Mūsų laikais, kurios tauty
x „Trys laureatai", Smols(Žiūrėkite trikampį)
tikras skilties veikimas. Jeigu kartu ir Julija Ashley. Dalia
(h bl j Siautę nuo Balzeko muziejaus)
bės
žmonės ilgiausiai gyvena? 2
kus, Gabnys ir Savkovas kon
visos skiltys taip dirbtų, drau ir aš važiavome į „Adventure
Tel. 312-582-4500
Kas
ir kada pirmieji pradėjo ga
14325 S. Bell Rd., Lockpoft, IL 60441 certuoja Jaunimo centre, 5620
govių veikimas žydėtų. Stovyk World". Ten buvo labai linksminti
vyną ir alų? 3 Kada eu
So.
Claremont,
Chicago,
IL
va
Tel. 708-301-4966
lai pasibaigus, grįšime j savo ma.
ropiečiai išrado siuvimui adatą?
sario 1 d. 6 vai., šeštadieni.
Valandos pagal susitarimą
vietoves, bet žinosime, kad sten
Julija Slavikai*
4. Europos šalyse, kiek polici
Bufetai: „Seklyčioje", 2715 W.
gėmės atlikti paskirtas pareigas
Baltimorės Karaliaus
ninkų tenka tūkstančiui gyven
71 St Tel. 773-478-2855 arba
gerai. Čia išmokome būti geres
Mindaugo lit. m-los mokinė
ADVOKATAS
tojų?
5. Kas pirmieji įžvelgė,
773-238-1538.
ni lietuviškumui, draugišku
(„Mūsų Žinios")
Vytenis Lietuvninką*
kad
medžiaga
susideda iš ato
Linija
AE
yra
nubrėžta
iš
tai
(sk)
mui, kad galėtume geriau vado
4536 W. 63th Street
mų?
syklingo
trikampio
kampo
į
to
vauti skiltims ir tęsti skautybės
Chicago, IL 60629
x Galiu padėti legaliai gau
Už teisingus ir plačiau paaiš
SMULKIOJI TAUTOSAKA trikampio įžambinės vidurį.
ideologiją.
(Skersai gatves nuo „Draugo'
ti
JSOC.
8ECURTTY"
kortelę,
kintus
atsakymus skiriama 10
Kaip
galite
patikrinti,
kad
linija
Tel. 312-M4-O1O0
Darbštus duoną gamina, tin
Daina Lukaitė
vairavimo
leidimą
(driver's
taškų,
o
už trumpus ir apytik
AE
daiga
įžambias
i
dvi
lygias
Kasdien 9 v.r—5 v.v.
1996 m. Čikagos skaučių,-tų ginys vargą augina.
license) ir vizų pratesimą. Ed
rius - tik 5 taikai.
dalis?
Šeštadieniais ir vakarais
Viena vaga duoda tik vieną
stovyklautoja
Šumanas, tel. 1-708-248*241.
pagal susitarimą
(5 taškai) Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
Sos. Daiva Kuzmickaite
riekę
duonos.
(„Žvaigždynų
kelias")
fsk)
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