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Rusija n e n a u d o s karinės jėgos
prieš Baltijos valstybes
Oslas, lapkričio 25 d. (AP,
BNS) — Baltijos valstybės ne
turi ko baimintis iš Rusijos,
net jeigu ir atsisakys jos
siūlomų karinio saugumo ga
rantijų, pirmadienį pareiškė
Rusijos gynybos ministras Igor
Sergejev.
Rugsėjį Rusijos premjeras
Viktor Černomyrdin pasiūlė
Lietuvai, Latvijai ir Estijai
saugumo garantijas, jeigu jos
atsisakytų stoti į NATO.
Vėliau tokį patį pasiūlymą su
teikti vienašales saugumo ga
rantijas ir sudaryti regiono
saugumo ir pastovumo paktą
pateikė prezidentas Boris Jelcin ir Rusijos URM.
„Tai turėtų būti supranta
ma, kaip Baltijos valstybių
saugumo garantija, Rusija
niekada jėga netvarkys rei
kalų su Baltijos valstybėmis",
sakė I. Sergejev Norvegijoje,
kur atvyko susitikti su savo
kolegomis iš Šiaurės valsty

Remiantis B \ S , Reuter, DPA, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BelaPAN',
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

bių.
Baltijos regiono saugumas
buvo viena iš svarbiausių šia
me susitikime nagrinėjamų
temų.
Baltijos valstybės neseniai
atmetė pakartotinus Maskvos
pasiūlymus suteikti saugumo
garantijas ir tebėra pasiry
žusios tapti NATO narėmis.
Trumpame pasisakyme Nor
vegijos valstybinei televizijai
I. Sergejev sakė negalįs su
prasti Baltijos valstybėse už
silikusios Rusijos baimės. „Jei
tai susiję su praeities Rusija,
aš galiu tai suprasti, bet ne
kai tai susiję su dabartine Ru
sija", sakė I. Sergejev.
Rusijos ministras buvo pak
viestas į Norvegijos, Danijos,
Švedijos, Suomijos ir Islandi
jos gynybos ministrų susiti
kimą, kuris surengtas Renoje,
maždaug už 250 km į šiaurę
nuo Oslo.

L i e t u v a ginklus iš Rusijos pirko
per tarpininkus
Vilnius, lapkričio 25 d.
(BNS) — Lietuvos Krašto ap
saugos ministerija (KAM) tei
gia, kad ginklų sandėryje su
Rusijos Baltijos laivynu finan
sinius dokumentus pasiraši
nėjo „Šeimos" bendrovė, o ne
ministerija.
Spaudos konferencijoje an
tradienį Krašto apsaugos vice
ministras Povilas Malakaus
kas pranešė, kad KAM su
daryta jo vadovaujama specia
li komisija, nustatysianti, ar
pagrįstos Baltijos laivyno fi
nansinės pretenzijos Lietuvai.
Prieš savaitę KAM gavo
pranešimą, kad Rusijos Balti
jos karinis laivynas apskundė
Lietuvos KAM Karaliaučiaus
srities arbitražiniam teismui,
reikalaudamas sumokėti įsi
skolinimus už karinės įrangos
ir ginkluotės pirkimą per
„Šeimos" bendrovę. Baltijos
laivynas prašo sumokėti 4.770
mlrd. rublių (maždaug 2.24
mln. litų).
Lietuva ir Rusija yra pasi
rašiusios teisinės pagalbos su
tartį. Ji numato galimybę pa
duoti į teismą ir reikalauti
žalos, nuostolių atlyginimo ar
sutarties įvykdymo.
Viceministras P. Malakaus
kas pažymėjo, kad panaši
komisija kartą jau buvo suda
ryta, prieš kelerius metus
Karaliaučiui pateikus panašių
pretenzijų. Tuomet komisija
paskelbė, kad KAM yra vi
siškai atsiskaičiusi su Kara
liaučiumi.
P. Malakauskas taip pat
teigė, kad Kauno bendrovė
„Selma" neteisingai skelbia,
neva
ji
netarpininkavusi
Šiame sandėryje. „KAM su
darė sutartį tik su 'Selma', ir
ji jau tarėsi su Kaliningrado
(Karaliaučiaus — red.) laivy
nu. Nebuvo mūsų tiesioginių
sutarčių su Kaliningradu",
sakė P. Malakauskas.
Jis informavo, kad KAM pa
reigūnai pasirašinėdavo tiktai
aktus apie gautas prekes, o ne
sutartis.
„Selma" neseniai išplatino
pareiškimą, kuriame teigia
ma, kad jai žinomuose doku
mentuose yra tik KAM ir Bal
tijos karinio jūrų laivyno
pareigūnų parašai.
Teisingumo
viceministras
Gintaras Švedas anksčiau
sakė, kad daug kas priklauso
nuo to. ar KAM yra tos sutar-

Pasaulio naujienos

ties šalis. Pasak G. Švedo, jei
ši sutartis buvo sudaryta tarp
Rusijos laivyno ir Lietuvos
krašto apsaugos ministerijos,
tai Lietuvai „gali liūdnai baig
tis", o jei ji buvo sudaryta su
„Selma" — tai „visai kas kita".
Spalį Lietuvos generalinė
prokuratūra atnaujino bau
džiamąją bylą dėl piktnau
džiavimo tarnybine padėtimi
ir aplaidumo Krašto apsaugos
ministerijoje, įsigyjant gin
kluotę iš Rusijos karinio laivy
no. 1994 metų sausį iškelta
baudžiamoji byla buvo nu
traukta 1995 metų rugpjūtį.

Lapkričio 23-ąj4 — Kariuomenėn dieną
Vilniuje. Kate-:i>s aikštėje, priimdamas iškilmingo Vilniaus įgulos
karių rikiuote, Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas j.jsakė, jog krašto apsaugai reikia skirti daugiau lesų.
ir priminė, jog šiemet šiam tikslui skirta beveik dvigubai daugiau negu pernai. Kitąmet išlaidas planuojama dar
labiau padidinti Krašto apsaugos ministras Česlovas Stan-evieius dėkojo kariams už ištverme ir pasiaukojimą.
Iš Katedros aikštės Gedimino prospektu kariai nužygiavo į Nepriklausomybes aikšte, kur juos šventės proga
pasveikino Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Nuotr : (iš kairės) Lietuvos kariuomenės vadasgenerolas leitenantas Jonas Andriškevičius. KA ministras
Česlovas Stankevičius ir prezidentas Algirdas Brazauskas apžiūri iškilmingą
rikiuote.
'Elta;

Lietuva nori paremti pėstininkų
naikinimo minų konvenciją

Vilnius, lapkričio 25 d.
(BNS) — Lietuva svarsto gali
mybę prisijungti prie tarptau
tinės sausumos kariuomenės
naikinimo minų uždraudimo
konvencijos, tačiau nežinoma,
ar tam bus spėta pasirengti
iki šiuo klausimu gruodį ren
giamos konferencijos Ottawoje, antradienį pareiškė Lietu
vos UR ministerijos politikos
departamento direktorius Vygaudas Ušackas.
Pasak jo, Ottawos konferen
cijoje stebėtojo teisėmis daly
vauti įgaliotas Lietuvos am
basadorius Kanadoje Alfonsas
Šioje byloje yra minimas ir Eidintas.
Pasak V. Ušacko, numaty
buvęs krašto apsaugos mi
nistras Audrius Butkevičius, tos dvi galimybės pasirašyti
kuriam iškelta byla dėl pa
sikėsinimo sukčiauti stambiu
mastu.
Ginklų sandėryje 1992-1993
metais tarpininkavo statybos
Vilnius, lapkričio 25 d.
bendrovė „Selma", vadovauja (BNS) — Seimo Juridinio sky
ma anksčiau teisto Vlado Lau riaus vadovas Vytautas Sinke
rinavičiaus. „Selma" statė gy vičius mano, kad į prezidentus
venamus
namus
Rusijos kandidatuojantis parlamento
kariškiams Karaliaučiuje, už pirmininkas Vytautas Lands
tai gaudama atlyginimą gink bergis per rinkimų kampaniją
lais. Prokuratūra įtarė, kad gali atsisakyti tarnybinio atly
KAM, vadovaujama tuometi ginimo, tačiau atostogų išeiti
nio ministro A. Butkevičiaus, negalėtų.
už rusų Baltijos karo laivyno
Prašymą nemokėti atlygini
perduotus automatus, karo mo V. Landsbergis Seimo val
laivus
ir
sraigtasparnius dybai įteikė pirmadienį, o val
„Seimai" pernelyg brangiai su dyba paprašė Juridinio sky
mokėjo.
riaus ištirti šio prašymo tei
sinius motyvus.
* Jungtinių Valstijų ir Bal
Seimo pirmininkas, atskai
tijos valstybių chartija bus pa čiavus mokesčius, gauna pus
sirašyta sausio 16 dieną Va ketvirto tūkstančio litų mėne
šingtone, pranešė diplomati sinį atlyginimą.
niai šaltiniai. Lietuvos URM
V. Sinkevičius sakė, kad V.
pareigūnai patvirtino BNS, Landsbergis negalėtų pasiimti
kad dėl keturšalės chartijos nei mokamų, nei nemokamų
pasirašymo datos galutinai su atostogų, nes jis, kaip ir visi
tarta diplomatiniais kanalais Seimo nariai, yra išrinkti tau
antradienį. Anksčiau planuo tos, ir todėl neturi įprastinių
ta, kad JAV. Lietuvos, Latvi darbo santykių su Seimo raš
jos ir Estijos prezidentai doku tine.
mentą pasirašys šiemet gruo
Tačiau, pasak V. Sinke
dį, tačiau jų susitikimas buvo vičiaus, „visai teisėtas parla
atidėtas aiškinant dideliu JAV mentaro noras atsisakyti atly
prezidento Bill Clinton užim ginimo, jei jis dėl rinkimų
tumu, ypač sprendžiant santy kampanijos skiria mažiau lai
kių su Iraku krizę. Teisiškai ko savo tiesioginiam darbui".
neįpareigojanti chartija skelbs
Seimo Etikos ir procedūrų
visų keturių valstybių pripa komisija yra nusprendusi, kad
žįstamus politinio, ekonominio
į prezidento postą kandidatuo
ir kultūrinio bendradarbiavi
jantiems parlamentarams at
mo principus, atspindės „ben
lyginimai nebus mažinami dėl
drą saugumo viziją" transat
lantinėje erdvėje, tačiau nesu nedarbo Seime, kol vyksta rin
teiks jokių saugumo garantijų. kimų kampanija. Toks nutari
mas svarbus dar trims kan
<BNS>
didatams į prezidentus —

konvenciją — per konferenciją
Ottawoje ir vėliau, Jungtinėse
Tautose New Yorke. Tai turi
būti padaryta iki konvencijos
patvirtinimo valstybių-signatarių parlamentuose, o šis
veiksmas, pasak V. Ušacko,
gali užtrukti kelerius metus.
Latvija ir Estija kol kas

taip pat neapsisprendė, ar pri
sijungs prie konvencijos.
Požiūris į šių minų uždrau
dimą pasaulyje yra nevieno
das. Prancūzijos prezidentas
yra paraginęs pasirašyti kon
venciją visas Europos Tarybos
valstybes. JAV pareiškė nepa
sirašysiančios dokumento, nes
tai sukeltų pavojų Amerikos
kareiviams, ypač Korėjos pu
siasalyje.

Valstybiniai bankai kelia nerimą
privačių bankų vadovams
Vilnius, lapkričio 21 d.
(BNS) — Lietuvos bankų aso
ciacijos prezidentas Eduardas
Vilkelis baiminasi, kad du val
stybinius bankus gali ištikti
Valstybinio komercinio banko

Kandidatui į prezidentus
nereikia atlyginimo
Kaziui Bobeliui. Vyteniui An
driukaičiui ir Rimantui Sme
tonai. Kol kas nė vienas jų
nepasekė V. Landsbergio pa
vyzdžiu ir atlyginimo neatsi
sakė.
Prezidento • rinkimų įsta
tymas numato, kad kandida
tas gali išeiti dviejų mėnesių
mokamų atostogų, tačiau ši
nuostata neišsprendžia neaiš
kumo dėl prezidento pareigų
siekiančių Seimo narių..
* Kandidatas į preziden
t u s Artūras Paulauskas pa
siryžęs susirungti su bet ko
kiu varžovu, tačiau labiausiai
vertintų diskusiją su Seimo
pirmininku Vytautu Lands
bergiu. „Jdomiausia būtų dis
kutuoti su V. Landsbergiu,
nes tai yra žinomas ir mato
mas žmogus", antradienį žur
nalistams sakė A. Paulauskas,
leisdamas suprasti, kad ne
norėtų į antrąjį rinkimų ratą
patekti kartu su JAV gamto
saugininku Valdu Adamkumi,
teigdamas, kad jis Lietuvoje
yra labai mažai gyvenęs ir su
juo būtų „labai sunku kalbė
ti". A. Paulauskas, antradienį
pristatęs visą savo rinkimų
programą, paneigė gandus,
kad ją padėjo paruošti dabar
tinis Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas. A. Pau
lauskas teigė, kad jam rinki
mų kampanija yra „azartas,
žaidimas, malonumas ir nuo
vargis", o ne ..gyvybės ir mir
ties klausimas".

likimas.
Asociacijos vadovas sako.
kad vyriausybė užima gana
keistą poziciją valstybinių
bankų atžvilgiu. E. Vilkelis
minėjo lėtą jų privatizavimą
ar neprivatizavimą, nepakan
kamą akcinį kapitalą, nutari
mus skirstyti lėšas per šiuos
bankus.
„Dėl valstybinių bankų net
priimami atskiri įstatymai,
kurie kitų bankų atžvilgiu
yra diskriminaciniai. Būtent
šiems bankams netaikomi vie
ni ar kiti normatyvai, kurių
privalo laikytis kiti komerci
niai bankai", kalbėjo žurnalis
tams Lietuvos bankų asociaci
jos vadovas.
Buvęs finansų ministras E.
Vilkelis įsitikinęs, kad rinkos
sąlygomis valstybiniai bankai
turi ne patį geriausią šeimi
ninką.
„Makroekonominiu požiūriu
mums su tuo nevertėtų susi
taikyti", sakė jis.
Taip E. Vilkelis komentavo
padėtį, kai Taupomasis ir Že
mės ūkio bankai, kurį laiką
šiemet dirbę pelningai, galiau
siai paskelbė apie patirtus ne
mažus nuostolius, kurie susi
darė, smarkiai padidinus spe
cialiuosius atidėjimus.
Tokią keliančia nerimą val
stybinių bankų egzistenciją
Asociacijos vadovas laiko „iš
imtiniu socializmo reliktu".
* Reaguodama į visuo
menės
kritiką dėl teisėjų
darbo užmokesčio, Vyriausy
bės spaudos tarnyba pranešė,
jog šiais metais vyriausybė pa
siūlė padidinti atlyginimus vi
sų pirma tik aukščiausios ka
tegorijos
teisėjams
Toks
sprendimas priimtas
^angi
aukštos kvalifikacijos teisi
ninkus vis dažniau samdė pri
vačios įstaigos, mokėdamos di-

Manama. Persijos įlankos regione JAV dislokavo dar 36 ka
ro lėktuvus, antradienį pranešė JAV Karinių Oro pajėgų (KOP)
atstovas spaudai. Anot majoro Chester Curtis. šiuo metu Persi
jos įlankos regione dislokuotas visiškai sukomplektuotas 347asis oro ekspedicinis sparnas ir apie 1.000 aptarnaujančio per
sonalo. JAV ėmė stiprinti savo karines pajėgas regione prieš 3
savaites, kilus konfliktui su Iraku dėl Jungtinių Tautų ginklų
tikrintojų išvarymo. Nors šiuo metu jie jau grįžo vykdyti savo
užduoties, JAV toliau pritraukia į regioną savo karinius pas
tiprinimus.
New Yorkas. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (ST) pir
madienį nepasiekė sutarimo dėl specialaus pranešimo Irako
ginkluotės tikrinimų klausimu, Rusijai reikalaujant numatyti
skubesnio ginkluotės tikrinimo darbotvarkę. ST svarstė savait
galį pateiktą pranešimą, kurį parengė Irako ginkluotę tikri
nančios JT Specialiosios komisijos (UNSCOM; patariamoji ta
ryba. Pranešime sakoma, jog ,,nedelsiamas, besąlygiškas ir ne
varžomas" JT tikrintojų įleidimas į visus reikiamus objektus
yra „absoliučiai esminis", kad UNSCOM galėtų įgyvendinti bet
kurią savo užduotį. Tačiau pranešimas taip pat sako, jog UN
SCOM turi gerbti teisėtus Irako rūpesčius dėl „valstybinio sau
gumo, suverenumo ir orumo", ir siūlo komisijos pirmininkui
Richard Butler išsiaiškinti šį klausimą derybose su Bagdadu.
Varšuva. Gdansko teismas nurodė buvusiam komunistų va
dovui generolui Wojciech Jaruzeiski pateikti medicinos pažy
mą, kurioje būtų nurodyta, kad jis yra sveikas ir gali stoti prieš
teismą už 1970 metų streiko aukas. W. Jaruzeiski pasitraukė
iš teismo liepos mėnesį, kai gydytojai paliudijo, kad jis serga
kepenų liga ir jį kamuoja nugaros skausmai bei depresija, ku
rių gydymo kursas trunka nuo 6 iki 8 mėnesių. Kruvinas susi
dorojimas su streikininkais šiuo metu yra vienintelis teismo
kaltinimas W. Jaruzeiski, kurio vardas siejamas su 1981 metų
gruodžio 13 diena, kai po „Solidarumo" organizacijos akcijų jis
įvedė karinę padėtį.
Jeruzalė. Iranas bandė iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR)
nupirkti dalį branduolinės progTamos, kuri, padedant Izraeliui,
buvo sukurta 6-7-ame dešimtmetyje, pirmadienį pranešė žur
nalas „The Jerusalem Report". Iraną domina kilnojami urano
sodrinimo įrengimai ir technologija, galinti padėti Iranui grei
čiau sukurti branduolinį ginklą, rašoma žurnale. Izraelio Už
sienio reikalų ministerija straipsnio kol kas nekomentavo. Ira
nas ir Izraelis yra nesutaikomi priešai, o Izraelis nerimauja,
kad Teheranas per keletą metų gali turėti branduolinį ginklą.
Briuselis. ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį mėgino
išvengti politinio ir ekonominio narystės siekiančių valstybių
padalinimo plečiant ES. Diplomatiniai šaltiniai diskusijas api
būdino kaip sunkias. Praeitą ketvirtadienį ES valstybių vado
vai sutarė kitais metais pradėti Europos Konferenciją, kurioje
dalyvautų 10 Vidurio ir Rytų Europos valstybių bei Kipras ir
Turkija. Graikija atmetė Turkijos dalyvavimą bet kokioje kon
ferencijoje, kuri galėtų pasitarnauti siekiant narystės ES. Mi
nistrai aptarinėjo 2 dokumentus, kurie bus pateikti ES valsty
bių vadovų susitikimui Luxemburge gruodžio mėn. ir galėtų
pastūmėti derybų pradžios klausimą. Dauguma ES valstybių
remia pasiūlymą pradėti derybas tik su kai kuriomis valsty
bėmis iš 10 kandidatuojančių. Švedija ir Danija remia pasiūly
mą pradėti derybas su visomis 10 kandidačių. Jos nenori, kad
Lietuva ir Latvija būtų išbrauktos iš pirmo rato. Prancūzija no
ri, kad į sąrašą būtų įtraukta Rumunija.
Viena. Austrijos finansų ministras Rudolf Edlinger pirma
dienį pasakė, kad planuojamas ES plėtimas į Rytus neturi dar
labiau apsunkinti dabartinių mokėtojų. Austrija yra trečia pa
gal mokesčio dydį. tenkantį vienam gyventojui, mokėtoja į
Briuselio kasą po Vokietijos ir Olandijos. Jo nuomonei pritarė
ES biudžeto Įgaliotinis Erkki Liikanen, pareiškęs, kad „mes vi
siškai remiame ES plėtimą, tačiau su sąlyga, kad tai smarkiai
neapsunkins mokėtojų į biudžetą". Austrija pritaria tam, kad
visos 11 kandidatuojančių valstybių dalyvautų Europos Konfe
rencijoje nuo 1998 m. pradžios.
Varšuva. Naujoji Lenkijos centro-dešiniųjų administracija
grąžino į darbą buvusį Lenkijos saugumo tarnybos vadovą, ku
rį buvo atleidusi buvusių komunistų vyriausybė. Valstybės ap
saugos įstaigos atstovas spaudai pasakė, kad generolas Bogdan
Libera atstatytas į žvalgybos tarnybos vadovo postą. Libera
1995 m. padėjo įvykdyti operaciją, dėl kurios buvęs premjeras
Jozef Oleksy buvo apkaltintas šnipinėjimu Maskvai ir buvo
priverstas atsistatydinti. Po to kai teismas atmetė kaltinimus
Oleksy. Libera pateko buvusių komunistų nemalonėn.
Jeruzalė. Antradienį vis didėjo Izraelio kabineto žlugimo
grėsmė, esant galimybei, kad premjeras Benjamin Netanyahu
sutiks grąžinti daugiau žemių palestiniečiams. ..Jeigu premje
ras, ir kabinetas nuspręs del bet kokio tolesnio pasitraukimo,
mes imsimės priemonių nušalinti vyriausybę*', pareiškė B. Ne
tanyahu sąjungai priklausančio „Izraelio žemės fronto" narys
Michael Kleiner. Anot jo. 10 šios sąjungos parlamentarų pasi
žadėjo nušalinti kabinetą, jeigu jis leis tolesnį kariuomenės iš
vedimą. Pasak Reuters, 120 vietų parlamente B. Netanyahu
kontroliuoja tik 66. o jo opozicija — 54 vietas.
delius atlyginimus, todėl iški
lo pavojus, jog teismus gali pa
likti principingiausi ir kvalifi
kuoti specialistai. Teisėjams,
kurie nevykdo savo pareigų,
bus keliamos drausminės by
los. Jas nagrinės naujai stei
giama institucija
Teisėjų
drausmes teismas.
'BNS-

KALENDORIUS
Lapkričio 26 d.: Leonar
das, Silvestras. Dobilas. Vy
gante.
Lapkričio 27 d.: Virgilijus.
Maksimas. Girdutė, Vylius
Padėkos diena (JAV).
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„MAŽVYDAS 1547" —
STOVYKLA KALIFORNIJOJE

kartu statėme virtuves ir tiltą.
Tai mus išmokė sutarti, dirbti
kartu ir gerai pasiekti savo
tikslą. Mes pastatėme labai
geras virtuves ir tiltą. Man
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
taip pat patiko šokiai, buvo la
Administratorius - Valentiats Krumplis
bai linksma". Iš stovyklos grį
Moderatorius - kurt. Viktoras Rimšelis
žusi sesė Auksė Stočkutė savo
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 JO. šeštadieniais nedirba.
močiutei džiaugėsi gerai orga
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
nizuotais visais užsiėmimais
gavus prašymą ką nors skelbti.
draugiškais vadovais, ir la
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
biausiai — naujai atrasta
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
drauge, kurios anksčiau dar
nebuvo gerai pažinusi.
EDMUNDAS VOKAS. M.D..S.C.
J stovyklą kelioms dienoms
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
DETROITO SKAUTŲ
Kalbame lietuviškai
buvo atvykę skautamokslio ir
KŪČIOS
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
pionerijos žinovai vs. fil. GiTel 773-585-7755
landa Matonienė ir vs.fil.Ka
Kviečiame visus dalyvauti
Valandos
pagal susitarimą
zys Matonis. Šie mūsų garbin
tradicinėje Kūčių vakarienė
gi svečiai nejučiomis tapo
j e , kurią ruošia Detroito „Ga
M HėfkAS V. KISIELIUS
Čikagos „Aušros Vartų7„Kernavės" tunto „Dubysos" draugovės paukštytės ir „Lituanicos" tunto „Perkūno"
svarbiais instruktoriais, nes draugovės vilkiukai gamtos pažinimo iškyloje į „Little Red School House" gamtos centrą. Paskutinėje eilėje i š bijos" ir „Baltijos" skautės ir
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS
gydymas b«< chirurgija
stovyklautojų didelis noras kaires: paukštyčių vadovės vyr, si. Onutė Utz, si. Alytė Stankevičiūte ir vilkiukų vadovas vyr. si. R i m a s Gece- s k a u t a i . Kūčios
ruošiamos
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
buvo kuo daugiau išmokti, pa vičius.
sekmadienį, gruodžio 7 dieną,
Nuotr. M a r y t ė s U t z
630441-2608
Valandos pagal susitarimą
tiems atliekant svarbius už
4 v a i . p . p . Dievo Apvaizdos
Vakarais ir savaitgaliais tel. 706434-1120
lapus, rudens vėjai m u m s a t ė  parapijos salėje. Šventę pradė
davinius.
ČIKAGOS JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ IR
jo į talką. Ąžuolus ir klevus sime iškilminga sueiga. Visi
Stovyklą aplankė mūsų pa
ARASZUOBA, M.D.
SKAUČIŲ RUDENINĖ IŠKYLA
jaunimas greitai atpažino; o s k a u t a i ir s k a u t ė s dalyvauja
dangėje gyvenantis LS Broli
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
jos Vyriausias skautininkas
Šeštadienį, lapkričio 1 die visus sužavėjo didelis akvariu beržų reikėjo paieškoti. Įvai išeiginėse uniformose. Po su
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
vs. fil. Albinas Sekas. Brolis ną, po pamokų skubiai persi mas, kuriame stebėjom įvai riaspalviai lapai puošė visą eigos švęsime Kūčias.
Naperville. IL 60563
Stovyklos jaunimui patiko Albinas „Rambyne" buvo vie- rengę skautiškomis uniformo rius gyvūnus; dauguma be miško taką. Su dideliu susi
Visi norintieji
dalyvauti
Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave..
mis, 12 „Dubysos" draugovės baimės iš arčiau apžiūrėjo domėjimu stebėjome plaukio- prašomi iš a n k s t o apie t a i
tokie nauji šių metų uždavi
Tcnver l.Suite3C
paukštyčių
ir 9 „Perkūno" įvairių rūšių gyvates ir paukš- jančias antis ir žąsis, kurios į p r a n e š t i M a r g a r e t Rudienei,
niai. O prityrę vyresnieji ži
Downers Grove. IL 60515
draugovės
vilkiukai kartu čius, kurie gyvena šios apy- mus visai nekreipė dėmesio
nojo, kaip svarbu kiekvienam
tel. 313-425-8115. Kviečiame
Tel. (630)435-0120
Sugrįžę į centrą ėjome atsi kiekvieną šeimą prisidėti prie
su savo vadovais vyr. si. Onu linkės gamtoje.
j a u n a m žmogui pajusti svar
te Utz, si. Alyte Stankevičiūte
bią asmeninę atsakomybę visų
Susisegę visas apsiaustų sa gaivinti vadovu p a r ū p i n t a i s Kūčių v a k a r i e n ė s kuriuo nors
DANTL) GYDYTOJA
ir
vyr.
si.
Rimu
Gecevičium
iš
labui. Tokiu būdu skatinamas
gas, išėjome gamtos taku. Va užkandžiais. Keliaudami į patiekalu.
9055 S.Roberts H t t M p N h IL
vyko iškylon. Nors dangus dovai išdalino paruoštas lapų Jaunimo centrą, vaikai klegė
sumanumas, reikalas tarp sa
Kviečiame visus. Pradėkime 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
buvo apsiniaukęs, net prana atpažinimo knygeles, kuriose dami dalinosi popietės įspū kalėdini
vęs sugyventi, gimsta skilties
laikotarpi
kartu.
Tel. (708)596-4055
šavo nepalankų orą, visi links buvo įrašyti medžių pavadini džiais. Visi džiaugėsi t u r ė d a  L a u k s i m e jūsų!
dvasia.
Valandos pagal susitarimą
mai susėdo j automobilius. Iš mai. Paukštytė ar vilkiukas, mi progą pabendrauti ir t a p t i
Visa tai pravesti mūsų Ra
„Gabijos" i r „Baltijos"
t r ū k ę iš miesto judėjimo, pa suradęs tinkamo medžio lapą, geresniais gamtos draugais!
miojo Vandenyno rajono sto
tuntai
DR. JOVITA KERELIS
galiau atsiradome „Little Red ji turėjo apvedžioti nurody
M.
vyklos vadovybei padėjo iš Ka
DANTŲ GYDYTOJA
School House" gamtos moky tame puslapyje. Nors čia
nados atskridęs brolis vs fil.
mo centre. Suėjus į pastatą, draudžiama skinti nuo medžių
9S2S S.7Wh imi Hfctaory HKt, IL
Romas Otto. J o didelis patyri
mas, kaip manytis gamtoje ir
Tel. (708) 596-6101
draugiškas būdas pamokyti
Tadas Dabšys vilkiukams, o s. viršininkės pareigas atliko ps.
Valandos pagal susitarimą
bei patarti, visą stovyklą nu
fil. Alma Stočkienė paukšty Danutė Mažeikienė. Stovyklos
Jaunimo centras šiemet m i - skautininkių draugovė; „Aušteikė labai darbingai.
ūkio ir transporto vedėjas
tėms.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
ni keturiasdešimties metų su ros Vartų" ir „Kernavės" skau
4647 W. 103 SL, OaitLmvn, IL
Stovyklą baigiant buvo pas buvo s. Jonas Lileikis; stovyk
Netrukus mūsų „Rambyno"
kaktį. Šiame Jėzuitų lietu čių t u n t a i bei „Lituanicos" Pirmas apyl. su Northwestem un-to
los
pirmoji
pagalba
—
psl.
fil.
kelbti visų 5-kių skilčių veik
pušelės buvo supančiotos vir
viškos kultūros židinyje prie s k a u t ų t u n t a s .
Nuoširdus skautiškos veiklos rė
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
vėmis ir ant j ų užmesti mėlyni mėjas ir geradarys inž. Darius Rah los įvertinimo rezultatai. Pa Jūratė Venckienė; iždininkė globstį veiklai rado įvairios
už prieinamą kainą. Pacientai
Dėl
įvairių
kliūčių
projekto
—
psl.
fil.
Aldona
Kudirkienė.
žangiausia
rasta
^Žalčių
ka
brezentai, jų kraštus pritvirti bar „Rambyno" stovyklavietėje kar
organizacijos, o ypač Lietuvių vykdymas buvo vis atideda
priimami absoliučiai punktualiai
nant kuoliukais. „Kuo žemes tu su žmona, L S S Ramiojo vande- ralaitės" skiltis. J a i priklausė Laužavedžių instruktorės — Skautų sąjungos vienetai ir
Susitarimui (kalbėti angliškai)
m a s . Tačiau, p r a d i n ė s lėšos su
nė lapinė, t u o Šilčiau nakties nyno rajono vade vs. fil Zita skautės „geltonšlipsės", sesės: sesės Rima Žukauskaitė iš vadovybė.
Tel.706422-6260
Atsidėkodami uždirbtais b a n k e nuošimčiais
V. Balčaite, J . Griciūtė, A. Čikagos ir Zita Žilinskaitė iš
metu miegoti". — aiškino bro- Rahbar.
tėvams jėzuitams L S S n a r i a i įgalino vėl imtis šio projekto.
DR. V J. VASARIENE
lis Romas. Stovyklautoja Vik nas tarp pirmųjų stovyklau Hale. L. Jocaitė, D. Mattis ir Londono. Virtuvėje šeiminin papuošė J.C. pastato koloną
1996 m. birželio 18 d. įvyko
kavo savo atostogas paaukoju
torija Balčaite savo močiutei tojų prieš 31 metus. Vėliau jis A. Stočkutė.
DANTŲ GYDYTOJA
padėkos lentomis.
pasitarimas, k u r i a m e dalyva
rašė: „Šių metų stovykloje buvo vadovas, viršininkas.
4817 W. 63 St, Burbank, IL
Stovyklos .Mažvydas 1547" sios mamytės Valerija Hale ir
Grįžtant į 1984 metus, k a d a vo k u n . A. Saulaitis, S J ; k u n .
man geriausiai patiko lapinės.
Tel. 70*423-6114
Rajono vilkiukai ir paukšty viršininkės pareigas atliko Kristina Dudor.
buvo ruoštasi minėti šv. Kazi J . Vaišnys, S J ; fil. K Ječius,
Valandos susitarus
Vietoj laukti kol kas kitas pas tės su savo vadovais ir va mūsų rajono vadė v.s. fil. Zita
Smagi naujiena. Pagaliau
miero metus, kun. A. Saulai- to meto L S S pirmininkas; fil.
tatys, mes pačios pasistatėm dovėmis paprastai į stovyklą Rahbar; jai kelioms dienoms šiais metais stovyklavietėje
tis, S J , to meto lietuvių J ė  D. Eidukienė; fil. A. Paužuosavo lapines. Aš jaučiausi to atvyksta keturias dienas vė išvykus — pareigas atliko s. buvo įrengtas telefonas! Ilgai
VIDAS J. NEkUCKAS, M.D.
zuitų
provincijolas,
iškėlė lis; v.s. J . Paronis ir fil. S.
kia drąsi, n e s miegojau lapi liau ir stovyklauja likusią sa fil. Daina Kasputienė. Skautų to norėta, bet dėl linijos į
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
mintį skautų vadovybei p a  Miknaitis. Buvo n u t a r t a J . C .
nėje — lauke, vidury miško vaitę iki pabaigos. Jie rado jau pastovyklės „Riteriai" virši aukštus kalnus pravedimo
7722 S. Kedzie Ave.
puošti, J . C . t a m t i n k a m a i s puošti s k a u t i š k a i s motyvais
Chicago, IL 60652
aukštuose kalnuose". Viktori jiems pastatytas palapines ati ninko pareigas atliko pasikeis brangumo telefono neturėjom.
motyvais, t.y., prie a n t r o J . C . su padėka J ė z u i t a m s Lietuvių
Kab. tel. 773- 471-3300
jos sesutė Karina, paklausta tinkančiose pastovyklėse. J ų dami ps. Gintaras Prišmantas Mūsų visų laimei nuoširdus
įėjimo į kavinę, šalia koply S k a u t ų sąjungos v a r d u .
kas geriausiai patiko, entu vadovais šiemet buvo ps. fil. ir sk. vytis Aras Mattis. Skau skautiškos veiklos rėmėjas ir
čios. Plečiant J.C. buvo palik
Dabartinį projektą paruošė
ziastingai pasakojo: „Ogi. kad Audra Reivydienė ir ps. fil. čių pastovyklės „Karalaitės" daug rajonui praktiškai padė
DR. A.B. GLEVECKAS
ta niša kolonoje vėlesniems J . Maleiška. S k a u t i š k a Kazė
jęs mūsų rajono vadės vyras
* —
• "-m* •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
papuošimo s u m a n y m a m s .
n ų šeima, Baltic Monuments
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
Darius Rahbar rado galimybę
s •i
Fil. A. Likanderienė, t o meto savininkai, u ž s a k y m u s įvykdė
3900 W95 St Į M 708-422-0101
ir
lėšas
telefoną
įvesti
dar
••« — K
H; l
Valandos pagal susitarimą
>!•'
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'*W*'
prieš pat stovyklos pradžią. Seserijos kultūrinių renginių savikaina ir p a t a r i m a i s įgajl^p* '
Pirmad. 3v.p.p.-7v v , antr.12:30-3v.p.p.
Už tai visi stovyklautojai jam vadovė, sukvietė pasitarimą H n 0 sumažinti gamybos išlaitreč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
nuoširdžiai padėkojo, įteik sužinoti principinę nuomonę d a s . Galutinį paminklinių lenpenktad ir sestad 9 v.r. - 12 v.p.p.
dami padėkos raštą su visų ar skautai sutiktų t a i įvykdy- t ų įmontavimą i r kolonos ūž
$H
' • • X"
stovyklautojų parašais. Sto ti. Pasitarimas įvyko 1984 m. baigimą įvykdė K. Česnaus
RUTH JfJRATE NESAVASrugsėjo 4 d. ir j a m e dalyvavo: k a s , ankstesnis s k a u t ų rėmė
m m
vyklautojų
buvo
67.
BARSKY.M-D.
*a^fe mt mW * W ^^M
mm' A
^mmmm%L^ ^^ ^'^mmm\
iniciatorė, kun. A. Saulaitis, j a s . Paminklinės lentos bus
Batiky Denmrtotogicel *moc*tm
; mU
^^PjV
SJ; fil. D. Eidukienė — Seseri pašventintos š.m. gruodžio 7
Rajono sueiga
Dermatologijos ligų, odos vėžio
jos Vyriausia skautininke ir d. J a u n i m o centro sukaktu
spacialybė
Rudenine mūsų rajono suei fil. S. Miknaitis — LSS pirmi vinės šventės metu. Metų
Kosmetinė chirurgija
^^
'*&,
ga įvyks š.m. gruodžio 7 d., ninkas. Susirinkusieji p r i t a r ė tėkmėje šiame projekte daly
* Raukšlės * Saulės dėmės
sekmadienį
Bus paminėta pasiūlymui ir diskutavo p a  vavo daugelis a s m e n ų ir rei
120 Oek Orook Centor Mel #318
•r
mf m
a.a. vs. Vaclovo
Svidersko puošimo galimybes, bei lėšų kėtų kitų straipsnių išvardinti
"'*''*•
*
*•%' *įš ** i
Oak6rook.IL 60623
*
mirties metinės ir aplankyta sutelkimą.
j ų nuopelnus.
Te). 830-571-2830
jo poilsio vieta kapinėse. Bro
Vadovaujant fil. A. LikandeSu simbolinėmis granito len
Kalbame lietuviškai
A
lis Vaclovas visą savo gyve rienei, vyko įvairūs posėdžiai tomis reiškiame lietuvių skau
7
•
mm
EEL,*,:
. JĮ**^
* ^^
m, *J. V
f Uaw
.*W*
W?^k\
mm***?*
nimą buvo atsidavęs lietu su vietinių vienetų vadovais, tų padėką daugeliui Jėzuitų
m
. ~^H
K ^
i i T ^ ^ . $Š*
viškajai skautybei nuo Nepri buvo kreiptasi į m e n i n i n k u s ir kunigų, kurie išeivijoje ne
klausomos Lietuvos laikų. keramikos žinovus, v.s. Vyt. vien rėmė L S S veiklą, bet ir
^^r^
^vm±
Mūsų rajone darbavosi vado Balzaras sukūrė projektą šv. patys dalyvavo skautiškame
^Ęmr^tmm
SKAUTIŠKI RENGINIAI
^ 'fj^^&MJM
vaudamas vienetuose ir sto Kazimiero, skautų globėjo, j a u n i m o auklėjime, rašė skauB a l a n d ž i o 3 , 4 i r 5 d. —
vyklose gerbiamas ir mylimas motyvais. Lėšomis prisidėjo tiškas knygas ir dirbo LSS inASS
Studijų dienos, Woodskautiško jaunimo.
LSS Pirmija; LS Seserija; Fi- stitucijose.
Kalifornijos lietuvių skautų „Rambyno" stovyklavietėje, š.m. vasara vykusioje „Mažvydas 1547" stovykloje.
vs. Vanda Zelenienė listerių Sk. Sąjunga; Čikagos
S. M i k n a i t i s stock, IL.

Ir pas mus j a u ruduo: oras
atvėso, pradėjo kristi medžių
lapai, dienos labai sutrum
pėjo. Šv. Kazimiero parapijos
apatinės salės skelbimų len
toje j a u nekurį laiką kabo
rajono vadijos pranešimas, nu
rodantis kada vyksta draugo
vių skilčių sueigos. Skilčių
sueigos! Pagaliau mūsų skau
tiškas jaunimas skautaus skil
timis ir mieste!
Šių metų vasarą mūsų sto
vyklavietėje J l a m b y n a s " įvy
kusi rajono stovykla „Mažvy
das 1547" buvo skirta skiltininkų bei skiltininkių lavini
mui. Susiskirsčius skiltimis,
kiekvienam bei kiekvienai iš
eilės teko pareiga savo skilčiai
vadovauti. Visos skiltys, o jų
buvo penkios, turėjo pasistaty
ti savo lapines ir kiekvieną
dieną pasigaminti sau pietus
lauke. Todėl laužavietės aikš
tėje išdygo penkios lauko vir
tuvės, pačių skilties narių pas
tatytos. Laimei, lietaus nebu
vo, gaminimas sekėsi gerai.

BE L mins

LIETUVIŲ SKAUTŲ PADĖKA
TĖVAMS JĖZUITAMS
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skautų ir skaučių skiltys ant savo lauko virtuvių gaminasi pietus.
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VISI PRIEŠ VIENĄ!

Danutė

Vis dar laiptinės
apačioje

POVILAS ŽUMBAKIS
Konservatorių partijos pava
Lietuvos prezidetiniai rinki
mai mums Vakaruose yra gan dinimas irgi yra tik pusiau
įdomus reiškinys. Niekada ne tikslus, nes Lietuvos konser
teko matyti tokių rinkimų nei vatoriai, tarptautinės politi
Amerikoje, nei kitose demok kos atžvilgiu, yra panašūs į
Anglijos (iš k u r t a s terminas
ratinėse šalyse.
Vakarų demokratijų politi ir atėjo į Lietuvą), bet socia
nis gyvenimas paprastai vys linėmis programomis jie pa
tosi dviejų partijų rėmuose, našesni į Anglijos darbo par
kartais su reikšminga trečios tiją, ne konservatorius. Lietu
partijos įtaka. Nors rinkimuo vos konservatorių tarpe y r a
se dažnai yra įregistruojama nemažai tikrų konservatorių,
daug partijų — n e t ir Ameri bet toli gražu ne dauguma
koje, tačiau rinkėjai į jas ne partijos veikėjų.
Krikščionys demokratai tur
kreipia dėmesio ir dauguma
net nežino, kad yra įregist būt tiksliausiai laikosi tarp
ruota daugiau, negu trys par tautinės tos partijos linijos,
nors nesugeba gerai praplėsti
tijos.
savo politinės ideologijos Lie
tuvoje.
P a g r i n d i n ė s partijos
Visos kitos partijos siūlo
Tuo atžvilgiu Lietuvoje yra savo kandidatus ne tam, k a d
panašiai. Nors partijų daug, laimėtų, bet kad išsikovotų
bet šiuose rinkimuose prak tam tikrą poziciją po rinkimų
tiškai tik trys: LDDP, „cent arba prisidėtų kitais tikslais
ristai" ir konservatoriai-krikš- prie vienos didžiųjų partijų:
derybose su nauju prezidentu,
čionys demokratai.
„Centristų"
pavadinimui dėl ateities rinkimų, primintų
naudoju kabutes, nes norma tautai, kad egzistuoja tokia
liai tas žodis reikštų, kad jie partija. Politiniu atžvilgiu abi
yra tarp vieno ideologinio priežastys yra suprantamos.
Nors ir yra nemažai kandi
sparno, ir kito, tarp kairės ir
dešinės. Lietuvos „centristai" datų į prezidentus, tačiau, be
nėra tas tikrasis politinis cen abejo, laimės vienas iš trijų:
tras. Kada centras turėjo cent Artūras Paulauskas — LDDP,
rinę poziciją rimtuose deba Valdas Adamkus — centro
tuose Lietuvoje? Kai tik vyko partijos arba Vytautas Lands
tikra kova tarp dešiniųjų ir bergis — konservatorių-krikš
LDDP, „centras" palinko į čionių demokratų partijos va
LDDP pusę. Nors jie pasivadi dovas.
no „centristais", bet tai ne Esant trims kandidatams,
reiškė, kad jie turi politinio pretendentai turėtų pasirū
centro padėtį.
pinti savo likimu. Visi kandi
Panašiai yra ir su kitų pa datai į tokią vietą turi norą
grindinių partijų pavadini laimėti. Tai yra ambicijos ir
pasiryžimo ženklas. Tad kiek
mais.
vienas
kandidatas turi žiūrėti
Paprastų
žmonių
gėris
į
kitus
pro tam tikrus dvigu
LDDP-istams rūpi tiek, kiek ir
bus
akinius:
jeigu sekasi stip
buvusiems
komunistams.
resniam
konkurentui,
tai man
Jiems svarbu tik masė, o ne
blogai, bet jeigu sėkmė lydi
masės interesai.

„Už Valdą Adamkų — už Lietuvos ateitį" vykdomasis komitetas. Sėdi iš kaires: Vytautas Jasinevieius, Pranas
Jurkus, Vytautas Januškis, Stasys Baras, dr. Julius Šmulkštys; stovi: T >das Misiūnas, Rimantas Dirvonis,
Arūnas Satkus, Anatolijus Milunas, Leonas Narbutis, dr Leonidas Ragas, Alė Razmiene, dr. Antanas Razma ir
Vytautas Germanas.

Bet, jeigu didieji spaudos sa kelione į Maskvą ir susitiki
vininkai, panašiai kaip ir mais su rusų b a n k i n i n k a i s .
Maskvoje, yra paėmę beveik
Valdas A d a m k u s neaiškiai
visą monopoli į savo rankas pasisako, kad padėjo JAV sau
Lietuvoje ir tu jėgą išnaudoja gumui. Ar davė kokią specia
sau palankaus kandidato pasi lią priesaiką? Ar liko kokie
rinkimui, kod'jl kiti kandida įsipareigojimai n e t po jo nuta
tai to neiškelia į viešumą, kad rimo atsisakyti Amerikos pi
ir savo rėmėju tarpe?
lietybes? Ar JAV s a u g u m a s
Pagal „Respublikos" ir pana nėra tarnvba svetimai valsty
0
šių
leidinių
pakartotinius bei
skelbimus, V\ tautas Lands
Jdomu. kad tie klausimai ne
bergis neturi jokios galimybės kyla didiesiems Lietuvos žur
laimėti rinkimų. Lengviau le nalistams. Kas j i e m s įdomu?
dui netirpti pragare, negu Kalėjime sėdinčio už sukčia
Landsbergiui laimėti
bent vimą ir kyšių ėmimą areštuoto
antrą vietą!
politiko
kaltinimas,
kad
Jeigu tai būtų bent kiek tik Landsbergis buvo KGB agen
slu, tuomet Paulauskas ir tas! Kodėl KGB nieko nesakė
Adamkus kreiptų dėmesį tik į apie tai, kai Landsbergis va
vienas kitą. Visi mažieji kan dovavo Sąjūdžio kovai prieš
didatai su savo politiniais tik Sovietų Sąjungą? Ar KGB ne
slais kritikuotų vieną tų dvie matė pavojaus tuomet, kai
jų kandidatų, ne tą, kurį jie griuvo jų imperija? Ar nebūtų
remia. Koks tikslas kritikuoti jie išnaudoję visų savo slaptų
kandidatą, kuris neturi jokios medžiagų prieš tokio sukilimo
Lietuvos kandidatai ir
galimybės taoti prezidentu? vadą?
spauda skiriasi
Tik iš įgimto pykčio? Tik rem
Kai tokie n e š v a r ū s kaltini
Lietuvos žiniasklaida. su damiesi kažkokiu įsakymu?
mai prieš kandidatą y r a pas
mažom išimtim, reklamuoja
Negali būti jokios abejonės, kelbiami tikroje demokrati
vadinamus „reitingus", kurie kad per paskutinius 12 mė joje, kiti kandidatai katego
pasirodo dažnai ir daug svy nesių Adamkaus ir Paulausko riškai pasisako prieš tokią
ruoja, bet ne taip, kad galėtų partijos
kovoja tik prieš purviną propagandą! B e t ne
pakenkti televizijos bei radijo Landsbergį. Landsbergis yra Lietuvoje!
politiškai remiamiems kandi- tas baubas, kurio jie negali toA. Paulauskas, panaudoda
datams. Kadangi dauguma leruoti.
mas tėvo pažintis, galėtų leng
, žiniasklaidos
šaltinių
yra Kodėl Adamkaus (penkerių vai sužinoti ir paskelbti, kad
prieš Vytautą Landsbergį, tad metų) ir Paulausko 'vienų kaltinimai prieš Landsbergį
jie pristato jį visai kitaip, metų) kampanijos koncentruo- yra grynas šmeižtas.
negu kitus kandidatus. O dėl jasi prieš „silpniausią" kandiV. Adamkus, t u r ė d a m a s —
apklausų, rezultatai gali būti datą?
pagal jį — glaudžius ryšius su
paskelbti savaitę prieš: niekas
Manyčiau, kad tam yra kele JAV saugumu, galėtų papra
nėra toks nepopuliarus, kaip tas priežasčių.
šyti jų patvirtinti, kad Lands
tas Landsbergis!
bergis niekada nebuvo KGB
Įdomus užkulisis
Be abejo, kasdienis apklau
agentas. JAV s a u g u m a s , be
sų kartojimas yra naudingas
Stebint būsimų rinkimų ap abejo, žino, k a s veikė prieš
tiems, kurie nori paveikti rin rašymus Lietuvos spaudoje, juos.
kimus. Dažnai kartojami „rei matome dsrag savotiškų reiš
Taip turėtų būti, bet... Mes
tingai" yra puikus būdas „iš kinių. Štai -ienas pavyzdys: sekame ne išsivysčiusių vaka
plauti smegenis" žmonėms1, Artūras Pmrauskas. nuo mo rietiškų demokratijų
rinki
kurie neturi kantrybės ar gali tinos pieno iki prokuratūros mus. Mes stebime Lietuvos
mybės plačiau apsiskaityti. buvo globojamas KGB šeimos. rinkimų kampanijas.
„...Tad apklausimų duomenys Nejaugi tos agentūros vetera
Iš viso to galime susidaryti
subtiliai įtaigoja balsuotojų už nai neturi įtakos šiandie tik vieną išvadą: „Ponai, nes
'populiariausią iš populiariau niniam Paulausko mąstymui? varbu, kas taps mūsų tėvynės
Jonas Pabedinskas supažindina Ateities savaitgalio dalyvius Ateitininkų sių' " (D. Bindokienė, „Drau Jo kampanijai? Ar jie neturėjo prezidentu, bet negalime leisti
nieko bendra su kandidato laimėti Landsbergiui!"
namuose su viešnia iš Lietuvos, Gražina I^andsbergiene.
go" vedamasis, 1997.11.08).
silpnesnįjį, tai nuo ko jis ati
traukia balsus? Jei nuo mano
rimčiausio konkurento, tai
silpnesnis
kandidatas yra
man palankus. Toks išskai
čiavimas yra normalus politi
nis žaidimas.
Kiekvienas kandidatas rūpi
nasi ne silpniausio kandidato
pozicijomis, bet tuo, kuris gali
jį nugalėti ir ypač tuo, kuris
gali laimėti rinkimus.
Tą supranta spauda. Spau
dai yra naudinga, kai rinkimų
kampanija yra įdomi. Žmonės
daugiau skaito. Spaudai iš to
yra nauda. Tuo pačiu spaudai
turi rūpėti jos patikimumas,
vardas. Bent taip turėtų būti.
Rimta spauda turėtų veda
maisiais remti kandidatą, bet
naujienų pateikimu turėtų
būti objektyvi. Ar taip yra Lie
tuvoje?

veikla buvo tęsiama prieš
naują okupantą ir čia akty
viausiai reiškėsi studentija.
Slapta buvo leidžiami laik
ANTANAS JUODVALKIS
raščiai ir platinami visoje tau
(Tęsinys)
toje. Vokiečiai nepajėgė iš lie
Kultūriniai pražydusi, demoralizuota. Be kitų niek tuvių sudaryti S S legiono ir
ekonomiškai sustiprėjusi ir šiškų veiksmų, rusiškieji bol keršydami uždarė a"kštąsias
apsišvietusi Lietuva, tapo di ševikai pirmosios okupacijos mokyklas, veikliuosius profe
džiųjų grobuoniškų valstybių - veiklą apvainikavo 1941 m.sorius bei visuomenininkus
komunistų Sovietų Sąjungos birželio 15 d. be teismo suėmė ir išvežė į Stutthofo
žmonių naikinamąjį lagerį. Neolituair nacių Vokietijos — auka. įvykdytais nekaltų
nai neliko stovėti nuošalyje,
Bolševikų ordos užgriuvo ra masiniais trėmimais į Sibirą.
Po pirmų smūgių t a u t a bet jungėsi į rezistencinį są
miai besidarbuojančius ūki
ninkus ir miestelėnus. Pra pradėjo atsigauti ir visą ga jūdį, įsteigė Lietuvos Laisvės
sidėjo teroras, suėmimai, tur limą veiklą perkėlė į pogrindį. kovotojų sąjungą ir per ją da
to ir žemės nusavinimas. Oku Kūrėsi slapti būreliai ir pra lyvavo pasipriešinime, slaptai
pantai šeimininkavo, kaip sa sidėjo rezistencinė veikla prieš leisdami informacinius laik
vo namuose, o jiems talkino okupantus bei savuosius ko raščius („Laisvės kovotojas"),
savieji bolševikai ir kitatau laborantus. Kilus vokiečių- radijo siųstuvais informuodn
rusų karui 1941.VI. 22 d., visa mi užsienio valstybes apie Lie
čiai.
Prasidėjo organizacijų va Lietuva sukilo prieš bolše tuvos padėtį ir rudmarškinių
dovų ir veiklesnių narių su vikinį okupantą ir padėjo prie- vykdomą terorą,
Per L.L.K.S-gą neolituanai
ėmimai, tardymai, uždarymai šą išvyti iš savo krašto.
Rudasis okupantas pasirodė buvo įsijungę į Vyriausiąjį Lieį kalėjimus be teismo, trėmi
mai į Sibirą. Tikslas buvo — lygiai žiaurus ir vykdė savus tuvos išlaisvinimo komitetą, o,
badu, šalCiu ir priverstiniu, planus. Lietuviai abiems buvo išaiškinus jų veiklą, dalis
tik jų planams buvo suimta ir išsiųsta į Stutnepakeliamu darbu numarinti reikalingi
„tautos priešus". Tauta tapo vykdyti. Pradėta rezistencinė thofo lagerį- Tik karui pasibai
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gus, suluošinti išėjo į laisvę, o
kai kurie jos nesulaukė ir
mirė kalėjimuose.
Rezistencinis judėjimas plito
po visą Lietuvą ir veikė per
atskiras organizacijas. Vienus
suėmus, kita stojo į jų vietą ir
veikla buvo tęsiama toliau.
Vokiečių Ge-tapui nepajėgus
rezistencijos ižgniaužti, nė SS
legiono sudaryti, jis savo įniršį
nukreipė į gen. Povilą Plecha
vičių, suimdimas jo štabo na
rius, juos uždarydamas į Salaspilio komcintracijos lagerį
prie Rygos
o jo karius
išveždamas į Vokietiją.

Norint susidaryti
patiki mine padėtimi. Estų sugebė
mesnį vaizdą apie bet kurios j i m a s pralenkti kitas dvi Bal
valstybes
pastaruoju
valstybės tikrąją ekonominę tijos
padėtį, sva.bu atkreipti dė metu dažnai minimas, kai
mesį į žinių šaltinį. Jeigu kalbama apie ekonominę pa
šiandien užsienietis pasiskai- žangą Rytų Europoje. Atrodo,
tys Lietuvos spaudoje nuolat k a d estai tikrai moka sukurti
minimus verslo bei investa teigiamą įvaizdį ir pristatyti
vimų pasisekimus, vyriausy savo valstybę, kaip pavyzdį
besistengiančioms
bės tvirtinimus, kad viskas kitoms,
teka medaus ir pieno upėmis į tvirčiau įsikabinti į Vakarų
visuotinę gerovę, o paskui pa ekonomikos vežėčias.
Ar valstybės gerovei iš
siklausys gyventojų nusiskun
dimų apie nuolatinius trū tikrųjų svarbiausias yra už
kumus, kurie k a r t a i s kasdie sienio kapitalas'.' Neneigiant
nybę daro tiesiog nepaken j o pirmines pagalbos verslui,
pramonei ir kitoms būtiny
čiama, nežinos, kuo betikėti.
Tiesa yra k a ž k u r per vi bėms, galbūt dar svarbiau yra
durį: j u k valdžia visuomet k r a š t o gyventojų susiklausy
stengiasi savo krašto padėtį m a s , darbštumas, sąmonin
(ypač užsieniui) pavaizduoti g u m a s ir ryžtas laisvai kurti
daug šviesiau, negu iš tikrųjų savo ateitį laisvoje valstybėje.
yra, o žmonės turi polinkį A n t r a vertus, užsienio investi
verkšlenti daugiau, negu ver cijos Rytų Europoje yra pats
ta. Lietuvoje, k a i p ir kitose, iš ryškiausias ženklas, kad ji
komunistinės priespaudos iš pradeda įsilieti į Vakarų ir
trūkusiose, valstybėse, per pasaulio ekonomijos srovę..
pastaruosius septynerius me Deja, kartais pamirštama, kad
t u s d a u g kas pakrypo teigia s a v a pramonė, savų gyventojų
ma linkme, b e t d a r toli iki s u k u r t a s versiąs, y r a ilgalai
tobulybės. Galima sakyti, kad kis laidas į geresnį tryveni-ną.
mūsų tėvynės ekonominė ge T a i p buvo po 1918 m. neprik
rovė j a u atėjusi į laiptinę, bet lausomybes paskelbimo, taip
d a r neužkėlusi kojos a n t pir turėtų būti ir po 1990 m. jos
atstatymo. P e r greitos ir per
mosios pakopos...
užsienio
kapitalo
Panašiai Lietuvos ekonomi didelės
ka įvertinama ir vėliausio įplaukos gali būti valstybei
,,The Economist" žurnalo nu žalingos. Visų pirma, pasko
merio (lapkr. 2 2 d.), plačioje las reikės grąžinti (jau dabar
apžvalgoje apie Rytų Europos Lietuvos vyriausybė rūpinasi.
valstybių
šiandieninę eko kaip galės atsilyginti visiems
nominę padėtį bei jos ateities skolintojams, kai pinigai iš
perspektyvas. Nors straipsnis leisti be apčiuopiamos naudos
(„Survey: Business in Eastern kraštui). Antra, besiremiant
Europe") yra įžvalgus, pa užsienio investuotojais, nuslo
ruoštas kruopščiai, tačiau vis pinama sava iniciatyva. Tre
dėlto gerokai tendencingas, čia, ar iš tikrųjų kraštui nau
ypač k a i kurių
valstybių dinga, kai didžioji veršio bei
(įskaitant ir Lietuvos) atžvil pramonės dalis atsiduria sve
giu. Pripažįstama, k a d atlik timose rankose, kurių pagrin
t a s persivertimas iš komuniz dinis tikslas yra ne gyventojų
mo į kapitalizmą y r a tiesiog gerovė, o tik kaip galima dau
stebinantis, b e t — kaip pa giau pelno išspausti?
prastai — s k u b a m a pridurti,
Vakariečiai pernelyg kri
kad dar reikia nemažai darbo tiškai žvelgia į Rytų Europos
ir laiko, kol naujieji kapitaliz pastangas pasivyti likusią Eu
mo daigai išaugs tvirtais ropos ir kitų valstybių pa
medžiais. Daugiausia pažan žangą, kurią jos puoselėjo
gos matoma Lenkijoje, Slovė daug dešimtmečių. Kažkodėl
nijoje,
Čekų
Respublikoje, pamirštama, kad d a r nei
Vengrijoje, Kroatijoje ir... Es* dešimt metų nepraėjo nuo So
tijoje. Lietuva sugretinama su vietų Sąjungos žlugimo, kuo
Rumunija, Bulgarija, Latvija met tos Rytų bei Vidurio Eu
— joms esą nepavyksta pri ropos tautos išsilaisvino iš
traukti tiek daug užsienio in pusšimtį metų trukusios oku
vesticijų ir prasimušti į pa pacijos. Šiuo metu daugelis
saulinę rinką. Tiesa, pripa pasaulio valstybių, kurių tar
žįstama, kad Lietuvos ir Lat pe ir kai kurios Europoje (pvz.
vijos infliacija gerokai suma Italija, Prancūzijai išgyvena
žėjusi, o Lenkijoje ir Čekų Re vienokias a r kitokias ekono
spublikoje pernelyg reiškiasi mines krizes. Joms k u r kas
biurokratizmas ir korupcija, daugiau atleidžiama ir patei
bet pastarosios respublikos sinama, o iš neseniai į demo
y r a vis tiek perspektyvesnės.
k r a t i n ę santvarka
įsirikia
Tenka stebėtis labai teigia vusių tautu reikalaujama ne
mai vertinama Estijos ekono įmanomų dalykų.

i%k' ^•%^^kr'H^^i,^\-
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Išeivijoje
Artinantis
rusų
frontui,
daug lietuvi : pasitraukė į de
gančią Vokif nją. nes nenorėjo
patekti į grįžtančio komunistų
NKVD/KGB v>sa naikinančias
rankas. J u tarpe buvo ir, d a r
nespėtų sunaikinti a r ištrem
ti, neohtuanu.
(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
SEATTLE, WA
MŪSŲ KALENDORIUJE
Kalėdų senelis atvyksta j
..Lanko'" vaikų būrelio metinę
eglutę šeštadienį, gruodžio 13
d., 3 vai. p.p. Arūno ir Ingos
Gaurių namuose, Mountlake
Terrace. Bus suneštinės vaišės. Apie vaikų ratelio veiklą
daugiau gali pranešti Inga
(teL 425-774-7065) arba Jūra
tė Mažeikaitė-Harrison (tel.
425-742-1575).
Septintoji metinė „Mano ke
lione į Lietuvą" žinių pasikei
timo popietė vyks sekmadienį,
sausio 11 d., 1-1:30 vai. p.p.,
Bellevue Community College
L'pper Campus, SE 22nd
148th Se, Bellevue. Visuome
nė kviečiama atsilankyti, ypač
būsimi keleiviai bei tie. kurie
apianke Lietuvą per praėju
sius penkerius metus. Orga
nizuoja Valytė Sparkytė (tel.
425-865-0078;. {ėjimas nemo
kamas.
1998 m. sausio 15-30 d., lie
tuviška paroda veiks Burien
miestelio bibliotekoje, 14700
6th SW (tel. 206-243-3490).
Valandos: pirm.-ketv., nuo 10
vai. ryto iki 9 v.v.; penk., nuo
10 vai. ryto iki vidurnakčio;
šešt. nuo 10 vai. ryto iki 5 v.v.
ir sekm. nuo 1 iki 5 vai. p.p.
Ruošia Bendruomenės narė
Mary Bardon (tel. 206-2461582).
Metinis Lietuvos Nepriklau
somybes šventės minėjimas
vyks šešt., vasario 7 d., 5:30
v.v., Latvių salėje, Seattle.
Kalbės Asta Banionytė, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės
visuomeninių reikalų būstinės
VVashington. D.C. vedėja. Mi
nėjimo ruošos darbus tvarko
bendruomenės vicepirmininkė
Inga Gaunenė.

ruošti mokslinį darbą apie Si
biro lietuvių prisiminimus.
Kelionės į Lietuvą proga,
praėjusią vasarą Ina Bertulytė Bray kalbėjo su laikraščių
korespondentais iš „Lietuvos
aido", „Lietuvon ">'to" ir „Kau
no dienos" apie Baltistikos
studijų programą.
Amerikos Latvių Bendruumenės pirmininkas Janis Kukainis ir iždininkas Uldis Sėja
atvyko į Seattle rugsėjo 26 d.
susipažinti su Baltistikos stu
dijų programa. Juos priėmė
programos steigėjai, rėmėjai,
universiteto pareigūnai ir stu
dentai. Latvių studijų centras
neseniai perkėlė savo didelį
knygų lobį (daugiau negu
1,000 knygų) iš Kalamazoo,
Michigan, į University of VVa
shington.
Per pirmuosius keturius
Baltistikos studijų programos
gyvavimo metus, universitetas
skyrė 65,000 dol. latvių, lietu\ ių, bei estų kalbos kursų pravedimui; 55,000 skirta stipen
dijoms padėti baltiečių kalbas
studijuojantiems. Š.m. gegu
žės mėn. įvykusi tarptautinė
konferencija apie Baltų kraštų
priėmimą į NATO kainavo
universitetui 16,000 dol. Uni
versiteto bibliotekos išlaidos
1997 m. ryšium su knygų pa
sikeitimu su Baltijos universi
tetais siekia 5,000 dol.
Nepamirškime ir toliau rem
ti Baltistikos studijų progra
mą. Prašau rašyti čekius Uni
versity of VVashington Foundation-Baltic Studies Pro
gram. Siųsti: University of
VVashington Scandinavian De
pai tment, Box 353420, Seattle
WA 98195-3420. Aukos nura
šomos nuo mokesčių.

BALTISTIKOS STUDIJŲ
ŽINIOS UNIVERSITY
OF WASHINGTON
Šiais mokslo metais penki
studentai studijuoja lietuvių
kalbą, tarpe — magistrą sie
kiantis studentas, bei lingvis
tikos profesorius.
Žiemos trimestre profesorius
Guntis Smidchens anglų kal
ba dėstys penkių kreditų kur
są. „Baltų kultūros". antrV
ketv., 7-9 v.v.. University of
VVashington. Lankytojai studi
juos Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos žmones bei kultūras. Bus
kalbama apie literatūrą, mu
ziką, meną, ir filmus istoriniu
bei socialiniu atžvilgiu. Regis
truotis SCAN* 345YA. Vyres
niems studentams '60 metų
amžiaus ir vyresniems) kurso
kaina tik 5 dol. Skambinti Va
karo skyriaus programai (tel.
206-543-6160). Arba kreiptis
Extension Program (tel. 206543-2320). ar Skandinavų sky
riui (tel. 206-543-0645).
Kursas. „Skandinavija pa
saulyje", bus dėstomas antr./
ketv.. 4:30-6:50 vai. vak.; kar
tu bus kalbama apie Lietuvą,
Latviją ir Estiją. Registruotis
SCAN' 326YA.
Apie lietuves autores bus
kalbama kurse, ..Skandinaves
rašytojos anglų kalbos verti
muose",
pirm./treč./penkt.,
12:30-1:50 vai. p.p. University
of VVashington. Registruotis
kursui SCAN427A.
Bilietai loterijai remti Bal
tistikos studijų programa bu
vo vasarą platinami tarp lietu
vių, latvių ir estų bendruome
nių Seattle. Spalio 11 d. latvių
ruoštam baltiečių rudeniniam
pokylyje laimingą loterijos
bilietą ištraukė latvis, gyve
nantis New Jersey. Jis laimėjo
dviems asmenims apmokėtą
kelionę į Pabaltijį.
Lietuvių kalbos kurso dėsty
toja Jūra Avižienyte žada

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
|VE DIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chtcagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

JS

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

nnnvTSHaoko priežiūros darbų (landscaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Wa»hlngton, D.C. Mko dubi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus Pradinis mokestis $6 i valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigu*butas- $130
mėnesiu. Kreiptis tel. (202)244-2373.

STASYS'

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rosi-i, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits",
,decks", „gutters, plokšti ir,,shingle"
stogai; cementas, atžymas.
Turiu darbo draudimą
S.B0iwtt* T*.
630-241-1912

Seattle lietuviai š.m. spalio 18. lapkričio lfc ir gruodi., 6 d talkina SisUrs of Providence sveikatos tinklo
ruošiamam vaisių ir gydymo priemonių taipintuvui, kur., į Lietuvą išplauks prieš šių metų pabaigą. Ketvirtas
iš kairės — Mark Koenig, projekto direktorius.

RIMAS L. STANKUS

MISCELLANEOUS
Naujai atvykusiems padedame susi
tvarkyti "Soc.Sec.", vairavimo teises.
Reikalui esant, už papildomą mokestį,
galime klientus nuvežti į tas įstaigas ir
parvežti namo. Padedame įsidarbinti.
Skambinti Robertui: tai. 312-680-4458

Bridgevie*. IL
Išnuomojamas gražus butas
gražiame name, 3 aukšte. Du
mieg., šiluma, karštas vanduo,
skalbykla, vieta pastatyt auto.
Tai. 708-599-9296.

Moteris 57 m. ieško

vyriausybe
remti
Baltijos lautojai suvaidino „Meškiuką lomą susisiekimo technologi
bet kokio darbo.
Rudnosiuką", o meškiuko joje.
kraštų stojimą į NATO.
Skambinti:
Vestuvės įvyko Čikagoje,
Susirinkime
susipažinome vaidmenį atliko Pauliukas
Stovyklaujantis birželio mėn., o Seattle nauja
773-925-9644
su Seattle naujausiais lietu Lengertas.
viais: Arvydas ir Nomeda Lu jaunimas buvo paskirstytas į vedžius sveikinome žymiai
Pigiai, greitai ir
Išnuomojamas 1 mieg. butas,
koševičiai ir jų vaikai; Arvydo tris būrelius, kuriems jie pa vėliau. Gintas ir Dalia Naliai
3 aukšte, $350 į mėn.
tys
išrinko
vardus
iš
gamtos
kvietė visą Seattle lietuvių
kvalifikuotai atlieku
motina, Jadvyga Lukoševičie
+ "Secdeposif*.
ar
tautosakos:
„Vaidilutės"
bendruomenę
į
jų
santuokos
nė, atvykusi iš Kauno aplan
dažymo darbus. Antanas,
„Miško
meškos"
ir
„Jūros
ai
Tai.
708-780-1209.
šventę
rugsėjo
mėn.
13
d.,
kyti sūnaus šeimą; naujas
tel. 773-581-8324
dai".
Nuoširdi
padėka
Marytei
Laurelhurst
Park
Field
HouSkambinti
po 6 v.v.
Mikrosoft darbininkas, kau
Pareigytei
Lukomski,
kiek
se,
Seattle.
Šokom,
dainavom,
nietis Kęstutis Patiejūnas,
HAPPY THANKSGHVMO
Cicero, IL
TOALL
anksčiau dirbęs Šveicarijoje; vieną dieną atvykusiai iš šauniai puotavom!
FROM
Kokia sąžinė! Pavyzdinga
pianistai Asta ir Dainius Vai- Olimpijos gaminti pietus. Apie
išnuomojamas 4 kambarių
LAVVNLANES
čekoniai ir jų 4 metukų am kitą „Lanko" vaikų ratelio Lietuvos Dukterų draugijos
6750 S. PULASKI
butas,
naujai remontuotas.
CHICAGO.IL
žiaus dukrytė Gabija, atvykę veiklą daugiau gali pranešti narė Diana Palčiauskienė, su
Tel. 708-658-7038.
312-582-2525
Rasa Matienė (tel. 206-485- vyru Rimu burlaiviu keliau
iš Ohio valstijos.
5274),
Inga
Gaurienė
(tel.
206janti aplink pasaulį iš Austra
HAPPY M H M M
Ir daina, ir žodžiu sveikino
* CHMSTMAS GflEETMOS
me laimingus naujavedžius 774-7065) ir Jūratė Mažeikai lijos atsiuntė metinį nario mo
TO Ali. 0UR CUSTOMERS FROM
tė-Harrison (tel. 425-742-1575). kestį. Diana sveikina visas
CRAMFORO SAUSASE OO.. INC.
Raulį ir Mylitą Petronius.
23108.PULA8M
„dukteris" ir rašo, „turbūt pa
Vakaro eigoje prikalbinome
CHCAOO. R. 60823
^^^^I^^£N.
simatysim
už
trijų
metų".
„ŪKANOS" VEIKLA
773*277-3086
Dainių ir Aleksą Vaičekonius
•EVERYOAY
FRESH
AS
A
DAISV
Kristinos Minelgaitės šeima
palinksminti
susirinkusius.
Lietuviškos
etnografinės ir draugai Olimpijoje spalio 5
Dainius, šiuo metu siekiantis
Patriotinių jausmų paveik
muzikos doktorato University muzikos ansamblis „Ūkana" d. džiaugsmingai sveikino ją ir tingas visuomenininkas Anta
tas,
prisidėjo 500 dolerių auka
nas
Bertulis,
kuriam
spalio
27
jos
vyrą
Ryan
Sass
su
pavyku
of Washington, skambino pir pelnė daug komplimentų Los
prie
išleidimo prelato Juozo
TALPINTUVAS
dieną
sukako
90
metų.
Mes,
jo
siu
kūdikio.
Danielle
Rebecca,
mą dalį Brahmso antrojo kon Angeles Lietuvnj dienose š.m.
Prunskio
redaguotos ir Ameri
artimieji,
draugai
ir
bičiuliai,
I LIETUVĄ
įvaikinimu.
certo; Asta jam akompanavo spalio mėn. pradžioje. „Ūka
šia proga linkime jam sveika kos Lietuvių Bibliotekos lei
Loretos
VVerner
meno
darbų
antru
pianinu,
atliekant
or
na"
atliko
tris
programas,
ir
Sisters of Providence sveika
tos, geros nuotaikos ir ištver dyklos išleistos kapitalinės
tos tinklas Seattle kreipia kestro dalį. Karštai prašyti taip pat dalyvavo renginio kalėdinės parodos atidarymas
vyks penktadienį, gruodžio 5 mės dar daugeliui ateities me knygos „Lietuviai Sibire".
„dar",
Dainius
toliau
skambiuždaryme.
Šio
festivalio
proga
ypatingą dėmesį pasaulio ne
1984 metais tapęs Amerikos
d., 4-9 v.v. Parodos adresas: tų.
laimingiesiems.
Bendradar no Debussy ir Gershvvin kuri- „Ūkana" išleido savo pirmąją
3131 Westem Avenue, Suite
Antanas Bertulis gimė 1907 Lietuvių Tarybos Hot Springs
nius,
o
Asta,
polonezą.
Net
paįdainuotą
juostelę,
kurią
galibiaujant su Lithuanian Mercy
324, Seattle. Loreta pasikvietė m. spalio 27 Indučių vienkie skyriaus pirmininku tose pa
Lift, Sisters of Providence ti šeimininkė pagaliau įsijun- ma užsisakyti pas Saulių Ma naują Seattle gyventoją meni
myje, Antalieptės valsčiuje, reigose išbuvo iki šiol, ruoš
ruošia 20 pėdų ilgio talpin- gė į netikėtą muzikinę „dova- tą (tel. 425-485-5274). Juoste- ninkę Nomedą Lukoševičienę
Zarasų
apskrityje, gausioje damas minėjimus, piknikus,
lių kaina, 10 dol.; „compact
tuvą siuntimui į Lietuvą pa ną svečiams.
dalyvauti
parodoje.
Nomeda
ūkininko
šeimoje. Po pirmojo dalyvaudamas suvažiavimuo
disc" kaina 15 dol. Smuikinin
dėti sergantiems varguoliams.
eksponuos
savo
meniškai
su
pasaulinio
karo Zarasai buvo se, rodydamas aktyvumą viso
NUOSTABU^
kai Laima Gaigalaitė iš DenVietinė bendruomenė talkina
kurtas
sveikinimo
atvirutes.
pradėti
vadinti
Ežerėnais. Ne keriopoje visuomeninėje veik
MUZIKOS VARPAI
ver ir David Pivoriūnas iš
šiam projektui; spalio 18 d. ir
žinoma
kodėl
šis
aplinkai la loje.
Eglės
ir
Ray
Weiss
namuose
Oregon prisidėjo prie įrašymo
lapkričio 8 d. Lietuvos Dukte
bai
tinkantis,
gražus
vardas
spalio
31
d.,
vyko
šaunus
kau
Apsigyvenęs Hot Springs,
Po netikėtai muzikingo ben ir taip pat buvo nuvykę į Los
rys ir jų šeimos darbavosi
kių
pokylis.
Kūrybingai
ap
buvo
pakeistas
į
dabartinį,
iki
šiol buvo vietos Lietuvių
Providence St. Peter ligoni druomenės susirinkimo Audė Angeles dalyvauti „Ūkanos"
sirėdę,
ne
santūriausi
Seattle
prasidedantį
slavišku
skieme
Bendruomenės
skyriaus na
jaičių
namuose,
pianistai
Jū
programoje. Sveikiname „Ūka
nėje, Olimpijoje, prie talpintulietuviai
įgijo
naujas
asme
niu
„za".
Ežerėnų
kraštas
su
riu,
prisidėdamas
prie koor
ratė
Audėjaitienė
bei
Dainius
nos" vedėjas, Rasą Matienę ir
vo inventoriaus. Numatoma
nybes
šio
pokylio
metu.
Šei
gausybe
ežerų,
pušynais
ir
dinavimo
sandoros
tarp vieti
ir
Asta
Vaičekoniai
aptarė
ga
Juliją Gelažytę!
praleisti dar vieną šeštadienį
mininkė nustebo, balsavimo beržynais, ne vien malonus nių lietuviškų organizacijų.
limybę
karts
nuo
karto
su
baigiant šį svarbų darbą. Talbūdu pati laimėjusi pirmą pre akiai, bet atsiliepia ir į žmo
Nuo atvykimo į JAV, buvo
LIETUVOS DUKTERYS
pintuve bus vaistų nuo džio ruošti muzikinę vakaronę.
miją tarp moterų už įdo nių būdo ir kūno išsivystymą. Respublikonų partijos nariu,
Prašau
paskambinti
Jūratei
vos, gydymo priemonių, ligo
Lapkričio 16 d. Virginijos miausią kaukę — „žavingos Apie tai skambiu, poetišku žo stipriai ją palaikydamas, už
nių reikmenys, bei drabužiai (tel. 206-760-1243) jei norėtu Strasevičiūtės Metz namuose, raganos".
džiu kalba antalieptietis Faus ką yra gavęs visų respubli
vargstantiems vaikams. Sis mėte būti kviečiami į vaka Seattle, buvo pravesta metinė
Mūsiškis sportininkas Artū tas Kirša ir tuo didžiuojasi vi konų prezidentų asmenines
rones.
ters of Providence darbininkė
lietuviškų kalėdinių šiaudinu ras Urbelis Pasaulio Lietuvių si ežerėniškiai.
padėkas, dovanas ir pripa
Zita Petkienė supažindino sa
kų gaminimo pamoka, kurią Sporto žaidynėse Australijoje
SVEIKINAME!
žinimą.
Pokario
metais
Antanas
vo bendrovę su Lithuanian
pravedė meistre Irena Morkū laimėjo antrą vietą „grand
Bertulis
apsigyveno
Kanadoje.
Mercv Lift veikla.
Sveikiname Vidmantą ir nienė.
*#*
slam"" slidinėjime. Sveikina Iš ten 1967 metais persikėlęs į
Nijolę Raišius š.m. rugpjūčio
Kristina Minelgaitė Sass yra me!
Artinasi
laikas,
kai įspūdžių
Ameriką įsikūrė Hot Springs,
NETIKĖTAS
mėn. paminėjusius savo vedy Lietuvos Dukterų draugijos
ieškotojas,
tyrinėtojas
ar isto
kur 8 metus turėjo motelį.
MALONUMAS
binio gyvenimo 35-tąsias su sekretorė. Ji neseniai išleido
KARTU LIŪDIME
rikas
Hot
Springs
užtiks
du
Mėgsta vandens sportą, meš
kaktuves!
„Dukterų" aplinkraštį „NorthRugsėjo
mėn.
Peotone,
Illi
lietuviškus
telkinius:
vieną
keriojimą ir aistringiausiai —
Lapkričio 1 d. Remigijaus ir
Geriausi linkėjimai nauja- west naujienos", („Šiaurės Va
Jūratės Audėjaičių svetinguo vedžiams Rauliui ir Mylitai karų naujienos") pranešantį nois, mirus jo tėveliui, nuo golfą. Išėjęs į pensiją visa bū mieste — Kalvarijos kapinėse
se namuose įvyko bendruo (Blėdytei) Petroniams. Jaunie narėms apie „Dukterų" veiklą. širdžiai užjaučiame ir kartu sena įsijungė į lietuviškų orga ir kitą užmiestyje, aukštumo
liūdime su dr. John Jessen, jo nizacijų darbą. 1977 metais se — Crestview Memorial
menės susirinkimas. Tarp kit ji susituokė spalio 8 d. ir įsi
žmona Violeta Kuprėnaite ir perėmė Lietuvos Atgimimo są Park kapinėse su įspūdingais
ko, išklausėme Inos Bertuly- kūrė Federal Way. Meilės sau
APIE MŪSŲ NARIUS
jų dukr lėmis, Vita ir Lina.
jūdžio skyriaus, su 8 nariais, ir brangiais puošnaus akmens
tės Bray pranešimus ryšium lutė tešildo jų bendrą gyve
„Lietuvos
rytas"
š.m.
rugsėjo
pirmininko pareigas, kuriame paminklais ir prie tako sto
su Pasaulio Lietuvių Bendruo nimą! Taip pat sveikiname
HOT SPRINGS, AR
22
d.
laidoje
spausdino
pasi
išbuvo iki skyriaus užsidary vinčiu akį patraukiančiu Juo
menės kongresu Vilniuje ir jaunojo motiną, Aušrą Hawkkalbėjimą su Gabrielių Gedvi
mo, praplėtęs jį iki arti 30 zo Kiburo sukurtu paminklu
Amerikos Lietuvių Bendruo ridge ir jos vyrą Artūrą.
su užrašu; „Lithuanian Garlą ryšium su Transparency In
ANTANUI BERTULIUI
narių.
menės tarybos suvažiavimu
90 METŲ
ternational tarptautine orga
Veikdamas Lietuvos Atgimi den" — „Lietuvių kapinės".
Philadelphijoje.
„LANKO" VAIKU
Kartą
bevaikščiodamas
nizacija, propaguojančią kovą
mo sąjūdyje tapo garbės nariu
Dalia Lapatinskaitė-Hagan
STOVYKLĖLĖ
Crestview
Memorial
Parke,
su korupcija. Gabrielius buvo
Kartais atsitinka, kad laiko ir seniūnu. 1978 metais pra
sutiko suorganizuoti susisiekilietuvių
ir
gretimose
kapinėse,
nuvykęs
į
Lietuvą
su
organi
srovė į užmarštį nusineša vedė rinkimus į Vyriausiąją
mo/susiskambinimo būdą ben
Dvylika vaikų dalyvavo tre
druomenės nariams, kuris čioje metinėje „Lanko" stovyk zacijos direktorium tyrinėti įvykius, darbus, datas, vieto seniūnų tarybą. Nepraleisda mintimi nuklydau į Lietuvą
būtų naudojamas būtinam rei loje, kuri buvo pravesta š.m. galimybes ten įkurti šios orga vardžius bei žmones, vaidinu mas dalyvavo visuose Sąjū prie Jūžintų parapijos kapi
sius didesnės ar mažesnės džio suvažiavimuose Čikagoje. nėse esančio atmintino Ameri
kalui kilus.
rugsėjo 18-24 dienomis „Kur- nizacijos skyrių.
reikšmės vaidmenį visuome Clevelande, Tilsonburge ir ki kos lietuvių veikėjo, ilgamečio
Inos
Bertu
lytės
Bray
ir
Auš
Kiekvienas
bendruomenės sos" stovyklavietėje, Olimpijos
„Vienybės" redaktorius Juozo
nėje ar kovoje už tautos laisvę tur.
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Hawkridge
straipsnis
apie
narys raginamas nedelsiant pusiasalyje. Tėveliai bei kiti
Otto Sirvydo kapo akmens su
ir
jos
egzistenciją.
Turėtume
Seattle
lietuvius
pasirodė
Būdamas
BALFo
įgalioti
skambinti senatorei
Patty mokytojai pravedė įvairias pa
užrašu: „Praeivi, atmink, kad
nepamiršti
tai
pažymėti.
„Lietuvos
aido"
š.m.
rugsėjo
niu,
1984
metais
sušaukė
Murray (tel. 206-553-5545) mokas: kalbos, rankdarbių,
kuo tu esi tuo aš buvau, kuo
laidoje.
BALFo
direktorių
suvažiavi
Regis, tik tokias mintis puo
prašyti, kad ji pasirašytų mū dainavimo, sporto. Kas vasarą
Sveikiname
Viktorą
Žvirzdį,
mą
Hot
Springs
ir
jį
globojo,
aš
esu tuo tu būsi" ir mąsčiau,
selėdamas, savo dienas Hot
sų senatoriaus Gorton ir jo ko stovyklautojai
linksminosi
šią
vasarą
baigusį
South
Pukuris
nuskambėjo
per
visą
lie
kokia
laikina ir trapi yra žmo
Springs,
Arkansas,
lietuvių
legos Durbin (iš Illinois valsti prie laužo. Talento vakaras la
get
Sound
Community
Col
tuvišką
spaudą
bei
radijo
ban
gaus
būtis.
telkinyje
praleido
neišsenkan
jos) laiškui Valstybės departa bai šauniai pavyko. Prie pas
O.N.
mentui. Laiškas ragina JAV kutinio laužo jaunieji stovyk- lege. Viktoras įsigijo ATA dip čios energijos, ramus ir ryž- gomis.
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„GYVOSIOS ISTORIJOS"
PROJEKTUI DVEJI METAI

D R A U G A S , t r e č i a d i e n i s , 1997 m. lapkričio niėn. 26 d.

A.tA.
Medicinos Daktaras
TOMAS ANDRIUS KISIELIUS

ALGIRDAS JAKUBČIONIS
„Gyvoji istorija" — tai vaiz
du ir kalba įamžinta Lietuvos
žmonių kančių, trėmimų, gu
lagų bei pažeminimų, patirtų
nuo sovietinių okupantų, at
spindys. Faktai, užfiksuoti
juostose, parodo ir Lietuvos
iškentėtus smūgius: nepri
klausomybės bei valstybingu
mo netektį, amžiais susi
klosčiusios gyvensenos sulau
žymą, kultūrinį genocidą. Visa
tai pamatoma ir išgirstama
per žmonių likimus. Ir ne tik.
Vaizdo juostose įrašyta gyvoji
atmintis ryškiausiai ir tra
giškiausiai atspindi tautos
didvyrišką pasipriešinimą, ko
vą ir garbingą pralaimėjimą,
bet ne susitaikymą su daug
kartų stipresniu priešu.
„Gyvosios istorijos" projekto
sumanymas išsivystė Tautos
fondo sekretorės Rasos Razgaitienės iniciatyva. Jo idėja
paprasta — vaizdo juostose
įrašyti 1941 m. birželio su
kilėlių prisiminimus, antinacinį pasipriešinimą, Lietuvos
laisvės kovotojų, tremtinių
pasakojimus.
Atsiminimus
įrašyti paskatino keletas prie
žasčių: 1. šaltinių trūkumas,
kuriais remiantis būtų įma
noma kuo objektyviau nu
šviesti tą Lietuvos istorijos
dalį; 2. sovietinių dokumentų
— tardymo protokolų, kaltini- •
mo aktų, spausdintos medžia
gos bei atsiminimų — nepati
kimumas ar net falsifikavi
mas; 3. siekimas užfiksuoti at
siminimus vaizdajuostėse, kol
dar visiškai neišretėjo liudy
tojų gretos; 4. suvokimas, kad
taip pasipildys istoriniai šal
tiniai, nes dalis šių žmonių
niekada nerašys savo atsimi• nimų ir knygų neišleis; 5.
įrašyti vaizdai pasitarnaus is
torijos iliustravimui; 6. vaiz
dajuostes bus galima panau
doti kuriant įvairius filmus,
auklėjant jaunimą tautiškumo
dvasia.

tys prisiminimų pasakotojai.
Tokiu būdu buvo surinkta
gan gausi medžiaga, kurios
naudą galima aptarti moksli
niu požiūriu. Turima medžia
ga įgalino atskleisti, kad 1941
m. sukilėliai bei partizanai,
pradėdami kovas, vidutiniškai
turėjo 17-30 metų, tai yra
buvo subrendę Nepriklauso
mybės dvasia. Nemažą dalį
sudarė moterys, dažniausiai
buvusios ryšininkėmis. Nufil
muota medžiaga ir pasakoji
mai įgalina paaiškinti kovo
tojų socialinę kilmę. Jų abso
liuti dauguma buvo mažaže
miai ir vidutiniai ūkininkai.
Tai tik dar kartą paneigia so
vietinius teiginius, kad kaip
tik šis kaimo visuomeninis
sluoksnis
palaikė
sovietų
valdžią. Kita žymi kovotojų
dalis — tai mokytojai, gimna
zistai, valdininkai, karininkai.
Jų prisiminimai geriau įgalina
suprasti tos tragedijos, kurią
patyrė Lietuva, vyksmą, žmo
nių vidinę būseną, kelią, kuris
atvedė į pasipriešinimą ir ko
vas.

Įrašytieji prisiminimai pasi
tarnauja detalesniam, visapusiškesniam laisvės kovų at
skleidimui. Padeda suprasti
Birželio sukilimo ištakas, pa
siruošimą, išryškina ar smul
kiau parodo kurį sukilimo mo
mentą.
Iš surinktos medžiagos iš
ryškėja partizanų kovų etapai.
Itin gerai išskiriamas 19441948 m. laikotarpis. Ypač ak
tualu, kad ne iš mokslinės
monografijos, bet iš vaizda
juostėje įrašytų pasakojimų
galima išskirti priežastis ir
motyvus, kurie atvedė į kovo
tojo kelią. Tai 1. dalyvavimas
Birželio sukilime, antinacinėje
veikloje, kuri paruošė dirvą
antisovietinei kovai; 2. tai
slapstymasis nuo mobilizaci
jos į sovietinę armiją bei
pabėgimas iš jos; 3. sovietinių
represijų grėsmė už aktyvesnę
Įrašytų pasakojimų nauda visuomeninę ar valstybinę
akivaizdi — jie turi istorinę,
mokslinę, pažintinę, iliustra- veiklą; 4. tai įstojimas į „Vie
tyvinę bei auklėjamąją-ideo- tinę rinktinę", vadintų „pleloginę reikšmę.
chavičiukais" karių persekioji
Subrandinus šį projektą, jo mas ir 5. trėmimų baimė.
vykdymą įgalino Tautos Fon
Tik prabėgomis peržvelgus
das ir Lietuvių fondai, kurie juostas, iš juose įrašytų pasa
suteikė reikiamą finansinę kojimų aiškėja karinio pasi
paramą. Organizacinį darbą priešinimo forma ir metodai,
atliko Rasa Razgaitienė. Lie LLK organizacinė struktūra,
tuvoje darbą dirbo speciali moralinis klimatas. Išryškėjo
grupė, kurios sudėtis kito, bet kad 1944-1945 m. būriai buvo
didesnę dalį visų įrašų padarė didesni (iki 80 kovotojų), vado
Dalia Papaurelienė. Iš viso vavo Lietuvos kariuomenės
per 1995-1997 metus, kada karininkai ir puskarininkiai,
„Gyvosios istorijos" projektas operacijos buvo planuojamos,
buvo vykdomas, buvo įrašyti dažnai buvo kovojama, tikint
apie 350 žmonių atsiminimai. greita kovų pabaiga. Susifor
Tai nemažai, tačiau iš mavo būrių specifika. Vieni
aiškėjus, kad projekto nauda veikdavo nedidelėje teritori
didžiulė, o jo vykdymo laikas joje, kiti — visoje apskrityje,
baigiasi įrašius dalį prisimi dar kiti, kaip nuolat veikiantis
nimų, darbą perima ir tęs Lie būrys, neegzistavo, o kovotojai
tuvos Gyventojų genocido ir susirinkdavo iš ūkių tik į ko
rezistencijos centras.
vines operacijas. 1948-1947 m.
Įgyvendinant „Gyvosios isto būriai jau mažesni, žuvo vadai
rijos" projektą, jis nuo pradi ir karyba tapo mažiau suma
nio sumanymo — įrašyti į ni, slėptuvės ir bunkeriai la
vaizdajuostes kuo galima dau biau įslaptinti. Tai medžiaga
giau nukentėjusių nuo visokių ne tik istorijos, bet ir Lietuvos
sovietinių represijų, nutolo. karybos mokslui.
Buvo nutarta apsiriboti 1941
Iki šiol istorinėje literatūroje
m. birželio sukilimo sukilėlių nėra nagrinėtas dalies kovo
atsiminimais bei 1944-1953 tojų siekis išeiti iš būrių
m. Lietuvos Laisvės kovotojų „legalizuotis". „Gyvoji istorija"
— partizanų įamžinimu juos pateikia pasakojimus ne tik
tose. Vykdant projektą, keitėsi apie „legalizacijos" siekį, bet ir
ir klausimynas. Be esminių jo būdus: dokumentų padir
klausimų, buvo uždavinėjami binėjimą, pradėjus dirbti ki
ir siauresnio pobūdžio klausi tose vietose, slapstymąsi pas
mai, kurie turėjo padėti gimines ir panašiai.
išaiškinti vieno ar kito kovo
Turima medžiaga padeda
tojo veiklos specifiškumą, kali • suvokti ryšininko svarbą. Jais
nimo ypatumus, naujas de buvo partizanų šeimų nariai,
tales. Filmuojamų asmenų gimnazistai, mokytojai. Jie už
pasirinkimą dažniausiai lem tikrindavo ryšį tarp partizanų
davo „Lietuvos Laisvės kovo būrių, rinktinių, apygardų.
tojų sąjūdžio" rekomendacijos, Ryšininkai rinko informaciją
nors vėliau rekomenduodavo apie sovietinius represinius
buvusius bendražygius ir pa organus, jų veiklą, aprūpin-

Staiga mirė 1997 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 51 metų.
Gyveno Winnetka, Illinois.
Giliam nuliūdime liko žmona Rita. sūnūs: Gilius su
žmona Sabina, Tadas ir Aliukas; tėvai Enna ir dr.
Alfonsas Kisieliai, brolis Vytas ir žmona Martha su
šeima. Ritos tėvai Elena ir Stasys Barai, Ritos sesuo
Daina ir vyras Gintaras Aukštuoliai su šeima ir kiti
giminės.
Atsisveikinimas su velioniu Sacred Heart bažnyčioje,
1077 Tower Road, Winnetka. Illinois, tel. 847-501-5310,
lapkričio 26 d., trečiadienį nuo 4:30 iki 6:30 vai. vakaro
ir šv. Mišios už velionio sielą 6:30 vai. vakaro.
Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių, prašome aukoti
Lietuvių fondui arba American Cancer Society.
Liūdinti š e i m a
Peržiūrimos „Gyvosios istorijos" vaizdajuostės, kuriose nufilmuoti tremtinių, partizanų ir politinių kalinių pri
siminimai. Iš kairės: Tautos fondo atstovybės pirm. Lietuvoje dr. Napoleonas Kitkauskas, „Gyvosios istorijos"
projekto vedėja Rasa Razgaitienė, videografai Dalius Stancikas ir Dalia Papaurelienė.
Nuotr. A. T u m ė n o

davo kovotojus maistu, medi
kamentais, popieriumi, radijo
pranešimų santraukomis, pla
tindavo kovotojų leidžiamą
spaudą, perduodavo įspėji
mus.
Užrašytieji pasakojimai
bene geriausiai atspindi vieną
tragiškiausių momentų parti
zano likime — suėmimą ar
patekimą į sovietinį kalėjimą.
Deja, dauguma pasakojo, kad
buvo suimti po išdavystės: 1.
įfiltravus agentą tarp kovo
tojų; 2. išdavus kaimynams; 3.
išdavus neišlaikius kanki
nimų. Pasakojimai apie tardy
mus ne tik padeda suvokti so
vietinės sist^nos brutalumą,
bet ir paaiškina tardymo pro
tokolų sufalsifikavimą, dėl ku
rio jų negalima laikyti patiki
mu šaltiniu.
Itin daug medžiagos surink
ta apie tremtį, lagerius, juose
buvusią tvarką. Šios juostos
akivaizdžiai papildo jau šia
tema turimą gan gausią pri
siminimų literatūrą. Tačiau
vaizdajuostėse įrašyta me
džiaga literatūrą papildo nau
jomis detalėmis, padeda su
vokti lagerių gyvenimą. Be to,
parodo' kiekvieno žmogaus da
lios ir likimo įpatingumą.
Tokių likimų užfiksuota 350.
Jau neišliko — tūkstančiai,
taigi fiksuoti dar tebeprisime
nančius praeities kovas —
būtina.
Projekto „Gyvoji istorija" re
zultatų išvada būtų tokia: jo
vykdymas jau sukaupė reikš
mingą medžiagą apie Lietuvos
laisvės kovotojų likimą ir jų
viltį laisvės kovose. Medžiaga
gali būti panaudojama moksli
niuose darbuose, pasitarnauti
kariškiams, mokytojams, do
kumentalistams,
publicis
tams. „Gyvoji istorija" ir jos
įgyvendinimas pateisino dėtas
viltis. Tai vienas reikšmin
giausių
projektų,
atsklei
džiančių didvyrišką ir tra
gišką Lietuvos praeitį.
• Straipsnio autorius yra Vil
niaus universiteto Istorijos fakulte
to Naujosios istorijos katedros do
centas.

SUDOMINO
ANTRANKIAI
Dvi dienas Tauragės miesto
vidurinėse mokyklose pagal
programą „Stabdyk nusikal
stamumą" lankėsi policijos
agitacinis autobusas. Jį iš
Šiaulių vyriausiojo policijos
komisariato pakvietė Taura
gės policijos komisariato pa
reigūnai.
Autobuse su užrašu „Stab
dyk nusikalstamumą" moki
niai susipažino su įvairių poli
cijos tarnybų darbu. Jiems
buvo parodyta policininkų
įranga, naudojama per ma
sines riaušes, kaip atrodo pa
dirbti pinigai, įvairūs doku
mentai. Labiausia moksleivius
domino antrankiai, kuriuos
galėjo vienas kitam uždėti.
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Ilgamečiui Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų
sąjungos nariui

A.tA.
Inž. STASIUI VIRPŠAI
mirus, dukrai LIUCIJAI ir žentui VILIUI HOFFMANAMS bei visiems giminėms ir artimiesiems gilią
užuojautą reiškia
ALIAS - Čikagos skyriaus valdyba

Mielam mūsų klubo nariui

A.tA.
Inž. STASIUI VIRPŠAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai.
Čikagos Lietuvių golfo klubas

A.tA.
ZOFIJA ŠIUPARIENĖ
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. lapkričio 24 d., 6:15 vai. ryto sulaukusi
77 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Janina Yasillo, žentas Ronald
C.Greig; anūkai: Žane R.Greig ir Zeną J.Chaffin, vyras
Donald; p r o a n ū k a i : William D.Chaffin ir Zachary
P.Chamn.
Velionė buvo žmona a. a. Juozo, motina a. a. Reginos
ir sesuo a.a. Stanislovo.
Velionė buvo pašarvota antradienį, lapkričio 25 d.
nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose,
2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 26 d. Iš
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t ė , ž e n t a s , a n ū k a i i r p r o a n ū k a i .
Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel.800-994-7600.

A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI
taip anksti iškeliavus į Amžinybę, su dideliu skausmu
i r didele m e i l e u ž j a u č i u K I S I E L I Ų , BARŲ

ir

PACEVICIŲ šeimas bei gimines.
Valytė Balsienė \

A.tA.
Vet gyd. BRONIUI KRAKAIČIUI
mirus, nuliūdime likusiai SESERIAI, jos šeimai ir
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Savo mielą Kolegą, iškeliavusį į Anapus, palydime su
skausmu ir malda.
Ateitininkų medikų Korp! „Gaja"

PADĖKA
A.tA.
KAZYS ĖRINGIS
Mano mylimas Brolis, Dėdė ir Svainis išsiskyrė iš
mūsų tarpo, mirė staigiai 1997 m. lapkričio 10 d. 10:28
vai. ryto.
Buvo palaidotas lapkričio 14 dieną Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse, Čikagoje.
N u o š i r d u s ačiū visiems giminėms, draugams ir
pažįstamiems už atsilankymą laidotuvių koplyčioje,
maldas, gėles, aukas ir išreikštą užuojautą raštu ar
asmeniškai.
Dėkojame kun. Kuzinskui, kun. Kelpšai ir kun. A.C.
Puchenski už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines.
Didelę p a d ė k ą r e i š k i a m e k a r s t o nešėjams už
paskutinį patarnavimą kelionėje į Amžinybę.
Taip p a t dėkojame laidotuvių direktoriui David
Gaidui už gerą patarnavimą.
Liūdinti Ėringiu š e i m a .

Mylimam Vyrui
Korp! Neo-Lithuania

A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI

A.tA.
STASIUI VIRPŠAI

netikėtai namo pas Viešpatį išėjus, mielą sesę RITĄ,
skautiškos veiklos „Dubysos" draugovėje bendradarbę,
šios skaudžios netekties valandoj širdingai užjaučiu ir
liūdžiu.
Sesė Nijolė

A.tA.
Dr. EDMUNDUI DRUKTEINIUI
mirus, žmoną dr. ALDONĄ, sūnų dr. ALBERTĄ, marčią
JŪRĄ, anūkus DAINIŲ ir SAULIŲ; sūnų EDMUNDĄ,
seseris JADVYGĄ KONTRIMIENĘ ir E U G E N I J Ą
LIAUGAUDIENĘ, bei k i t u s gimines Amerikoje ir
Lietuvoje giliai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Dr Egidijus ir Irena
Alfįis ir Dalia Zikai

Gintas ir Jarūna
Banaičiai
Algis ir Vdentina
Kriščiūnai.
Gintas ir Reda
Simonaičiai
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filisteriui

Užgiriai

m i r u s , jo d u k r a i L I U C I J A I ir žentui VILIUI
HOFFMANAMS bei jo artimiesiems, mūsų nuoširdi
užuojauta.
Dr. Andrius ir Audronė Gaižiūnai
Aldona
Simonaitienė

A.tA.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI
mirus, nuoširdžiai jo žmoną JANINĄ, sūnus VYTA.
PAULIŲ ir ANDRIŲ, jų šeimas, visus gimines ir
artimuosius.
Marytė, ir Kazys Ambrozaičiai
Danguolė ir Eugenijus
Bartkai
Balukai
: Vanda ir Gediminas
! Ale ir Jurgis Daugvilai
> Irena ir Vytenis Jonynai
: Danutė ir Pranas, Jarai
; Vincenta ir Jonas Jurkūnai
' Jonas
Kavaliūnas

Jievutė ir Vytautas Kasmūnai
Jonas Lukas
Danutė ir Juozas Noreikai
Janina ir Vytautas Peserkai
Ada Sutkuviene
Algė ir Adolfas Šležai
Natalija ir Jonas Vazneliai

.

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. lapkričio mėn. 26 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Apsirūpinkite
lietuviš
k o m i s k a l ė d i n i u sveikini
m ų k o r t e l ė m i s ..Draugo" ad
ministracijoje. Kaip ir kitais
metais. ..Draugas" išleido la
bai gražių kalėdiniu sveiki
nimu kortelių seriją. Korteles
išsiuntinėtos skaitytojams, bet
galima įsigyti ir administraci
joje. Naujųjų kortelių kaina —
75 c. kiekviena, bet yra daug
ir anksčiau išleistų, kurias
galima įsigyti tik po 25 cen
tus. Atvykite, pasižiūrėkite ir
apsirūpinkite, kad galėtumėte
pradžiuginti savo lietuvius
draugus su lietuvišku kalė
diniu pasveikinimu. Kaip ir
praeityje, ..Draugas" taip pat
paskelbs kalėdinius sveikini
mus, jeigu kas norės tai pada
ryti per laikraštį. Tai sutaupo
daug laiko, rūpesčio ir išlaidų,
o taip pat paremia lietuvišką
spauda.

Visi k v i e č i a m i i J a u n i m o
centrą k a r t u švęsti 40 metų
įsteigimo sukaktį gruodžio 56-7 d. Centras prašo, kad visi
grąžintų laimėjimo bilietėlių
šakneles ir užsisakytų vietas į
pokylį, skambinant
JC ad
ministratorei
tel. 773-7787500. Sukaktuvinės iškilmes
vyks šia tvarka: penktadienio
vakare 'gruodžio 5 d.) — paro
dų atidarymas, pasisvečiavi
mas 7 vai. vak.; šeštadienį,
gruodžio 6 d., nuo 10 vai. r..
JC patalpų lankymas, pasi
grožėjimas atliktų darbų paro
da ir pasisvečiavimas; sekma
dienį, gruodžio 7 d.. 3 vai. p.p..
šv. Mišios, vainiko padėjimas
prie Laisvės kovų paminklo, 4
vai. akademija, pietūs ir me
ninė programa. Visas tris die
nas bus parūpinta apsauga
automobiliams.

L a p k r i č i o 27 d.. P a d ė k o s
diena., ir l a p k r i č i o 28 d.,
p e n k t a d i e n i . „ D r a u g o " ad
ministracija,
redakcija
ir
spaustuve nedirbs. Trečiadie
nį, lapkr. 26 d., išleidžiamas
..Draugo" šeštadienio laida su
kultūriniu priedu.
ALIAS c e n t r o v a l d y b a X
M o k s i o ir k ū r y b o s s i m p o 
z i u m o m e t u r u o š i a gen.
i n ž . A. G u s t a i č i o 100 m. gi
mimo sukakčiai pažymėti jo
gyvenimo bei darbų parodą.
Eksponatus paruošė Vytautas
Peseckas ir Kauno aviatoriai.
ANBO lėktuvų modelius paga
mino Davėtas Dulaitis. Ekspo
natai paruošti ir išdėstyti pa
gal Lietuvos karo aviacijos
istoriją — nuotraukos, straip
sniai, brėžiniai ir 1.1. Parodą
įrengti padeje: Z. Dailidė. R.
Paskųs, gen. A. Gustaičio
dukterys J ū r a t e bei Rasa ir
kiti. Po simpoziumo paroda
numatoma perkelti į Balzeko
Lietuvių kultūros muziejų, o
vėliau — į Lietuvą.
Ketvirtadieni,
lapkričio
27 d., 7 vai. v a k . vyks simpo
ziumo svečių ir publikos susi
pažinimo pobūvis Jaunimo
centro kavinėje. Visi laukia
mi
Kleonor K a s p u t i s yra la
bai veikli Lietuvos Vyčių 112
kuopos Čikagoje nare. Jau
daug metu ji atsakinga už
nauju narių verbavimą, kurį
sėkmingai vykdo — 112 kuopa
yra viena gausiausių šiuo
metu JAV. Ji taip pat stengia
si sukaupti lėšų Lietuvos
Vyčių veiklai paremti ir dėl to
džiaugiasi, kad šiemet gausiai
savo aukomis Amerikos Vidu
rio apygardos vyčių veiklą
parėmė
Standard
Federal
bankas. Gaidis & Daimid lai
dojimo namai. J e a n Vance lai
dojimo namai. Vyčiai visiems
dt'kinsri ir kviečia lietuvius
jungtis i ju veikia.

Lietuvos Vyčių 112 k u o 
p o s prieškalėdinis susirinki
mas ir vaišes bus antradienį.
gruodžio 16 d.. 3 vai. vak.,
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Susirinkimas bus
trumpas, o maždaug 7:30 vai.
vak. prasidės kalėdinis paben
dravimas, pasivaišinimas. ka
lėdinių giesmių giedojimas,
kuriam vadovaus muz. Faus
tas Strolia. Pobūvio rengimo
pirmininkė yra Mickey Pe
trošius Kuopos nariai ir jų
svečiai prašomi anksti rezer
vuoti vietą, paskambinant Julie Zakarkai 708-425-5015.
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J. Plačas.

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* ikynaus

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65thPlace,

Chicago, IL 60629
AŠ N O R I U BŪTI....
Užaugusi aš norėčiau būti
veterinarijos gydytoja, daili
ninke, muzikante, komikų pie
šėja. Veterinarija man patik
tų, nes aš mėgstu gyvulius. Aš
gerai piešiu, dailininke būti
įdomu. Gražu būtų pasidaryti
muzikante, nes aš labai mėgs
tu muziką. Piešti komikus,
būtų labai linksma ir gražu.
Aš visus tuos dalykus labai
mėgstu, todėl norėčiau apie
juos ir mokytis.
Aušra Bužėnaitė,
6 skyriaus mokinė,
Čikagos lit. m-la

SKELBIMAI

x A.a. A n g e l ė s Z a b l o c kienės atminimui šeima
atsiuntė „Saulutei" a u k ą padėti
bedaliams Lietuvos vaikams:
$265 suaukojo p. Garūnienė, V.
ir V Marchertai, A. ir M.Miiašiai, G. ir V.Damijonaičiai, J.
ir D.Gvidai, A. ir A.Baliūnai,
A.Zablockas. „Saulutė" dėkoja
už auką ir nuoširdžiai užjaučia
velionės artimuosius.
Mokslo i r k ū r y b o s simpo
(sk.)
ziumo i š k i l m i n g o s šv. Mi
x Kun. G i n t a r o V i t k a u s ,
šios bus sekmadienį, lankriėio Kauno Jėzuitų gimnazijos di
30 d.. 10:30 vai. r., Švč. M. rektoriaus, įdomus pašnekesys
Marijos gimimo (Marąuette apie švietimą Lietuvoje, sek
Park) bažnyčioje. Mišias au m a d i e n i lapkričio 3 0 d. p o 11
kos ir pamokslą pasakys vysk. vai. mišių Pasaulio Lietuviu,
Paulius Baltakis, OFM, giedos c e n t r e . Ta pačia proga savo
parapijos choras, dalyvaus įspūdžiais pasidalins K a u n o
svečiai iš Lietuvos. Organiza Jėzuitų gimnazijos abiturien
cijos prašomos dalyvauti su tas. Georgetovvn universiteto
savo vėliavomis. Visi kvie stipendininkas, 19-metis Al
čiami pripildyti šią gražiąja m a n t a s J u r k u s .
lietuvišką bažnyčią ir kartu
(sk.)
pasimelsti.
x Kviečiame į X Mokslo ir
Kūrybos simpoziumo parodų
X MOKSLO IR KŪRYBOS
atidarymą: Romas Viesulas SIMPOZIUMO
Netekties dainius*' — litografija;
G A R B Ė S SVEČLU
Algimantas Kezys- „Moteris" X Mokslo ir kūrybos simpo fotografija. 1997 m. lapkričio 26
ziume dalyvaus daug garbių d. -1998 m. sausio 11d. Lietuvių
svečių iš Lietuvos, JAV ir ki dailės muziejuje. Lemont, IL.
tur. Simpoziumo rengėjai tik Parodų atidarymas t r e č i a d i e n i ,
jų dalį galėjo pakviesti į pre lapkričio 26 d. 7 v-v.
(sk)
zidiumą, tačiau pakviestieji
reprezentuos visus mokslinin
x L i e t u v i u Moterų k l u b u
kus iš Lietuvos ir kitur.
f e d e r a c i j o s Čikagos klubo
Garbes svečių prezidiumą visuotinis narių susirinkimas
sudaro: vysk. P a u l i u s Balta į v y k s š.m. g r u o d ž i o 4 d.,
kis. OFM. vysk. Hansas k e t v i r t a d i e n į 10 v a i . r y t o
D u m p y s . Lietuvos ambasa „ S e k l y č i o j e " . Visos n a r ė s
dorius JAV S t a s y s Sakalaus kviečiamos gausiai dalyvauti.
kas. Lietuvos Švietimo ir
(sk.)
mokslo ministras prof. Zig
x Utenos alus t a i g e r i a u 
mas Z i n k e v i č i u s , Lietuvos siai g e r i a m a s alus. Vaišinkite
garbės gen. konsulas Čikagoje draugus tik lietuvišku alumi iš
Vaclovas Kleiza. PLB pirm. Utenos. Čikagą pasiekė ir Porte
V y t a u t a s K a m a n t u s . Lietu ris. Krautuvėse p r a š y k i t e tik
vos Muzikos akademijos rek Utenos. Visais platinimo klausi
torius prof. J u o z a s Antana mais kreipkitės į S t a w s k i
vičius, Vytauto Didžiojo un-to D i s t r i b u t i n g , t e l . 773-278rektorius prof. V y t a u t a s Ka 4 8 4 8 . George B e r k j u m s
m i n s k a s . Lietuvos Mokslo ta patarnaus! Skanaus!
rybos pirm. prof. Leonas
(sk.)
Kadžiulis. Kauno Technologi
ADVOKATAS
jos un-to rektorius prof. Kęs
tutis K r i š č i ū n a s . Vilniaus
GINTARAS P.ČEPĖNA8
Pedagoginio un-to rektorius
prof. A n t a n a s P a k e r y s . Klai 6436 S.Pulaaki Rd., Chicago, IL 60629
pėdos un-to rektorius prof 1/2 bl. i šiaurę nuo Balieko muziejaus)
Tel. 773-6O4S00
S t a s y s V a i t i e k ū n a s . Vil 14325 S Bell
Rd., Lockport, IL 60441
niaus Gedimino tech. un-to
Tel 708-3014986
Valaodo* pagi! tuti tarini*
rektorius prof. E d m u n d a s
Z a v a d s k a s . Lietuvos Kata
likų mokslo akademijos prezi Advokatas Jonas Gibaitis
dentas.
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S.Ked*ie A v e n u e
Chicago, E 80629

užsienio lietuvių k;irto> mokslininkai <i> kaires) —
itis u '.'.r Vejas LiuleviCius -- tariasi X Mokslo ii
• • • itno reikalais.

^^^W

žvaigždėtą dangų, galima pa
matyti daugybę žvaigždžių.
Jos s u d a r o įvairias figūras —
formacijas. Toms formacijoms
astronomai davė pavadini
m u s . J ū s j a u žinote Grigo ra
t u s , Mešką arba Lokį, Pie
menį, Liūtą, Dvynukus, Orio
ną ir kitas. Dabar parašykite
nupieštos farmacijos pavadi
nimą. Nubrėžkite t a r p tų
žvaigždžių linijas, bus leng
viau atpažinti. (5 taškai)

riŽl
I ^ N I S .'fl^erjs

GALVOSŪKIO N R . 21
ATSAKYMAS
Iš surinktų raidžių susida
rys žodis Halloween.
G A L V O S Ū K I S N R . 42
(Žiūrėkite piešinėlius)

\&ĖMA ihjįfatjįjk
Piešinys daiL Vlado Vijeikio
AČIU, D I E V U L I
Ačiū Tau, Dievuli,
Už dienelę šiltą.
Ačiū už naktužę
Žvaigždėmis kaišyta.
Už saulutę skaisčią.
Kur padangėm plauko.
Už lietaus lašelį,
Krintantį a n t lauko.
Ačiū, kad globoji
Tėvelius brangiuosius
Ir gini nuo vėjų
Vyšneles ir uosius.
Ačiū už duonytės
Kąsnį sotų, sotų.
Už gražumą pievų
Ir lankų rasotų.
J o n a s Minelga
L A P K R I Č I O MĖNUO

Lapkričio
mėnuo gausus
šventėmis ir minėtinomis die
nomis. Pačią pirmąją dieną
prisiminėme visus šventuo
sius, o antrąją — skyrėme mi
rusiesiems. Vienuoliktąją die
ną minėjome JAV karius, ku
rie žuvo karuose, dažniausiai
ne Amerikos žemėje. Aštuo
nioliktąją, k a r t u su latviais,
šventėme j ų nepriklausomy
bės šventę. Dvidešimt trečiąją
— šventėme savos kariuome
nės šventę. Paskutinė šio mė
nesio šventė, tai Padėkos
šventė, lapkričio 27 d.
Ši šventė yra verta visų dė
mesio. Žmonės daug visokių
gėrybių gauna, bet kartais
užmiršta pasakyti tą trumpą
žodelį „ačiū'. Ta diena mums
primena, kad nepamirštume
Tel. 773-778-8700
gerų darbų ir juos tinkamai
įvertintume. Kai žiūrite TV,
Darbo va] nuo 9v.r. iki 7 v.v.
skaitote laikraščius, visada
Šeštad. 9 v.r. ib 1 v.p.p.
pirmiausia skelbia kriminali
nius įvykius, o kartais net iš
ADV08ATA8
tisomis serijomis. Gerus dar
bus dažnai pamiršta, o jei ir
Vytenis Lietuvninkas
paskelbia, tai trumpai ir nežy
4536 W.63th Street
mioje vietoje. Gerieji žmonės
Chicago, IL80629
nepriekaištauja niekam ir vi
•Skersai gatv*sw» .Draugo")
suomet stengiasi ką nors gera
Tel. 773-2M-O100
atlikti žmonijai. Ju dėka mes
Valandos pagal pasitarimą
dar galime gyventi. Padėkos
dieną ne tik gardžiuokimės
ADVOKATAI
skaniais patiekalais, bet prisi
minkime ir Gerąjį Dievą, ku
L.Rano A I J e y m a n
ris globoja gerus žmones, o per
40 metu patirtis ir profesionali
pagalba imigraciji? bei kitose
juos ir mes esame aprūpinti
teisinėse srityse
įvairiomis gėrybėmis. Tegul
5213 S^rcher Ave„ Chicago. IL 60632. Padėkos diena būna mūsų gy
Tel. 847-361 7R3« kalbam*- lietuvenimo simboliu!
v.xk;n' Mr^ in«tj padaužoms 24 vai
cv'- par-i. 7 d [v*r savaiteRedaktorius

M Ū S Ų PAVARDĖS
(Tęsinys)
Pradėjus žmonėms labiau
tarp savęs bendrauti, vienų
vardų jau nepakako. Norint
asmenį labiau išskirti, kad jis
nesimaišytų su kitais savo
bendravardžiais, prie vardų
pradėjo dėlioti įvairius pažy
mimuosius žodžius. Jie nuro
dydavo tai asmens gyvena
mąją vietą, tai užsiėmimą, tai
tėvo vardą, tai vėl kokį nors jo
kūno ar charakterio požymį.
Pamažu iš šių žodžių ir susi
darė dabartinės pavardės, ku
rių mes šiandien žinome de
vynias galybes. Vienų pavar
džių kilmė labai aiški: Apuo
kas, Vanagas, Žvirblis, Paršaitis, Kiauleikis, Oželis, Vil
kas, Katinas, Dailydė, Kalvai
tis, Račius, Juodakis, Stor
pirštis, Keturakis, Baltūsis,
Juodviršis. O tokie senieji lie
tuvių
asmenvardžiai,
kaip
Tautgaila, Skausgirdas, Ged
vilas, Jovaišas, Rimgaila, Bu
tautas, Visvaldas ir kiti, virto
pavardėmis. Tačiau kartais jie
dar vartojami ir kaip vardai.
Iš panašių vardų atsiradusios
pavardės yra vienos seniau
sių. Tačiau esama pavardžių,
kurių kilmė jau sunkiau nu
statoma, o pasitaiko ir tokių,
kurių pirminės reikšmės visai
negalima suvokti.
Algirdas Sabaliauskas
(Bus daugiau)
ISTORIJOS BŪRELIS
Kiekvieną mėnesį aš lankau
istorijos būrelį. Susitikimai su
nuostabiais svečiais suteikia
man galimybę rimtai pagalvo
ti apie Lietuvą. Visi svečiai in
formuoja mus apie svarbius
Lietuvos reikalus, ir tai pade
da sužinoti, kas vyksta Lietu
voje. Tą būrelį mėgstu dar ir
dėl to, kad susirinkimai yra
labai įdomūs. Nors tie susirin
kimai vyksta anksti rytą, bet
jie visada patraukia visą mū
sų dėmesį.
Aš labai patenkinta, kad
prieš keletą metų įsijungiau į
šią grupę. Tie susirinkimai
man daro didelę įtaką, susida
rant vaizdą apie Lietuvą. Isto
rijos būrelis palaiko mumyse
lietuvišką dvasią ir teikia pa
sididžiavimą.
Aleksa Valiulytė
Lemonto Maironio lit. m-los
1996 m. abiturientė
(1996/97 m. Moksleivių
metraštis)

GALVOSŪKIO N R . 22
ATSAKYMAS

Šio lakūno sceną fotografas
fotografavo keturis k a r t u s ,
nes menininkas kiekviename
piešinėlyje vis ką nors pakei
tė. Piešinėliai sunumeruoti,
bet n e tokia tvarka, kaip turė
tų būti. J ū s gerai įsižiūrėję į
piešinėlius
nustatykite
jų
tvarką, k a s po ko eina. (5 taš
kai)

Žiūrėkite brėžinėlį.
GALVOSŪKIO N R 2 3
ATSAKYMAS
Gėlės pavadinimas yra bi
jūnas.

G A L V O S Ū K I S N R . 43
(Žiūrėkite piešinėlį)

GALVOSŪKIO N R 24
ATSAKYMAS

Kuriuos du medžius prime
na šie du gyvuliukai. Parašy
kite šių medžių pavadinimus
Tas skaičius yra 12. Pusė to angliškai ir lietuviškai. (5 taš
skaičiaus yra 6. Gali būti ir ki kai)
t a s skaičius.
GALVOSŪKIO N R 2 5
ATSAKYMAI
1. Išrinkus romėną Merku
rijų popiežiumi, jis buvo pir
masis, kuris savo vardą pa
keitė į Joną II (533-535) L.E.
9-453, Boston, 1956). 2. Viesu
las — tornado sukasi apie sa
vo „akį" prieš laikrodžio ro
dykles. 3. Plaukų žilumas
nebūtinai sietinas su senatve.
Kai žmogaus organizmas nus
toja plaukams gaminęs šviesą
sugeriančias medžiagas, tada
plaukai balti, nes atspindi be
veik visas šviesos bangas. 4.
Pelėda savo akių kraipyti ne
gali, todėl besidairydama ji
kaklu sukinėja savo galvą. 5.
Bill Clinton nuo 1975 m. iki
1979 m. plaukų skyrimą tu
rėjo kairėje, o nuo 1980 m. —
dešinėje. Paskutiniuoju laiku
jis linksta šukuoti savo plau
kus be skyrimo (Žiūr. „Time",
Nr. 12, 54-55 psl., 1996 m. ko
vo mėn.)

G A L V O S Ū K I S N R . 44
Paaiškinkite šiuos penkis
neaiškius klausimus: 1. Kodėl
j ū s nestovite arti žmogaus,
kuris t a m tikru prietaisu skal
do a r lygina akmenį ar cemen
to bloką? 2. Kodėl stovėjimo
automobilių statomoje aikštė
je, y r a pavojinga žaisti slė
pynėmis (hide - and - seek)? 3.
Jeigu esi stipriai įsikabinęs į
kieno nors rankas ir stengiesi
atsipalaiduoti:
staiga
tavo
r a n k a s paleidžia, kas atsitin
ka? 4. J e i žaidi smėlio dėžėje
su draugais, kodėl negalima
smėlio mesti į orą? 5. J e i turi
rankose piešinėlį, kuriame yra
nupiešta: avis, mergaitė, vy
ras ir kiškis, kurie iš jų miega
dienos drabužiais (nenusiren
gę)? (5 taškai)

G A L V O S Ū K I S N R . 45

1. Nuo 1953 metų keli lietu
viai boksininkai yra buvę Eu
ropos čempionai? 2. Kurios
valstybės teritorija yra dides
nė: Aliaskos, Ukrainos ar Texas? 3 . Kur Šv. Rašte pirmą
kartą rašoma apie varpą-varpelį — žvangutį? 4. Nuo kada
„varpas" pradėjo kviesti žmo
nes į pamaldas? 5. Kiek svėrė
1995 metais kalakutas Lietu
voje?
Už visus teisingus ir plačiai
paaiškintus atsakymus — ski
r i a m a 10 taškų, už t r u m p u s
GALVOSŪKIO N R . 41
— 5 taškai.
(Žiūrėkite brėžinėlį)
Atsiuntė
k u n . d r . E. G e r u l i s
Skaisčią naktį, pažiūrėjus į

