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Vokietija remia Lietuvos
nuostatą santykiuose su Rusija
Vilnius, gruodžio 2 d.
(BNS) — Vokietijos ambasa
dorius Ulrich Rozengarten,
antradienį susitikęs su Lietu
vos prezidentu Algirdu Bra
zausku, pažymėjo, jog Vokieti
ja pritaria Lietuvos ir Rusijos
dvišalių santykių raidai ir
sveikina Baltijos valstybių
prezidentų Palangoje priimtą
pareiškimą, kuriuo Baltijos
valstybės atmetė Rusijos siū
lomas saugumo garantijas.
Prezidento patarėjas užsie
nio politikos klausimais Algir
das Gricius sakė. kad diplo
matas prezidentą supažindino
su Vokietijos nuostata dėl Lie
tuvos ir Rusijos santykių bei
dėl neseniai Maskvoje pasi
rašytos sienų pažymėjimo su
tarties. U. Rozengarten susiti
kime pabrėžė, kad Vokietija
visiškai pritaria tokiai dviša
lių santykių raidai.
Vokietija taip pat sveikina

Bus paspartintas
genocido bylų
nagrinėjimas
Vilnius, lapkričio 27 d.
(Elta) — Generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyčia teigia,
kad, šiemet atlikus paruošia
muosius darbus, kitais metais
bus gauti pirmieji Lietuvos gy
ventojų genocido tyrimo rezul
tatai. Jis sakė esąs įsitikinęs,
jog įmanoma ištirti visas karo
ir pokario metais sovietų ir
nacių vykdyto genocido bylas
bei pripažino, jog iki šiol tai
buvo daroma paviršutiniškai
ir atmestinai.
Tuo pat metu generalinis
prokuroras sakė nesuprantąs,
kodėl iki šiol genocido nusikal
timai buvo tiriami kaip tarpu
savyje nesusiję epizodai, o ne
kaip vienas didelis nusikalti
mas. K. Pėdnyčia mano, jog
neteisinga būtų išskirti ir nu
sikaltimus prieš kurią nors
tautybę. „Žinoma, buvo žydų,
kurie žuvo nuo lietuvių rankų,
tačiau buvo ir atvirkščiai, ir
mes visi tai žinome", teigė jis.

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN,
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Palangoje Latvijos, Estijos ir
Lietuvos prezidentų pareiški
mą, kuriuo Baltijos valstybės
a t m e t ė vienpuses Rusijos sau
gumo garantijas ir patvirtino
siekiančios integracijos į trans
atlantines organizacijas.
A. Brazauskas padėkojo am
basadoriui už tokį Lietuvos ir
Rusijos santykių įvertinimą ir
supažindino jį su vizito į
Maskvą rezultatais.
Lietuvos vadovas stebėjosi
keistais kai kurių Rusijos poli
tikų sienų pažymėjimo sutar
ties vertinimais, neva tai yra
didelis Lietuvos diplomatijos
laimėjimas, kuris neatitinka
Rusijos siekių.

Lapkričio 12 dieną Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Stasys Sakalauskas įteikė skiriamuosius raš

A. Brazausko nuomone, šios tus JAV prezidentui Bill Clinton.
Nuotr.: Baltuosiuose Rūmuose priėmimo metu (iš kūrės) ambasadoriaus žmona Jūratė, JAV prezidentas Bill
sutarties pasirašymas y r a la
bai svarbus faktas, parodantis Clinton, ambasadorius Stasys Sakalauskas, jo sūnus Vytautas. Nuotraukoje nėra Sakalauskų sūnaus Antano,
Baltųjų Rūmu nuotr
teisingą Rusijos politiką gerų kuris šiuo metu studijuoja Vytauto Didžiojo universitete Kaune.
kaimyninių santykių plėtoji
tautinių mažumų teisių plėto
mo srityje.
jimo.
V. Landsbergis priminė, kad
V i l n i u s , gruodžio 2 d. Vytautas Landsbergis, antra prieš dvejus metus Europos
(BNS) — Lietuvos indėlį, dienį atidarydamas tarptauti Tarybos Parlamentinė Asam
„Prarastoji blėja surengė Vilniuje tarp
rūpinantis Europos kultūros nę konferenciją
sybė' b u s ištaisyta", sakoma ir humanizmo raida, gerai Europa".
tautinį simpoziumą, skirtą iki
veteranų laiške. Jstatymo pa įvertino spalio 10-11 dienomis
Šį forumą, kuriame dalyvau nacių okupacijos Lietuvoje
taisa, palikusi dalį veteranų Strasbūre vykęs Europos Ta ja daugelio Europos valstybių klestėjusiai jidiš kultūrai.
be pensijos, priimta šiemet rybos „viršūnių" susitikimas, politikai ir mokslininkai, glo
„Lietuva per šimtmečius
liepą.
rekomendavęs įkurti Vilniuje bojant Europos Tarybos Parla pasižymėjo tautų tolerancija,
JSodros" pensijų skyriaus tautinių
mažumų
kultūros mentinei Asamblėjai (PA), su tautinių mažumų globa. Atkū
viršininkė J a n i n a Daunora- centrą.
rengė Lietuvos Seimas ir vy rusi nepriklausomybę, mūsų
vičienė sakė, kad „būdama
Tai sakė Seimo, pirmininkas riausybė.
šalis tapo viena tų valstybių,
tarpine institucija, 'Sodra' ne
Jis surengtas, atsižvelgiant į kurioje, tęsiant turtingas tra
sprendžia, k a m mokėti a r ne
* Š i ų m e t ų Santarvės PAS rekomendaciją dėl Euro dicijas, rūpinamasi išsklai
mokėti pensijas".
premija paskirta Lietuvos pos tautinių mažumų rėmimo, dytomis vietinėmis kultūro
Ji patvirtino, kad valstybi
prezidentui Algirdui Brazaus tautų tolerancijos, žmogaus ir mis", sakė V. Landsbergis.
nių pensijų mokėjimas palai
kui. Tai lapkričio 27 d. buvo
psniui n u t r a u k t a s kai ku
nuspręsta Santarvės fondo
riems asmenims,
laikantis
valdybos posėdyje. A. Bra
Lietuvos gyventojų genocido ir
zauskas y r a ketvirtasis San
rezistencijos tyrimų centro bei
tarvės premijos
laureatas.
Socialinės apsaugos ir darbo
Anksteniais metais Santarvės
Briuselis, gruodžio 2 d. sėjų yra J . Santer, ir tai, A.
ministerijos
rekomendacijų.
premijos laureatais yra tapę
(BNS) — Kandidatas į Lietu Paulausko rinkimų štabo ver
„Sodros" žiniomis, Lietuvoje
poetas J u s t i n a s Marcinkevi
vos prezidentus Artūras Pau tinimu, yra iš anksto Lietu
yra apie 60,000 nuo fašizmo
čius, monsinjoras Kazimieras
lauskas antradienį atvyko į voje skelbtas jų susitikimas.
nukentėjusių žmonių, kurie
Vasiliauskas,
literatūrologė
Briuselį, tačiau ten smarkiai
gaudavo valstybinę pensiją.
Tačiau Liberalų frakcijos at
profesorė Viktorija Daujotytė
abejojama, ar įvyks Vilniuje jo stovas BNS korespondentui
Peržiūrėjus jų bylas ir nu
Pakerienė.
Apdovanojimas
štabo skelbtasis susitikimas atmetė A. Paulausko ir J.
stačius bendradarbiavimą su
prezidentui paskirtas „už san
su Europos Komisijos <'EK) Santer specialaus susitikimo
represinėmis sovietų struktū
tarvės dvasios Lietuvoje iš
prezidentu Jacąues Santer.
romis, pensija nebemokama.
vienu du galimybę.
aukštinimą". Šį kasmetinį ap
Konferencijos dalyvių sąraše
Lapkričio mėnesį
Seimas dovanojimą už reikšmingą,
Formalus pretekstas šiai
priėmė Valstybinių
pensijų tautą vienijančią veiklą skiria kelionei buvo Europos Parla A. Paulauskas įrašytas kaip
įstatymo pataisą, kuri reika prieš kelerius metus įkurta vi mento liberalų frakcijos antra Lietuvos liberalų
sąjungos
lauja išskirti pareigybes ir in suomeninė organizacija — dienį surengta Europos libe (LLS) atstovas, drauge su Sei
stitucijas, kuriose dirbę as Santarvės fondas, kurio įkū ralų
konferencija,
kurioje mo nariu Alvydu Medalinsku.
menys gali gauti valstybinę rėjas ir premijos skyrėjas yra svarstoma Europos Sąjungos Trečias Lietuvos atstovas yra
pensiją.
verslininkas iš Panevėžio J u  plėtimo strategija, dokumen Seimo centristas Regimantas
Lietuvos gyventojų genocido lius Kazėnas.
Čiupaila.
tas „Agenda 2000".
ir rezistencijos tyrimų centro
Tačiau paklaustas, ar atvy
Vienas
konferencijos
prane(Eltai
direktorė Dalia Kuodytė BNS
ko į Briuselį kaip liberalas, A.
korespondentui sakė, k a d „pa
Paulauskas atsakė, kad ..kaip
reigybių ir institucijų sąrašas
žmogus".
turi būti paruoštas iki gruo
Jis nedetalizavo, apie ką
džio vidurio". Tada centras jį
norėtų kalbėtis su J. Santer,
pateiks Socialinės apsaugos ir
bet vylėsi, kad susitiks su juo
darbo ministerijai, o ši — vy
V i l n i u s , lapkričio 28 d. būna dvišalės, be to, t a r p NVS per konferencijos pabaigos va
riausybei.
(BNS) — Baltarusija vilkina valstybių nėra sienų.
karienę.
Lietuva j a u porą metų
Tikimasi sąrašą patvirtinti nelegalių migrantų grąžinimo
Tačiau tarp aukštųjų vaka
iki metų pabaigos. Veteranai, sutarties su Lietuva pasira spaudžia Minską pasirašyti rienės svečių J. Santer nemi
II pasaulinio karo dalyviai, šymą, kol nesusitars dėl to su sienos sutartį, nes daugelis nimas. Aukščiausias parei
dirbę
sovietų
represinėse Rusija, pripažino Baltarusijos ekonominių bėglių iš skurs gūnas svečių sąraše yra Vo
struktūrose, bet neužėmę tie ambasadorius Jevgenij Voito- tančių Azijos ir Afrikos valsty kietijos UR viceministras Wersiogiai su nusikalstama veikla vič po susitikimo su Lietuvos bių nelegaliai patenka į Lietu ner Hoyer.
susijusių pareigų, vėl gaus prezidentu Algirdu Brazausku vą iš Baltarusijos. Sutarties
* Gruodžio 2 d. Lietuvos
tekstas jau senokai parengtas,
valstybinę pensiją. J i bus ketvirtadienį.
užsienio
reikalų ministerija
bet
Baltarusijos
prezidentas
pradėta skaičiuoti n u o 1997
Dienraščiui „Respublika"
m. lapkričio — pataisos įsi ambasadorius tokią savo vals Aleksandr Lukašenko jau ke pasveikino Rusijos ir Europos
bendradarbiavimo
galiojimo laiko.
tybės nuostatą aiškino tuo, lis kartus sujaukė lietuvių Sąjungos
sutarties įsigaliojimą.
<Eieai
kad į ją visi nelegalūs migran planus ją pasirašyti.
* I n t e n s y v i a i p o Lietuvą tai patenka iš Rusijos. Jis taip
Šiemet pirmąjį pusmetį Lie
* L i e t u v a gali p a t i ap
agituoti rinkėjų važinėjantis pat užsiminė apie siūlymus, tuvos pareigūnai sulaikė be sirūpinti branduolinio kuro
Seimo pirmininkas Vytautas kad dėl šios sutarties pirmiau veik 1,000 nelegalių migrantų. kasetėmis. Valstybinio saugu
Landsbergis sako, k a d rajo sia turėtų tarpusavyje susitar Per visus 1996 metus jų buvo mo Ekonomikos komiteto pa
nuose d a r pasitaiko „tarybų ti NVS valstybės.
tarėjas Arimantas Dragūnasulaikyta per 1,500.
valdžios požymių". Kandidatą
Lietuvos atstovai tokį su
Sulaikyti nelegalai laikomi vičius tikino, kad uranas pa
į prezidentus ypač sukrėtė manymą vadina nelogišku, perpildytame Pabradės užsie saulyje yra gana pigus, ir ka
„ore pakibusios" Lietuvos įmo nes pagal pasaulinę praktiką niečių registracijos centre iki setes būtų galima giminti Lie
nės, kurios visiškai nusigyve nelegalų grąžinimo sutartys pavyksta juos išsiųsti namo tuvoje, kur reikiamų specia
nusios, tačiau jų vadovai vis
arba į Baltarusiją, per kurią listų yra pakankama', rašo
- rytas"
gautų
paramą
iš
socialinių
ga
dar neskelbia bankroto. „Gal
jie atvyksta. Nesant nelegalų dienraštis „Liet
(12.02).
Prieš
4
metus
užsienio
rantijų
fondo",
sakė
V.
Lands
darbuotojai to norėtų, nes, pa
grąžinimo sutarties, tai ypač
bankai
atsisakė
finansuoti
pabergis.
mm
sunku padaryti.
skelbus įmonės bankrotą, jie

Karo veteranai protestuoja dėl
pensijų
Vilnius, gruodžio 2 d.
(BNS) — Dalies Antrojo pa
saulinio karo veteranų padėtis
Lietuvoje pablogėjo, įsigaliojus
konservatorių pasiūlytai Val
stybinių pensijų įstatymo pa
taisai.
Antrojo pasaulinio karo antinacistinės koalicijos vete
ranų Kauno taryba praėjusią
savaitę atkreipė visuomenės
dėmesį, kad pensijų nepa
grįstai neteko dalis veteranų.
Laikraštyje JEcho Litvy"
veteranai skundėsi, kad Lietu
vos genocido ir rezistencijos
tyrimų centras „pasiūlė ne
mokėti valstybinės pensijos
asmenims,
nukentėjusiems
nuo fašizmo, jei jie tarnavo ar
dirbo NKVD-MVD-MGB struk
tūrose, nepriklausomai nuo
užimamų pareigų". Pasak ve
teranų atviro laiško, pensijas
nustojo gauti net žmonės, dir
bę gaisrininkais, kelininkais,
kelių milicininkais, buhalte
riais.
„Kai
ankstesnis
Seimas
priėmėme įstatymą,
pagal
kurį valstybinės pensijos tu
rėjo būti paskirtos antinacistinės koalicijos karo dalyvi
ams, kai kurie jo nariai kon
servatoriai
pareiškė,
kad
jiems atėjus į valdžią, ši netei-

Pasaulio naujienos

Lietuvoje gerbiamos tautiniu
mažumų teisės

Briuselyje niekas nežino apie
Artūro Paulausko ir
Jacques Santer susitikimą

Baltarusija laukia
Maskvos „palaiminimo"
dėl nelegalų grąžinimo

Bona. Vokietijos gynybos ministras Volker Ruehe žurnalis
tams pareiškė, jog jis tikisi, kad parlamentas didele balsų dau
guma (apie 95 proc. balsų) patvirtins sutartį dėl NATO išplė
timo į Rytus. Ruehe optimistiškai vertino ir patvirtinimo pers
pektyvą JAV Senate. J i s sakė, kad Vokietija galbūt taps pirma
NATO valstybe, patvirtinusia sutartį, kas būtų įspūdingu lai
mėjimu valstybei, kurioje įstatymai neretai priiminėjami kele
tą metų.
Praha. Politikų nuomone, Čekijos vyriausybės krizė gali su
kelti abejonių Vakarams tuo metu, kai Praha siekia narystės
NATO ir ES. tačiau k a r t u tai bus naudingas demokratinių ins
titucijų išbandymas. Premjero Vaclav Klaus vyriausybė tvirtai
laikėsi pagrindinių užsienio politikos prioritetų — NATO ir
ES. tačiau, jai atsistatydinus dėl partinio finansavimo skanda
lo, diplomatų dėmesys nukrypo nuo priėmimo derybų į politinį
chaosą. Pats Klaus įspėjo, jog politinis nepastovumas gali pa
kenkti Čekijos integracijai į Vakarų struktūras.
Maskva. Visos Rusijos Stačiatikių Bažnyčios parapijos, vie
nuolynai ir įstaigos bus perregistruotos, remiantis Sąžinės
laisvės įstatymu, pirmadienį spaudos konferencijoje pareiškė
Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksij II. Kai kurių JAV
sluoksnių pareikštą kritiką dėl neseniai Rusijoje priimto Reli
ginių bendruomenių įstatymo. Aleksij II aiškino tuo, kad šis
normatyvinis aktas pagrįstas europiniu valstybės ir religijos
pavyzdžiu. Patriarchas priminė, kad. remiantis Europos nuos
tata, daugumoje valstybių pripažinta viena Bažnyčia, o Jungti
nėse Valstijose — ,,labai didelė religinių srovių paletė". „Ne
visi supranta mūsų požiūrį, su tuo ir yra susiję JAV Senato bei
vadovybės protestai".
Londonas.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas
Tony Blair lapkričio 29 d. pareiškė, jog gruodžio 11 dieną susi
tiks su Airijos Respublikos Armijos politine šaka laikomos Sinn
Fein vadovais. Gerry Adams ir Martin McGuinness bus pirmie
ji Sinn Fein vadovai, peržengę Didžiosios Britanijos ministro
pirmininko rezidencijos slenkstį nuo 1921 metų. Daugiau kaip
tris dešimtmečius D. Britanijos vyriausybes vadovai buvo atsi
sakę iš viso palaikyti bet kokius santykius su Sinn Fein.
Nairobis.
Nesiliaujant potvyniams Somalyje, Jungtinės
Tautos pirmadienį paragino imtis rimtų medicinos priemonių
kovojant su pagausėjusiais maliarijos ir dezinterijos atvejais
bei kvėpavimo sutrikimais. J T Pasaulio maisto programa krei
pėsi į nevyriausybines medicinos organizacijas, prašydama su
teikti paramą J T agentūroms ir atsiųsti medikų, kurie padėtų
įveikti potvynio Somalyje padarinius. J T Vaikų fondo
(UNICEF) atstovų teigimu, Somalį užtvindęs potvynis be pas
togės paliko 230,000 gyventojų, sunaikino 21,000 naminių gy
vulių bei 60,000 hektarų pasėlių ir ganyklų.
Maskva. Kas šimtasis Rusijos gyventojas vartoja narkoti
kus, kas penktas — piktnaudžiauja alkoholiu, kas trečias —
gyvena nuolatinio psichinio-emocinio streso sąlygomis. Tarp
1.5 mln. narkomanų beveik milijonas —jaunuoliai iki 30 metų,
vaikai ir paaugliai. Tokie duomenys buvo pateikti lapkričio 27
d. Maskvoje Rusijos sveikatos apsaugos ministerijoje vykusia
me pasitarime. Susitikime pažymėta, kad beveik pusė Rusijos
gyventojų, ypač miestiečių, gyvena nepalankioje ekologinėje
aplinkoje, geria netinkamą vandenį ir valgo prastos kokybės
maisto produktus. Būgštaudami dėl „tautos genofondui iškilu
sios grėsmės" ir atsižvelgdami į tai. jog žmogaus sveikata „50
proc. priklauso nuo gyvensenos", pasitarimo dalyviai pripaži
no, kad būtina imtis profilaktinių priemonių sveikam gyveni
mo būdui diegti.
Paryžius.
Valstybinis susirinkimas pritarė kairiųjų vy
riausybės parengtam prieštaringam įstatymui, automatiškai
garantuojančiam pilietybę sulaukusiems 18 metų Prancūzijoje
gimusiems užsieniečių vaikams. Jstatymas yra tik dalis prie
monių, kuriomis siekiama sušvelninti ankstesnės konservaty
vios vyriausybės priimtus griežtus imigracijos įstatymus. Vi
suomenės apklausų duomenimis, trys iš keturių prancūzų yra
prieš naująjį įstatymą. Tačiau vyriausybė atmetė raginimą su
rengti referendumą dėl pilietybės.
Talinas. Rusijos ambasadorius Estijoje Aleksėj Gluchov
mano. kad Rusija kada nors pripažins Sovietų Sąjungos įvyk
dytos Estijos okupacijos faktą, bet tam turi būti pasirinktas
t i n k a m a s momentas. Pasak jo, tai taip paprastai nedaroma,
turi įvykti koks nors labai svarbus įvykis. A. Gluchov žodžiais,
jis sutinka, kad okupacija buvo. bet klausimas tas. ar turi Boris Jelcin atsiprašyti už Stalino ir Molotovo veiksmus.
Johanesburgas.
Pietų Afrikoje lapkričio 28 d. buvo susido
mėta neaiškiais VVinnie Madikizela Mandela ryšiais su apartheido režimo policija. Buvusioji prezidento Nelson Mandela
žmona ir Moterų lygos Afrikos valstybiniame kongrese (ANK)
pirmininkė bei jos asmens sargybiniai kaltinami mažiausiai 6
nužudymais ir sunkiais kūno sužalojimais 1988-1992 m., kurie
buvo įvykdyti galiniame W. Mandela namų kambaryje. Buvęs
žmogaus teisių advokatas ir dabartinis saugumo sekretorius
Azhar Cachalia papasakojo, jog saugumas įtaria VV. Mandela
bendradarbiavus su apartheido policija ir savo namuose laikius
partizanus bei ginklus. Pietų Afrikos Respublikos prezidentas
Nelson Mandela su savo žmona išsiskyrė pernai.
našų projektą, motyvuodami.
jog Ignalinos atominė elek
trinė nesaugi. Tačiau dabar.
A. Dragūnavkiaus nuomone,
elektrine saugesne, tad ir
lėšas būtų galima gauti len
gviau. Dabar Lietuva kasetes
perka iš Ru>ijos.

>BNS.

KALENDORIUS
G r u o d ž i o 1 d.: Šv. Pran
ciškus Ksaveras, Vingra, Girutis, Lapūnė.
G r u o d ž i o 4 d.: Šv. Jonas
Damaskietis. Jonas. Barbora.
Žvaigždikis. Vainotas.

i » * • « • «

1

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 3 d.

KANADA
APIE STOVYKLĄ
„ROMUVOJE"

j&A SKAUTYBĖS

Dėl didžiųjų Tautinių sto
vyklų, ateinančią vasarą „Ro
muvos" stovykla gali būti ma
žesnė. Jos laikas dar nenusta
tytas.

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
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IŠKILMINGAI PRADĖTI
NAUJI VEIKLOS METAI
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GERASIS DARBELIS

Dr. Leonas KriauCeliunas 1966 metų pavasarį skubėjo pasitikti jo sodybon savaitgalio stovyklai atvykusius Čikagos skautus ir skautes.
Nuotr. V l a d o V į j e i k i o
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Toronto „Rambyno* ir „Šat
rijos" tuntai rugsėjo 28 d. iš
kilmingomis pamaldomis Pri
sikėlimo šventovėje pradėjo
žiemos darbo metus. Mišias
aukojo tuntų dvasios vadovas
s. kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. Pamoksle ragino
visus skautus,-tes dirbti vado
vaujantis savo šūkiu — Die
vui, tėvynei ir artimui.
Sueiga vyko salės scenoje.
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kaadien mm ftan iki 4**!, fcsiadiemaig ~*^rha
Pagerbus vėliavas, sueigai va
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
dovavo ps. D. Grybaitė. Daly
gavus prašymą ką nors skefba.
. • Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
vavo 66 broliai ir sesės. Po
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
tuntininko S. M. Rusino pas
veikinimo buvo skaitomi įsa
EDMUNDAS VWNAS, U.D..S.C.
DETROITO S K A U T Ų
kymai. Į pasitraukusių vado
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
KŪČIOS
vų, -vių vietas atėjo nauji. Visa
Kalbame lietuviškai
eilė skautų,-čių pakelti į vy
6187
S.
Archer Ave. (prie Austin)
Kviečiame visus dalyvauti
resniškumo laipsnius. Sueiga
ToL 773-585-7755
baigta Tautos himnu ir vaka tradicinėje Kūčių vakarienė
Valandos pagal susitarimą
rine skautų malda „Ateina je, kurią ruošia Detroito „Ga
bijos" ir „Baltijos" skautės ir
bh PklttAs V. KISIELIUS
naktis".
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
skautai. Kūčios
ruošiamos
gydymas bei chirurgija
sekmadienį, gruodžio 7 dieną, 172 Schilter St., Elmhurst, IL 60126
4 vai. p.p. Dievo Apvaizdos
630-941-2609
SVEIKINOM
pagal su sitarimą
parapijos salėje. Švente pradė Vakarai*Valandos
GERBIAMUS
k savaitgaliais tai. 70MS4-1120
sime
iškilminga
sueiga.
Visi
PRELATUS
ARAS ZUOBA. M.D.
skautai ir skautės dalyvauja
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
išeiginėse
uniformose.
Po
su
Toronto skautai,-tės sveiki
AKILĮ LIGOS - CHIRURGIJA
na prel. dr. Pr. Gaidą, atšven eigos švęsime Kūčias.
1020 E Ogden Ava.. Suita 310
Visi norintieji
dalyvauti
tusį savo kunigystės 60-metį,
Naperville. IL 80563
T « i (630)527-0090
ir Lietuvos kankinių parapijos prašomi iš anksto apie tai
3825 Highland Ava..
kleboną prel. J. Staškų pakė pranešti Margaret Rudienei,
Towar1.Suita 3C
tel. 313-425-8115. Kviečiame
limo į prelatus proga.
DownsfS Grove. IL 60515
kiekvieną šeimą prisidėti prie
Tol. (630)436-0120
Kūčių vakarienės kuriuo nors
DR.LPĖTREIKJŠ
patiekalu.
DANTŲ GYDYTOJA
VĖLINĖSE LANKĖME
Kviečiame visus. Pradėkime 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hils, IL
KAPUS
kalėdinį
laikotarpį
kartu, 1 mylia į vakarus nuo Harfėm Ave.
lauksime jūsų!
Tol. (708)5964055
Vėlinių dieną, lapkričio 2,
„Gabijos" i r „ B a l t i j o s "
Valandos pagal susitarimą
Šv. Jono lietuvių kapinėse
tuntai
Mississaugoje buvo aplankyti
DR. JOVTTA KERELIS
amžinybėn iškeliavusių skauJŪRŲ SKAUTŲ KŪČIOS
DANTŲ GYDYTOJA
tininkų,-kių kapai ir uždegtos
žvakutės. Jų visų nebeturime
962S
S.7961
Avs., Htctofy HMs, IL
Čikagos ,.Nerįjos" ir „Litua
savo eilėse, tačiau jų atlikti nicos" tuntų jūrų skaučių ir
Tol. (706) 506-8101
darbai neužmirštami. Pvz. v.s. skautų tradicinės Kūčios šį
Valandos pagal susitarimą
fil. S. Kairys, buvęs Brolijos penktadienį, gruodžio 5 d., 7
VS ir „Skautų aido" redakto vai. vakaro vyks „Bočių" me EUGENE C. DECKER, DDS, PC
rius, j.v.s. V. Šarūnas, pirma nėje, PLC, Lemonte. Visi bro 4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL
sis
Kanadoje
organizavęs liai, sesės, skautininkės, skau Pirmas apyl. su Northwestem un-to
skautus, v.s. kun. St. Kulbis, tininkai ir j ų šeimos kvie diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
SJ, nepailstantis dvasios va čiamos. Visi kartu praleiskime
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
dovas, rėmėjai kun. P. Ažu vakarą malonioje Švenčių nuo
Susitarimui (kalbėti angliškai)
balis ir prel. J. Tadarauskas taikoje.
Tot.706422-8260
bei visi kiti, ėję įvairias vadovų,-vių pareigas. Iš viso am
KVIEČIAME V I S U S
DR. V J. VASATTIENE
žinybėje jau 52. Jų kapus
DANTŲ GYDYTOJA
lankė: V. ir L. Sendžikai, V.
Maloniai kviečiame jus daly
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Morkūnas, F. ir V. Mockai, R. vauti „Aušros Vartų"/„Kerna
Tol. 708-423-6114
Žilinskienė, E. Simonavičienė, vės" tunto Kūčiose, penkta
Valandos susitarus
M. Vasiliauskienė ir V. Gry dienį, 1997 m. gruodžio 12 d.,
bienė, papuošusi žvakes.
7 v.v. „Bočių" menėje — Pa
VIDAS J. NEMKKAS, M.D.
FJK. saulio lietuvių centre, 14911 KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
127th St., Lemont, IL
7722 S. Kedzie Ave.

Mano vienmetis dr. Leonas vulių ligoninės pastatymas
Kriaučeliūnas neįstengė kovo Lietuvoje. Teko retkarčiais pa
ti su jį užgulusiais skausmais bendrauti. Visados labai drau
ir ramiai pasitraukė. Nors gy giškai, maloniai, paliekant
venime buvo pilnas energijos, gražius prisiminimus. Prieš
užmanymų, veržlumo. Daug daug daug metų mano teko
gerų darbų atliko dr. Leonas, vadovauti skautų stovyklai
bet čia prisiminsiu ir pagerb Rakė. Sugalvojau stovykloje
siu, kaip nuoširdų skautų įsteigti ūkį, kad miesto vaikai
draugą. Daug metų jis globojo susipažintų su kaimo gyveniČikagos skautus savo puikioje mu. Kreipiausi į dr. Kriausodyboje, kuri buvo labai tin- čeliuną. Jis. jam įprastu entukama trumpalaikei stovyklai, ziazmu, pritarė ir parūpino
Su dideliu malonumu jis ste- kiaulę, vištą ir triušį. Deja,
bėjo skautes ir skautus ir kiaulė stovyklos nepasiekė,
matė juose būsimuosius gerus Liko du „ūkio" gyvuliai. Aplietuvius.
tverėme vietą, nes palapinėje
Mokėjo suktis finansų sfe- apgyvendinti atrodė ne visai
rose ir buvo pasiekęs nemažai tinkama. Ypatingai „ūkis" paturto. Bet pinigai nepavergė tiko vilkiukams. Jie triušiui
dr. Leono. Jis buvo dosnus nešė nuo pietų likusią mėsą, o
įvairiems darbams. Kad ir gy- vištą vaišino daržovėmis. Po
kelių dienų triušis pabėgo, o
višta dar ilgai gyveno Kara
liūnų globojama. Paskui skli
do legenda, kad triušis išaugo
į jaučio didumą ir dabar gyve
Angeles L.D.K. Birutės drau na stovyklos miškelio tanku
gija. Po 25 dol. — J. Gricius, myne.
L. Jarašiūnienė, J. ir G. Leš- Gal kai kam atrodys, kad
kiai,
Ramiojo
vandenyno tokia istorija ne visai tinkama
skautininkų Ramovė. Po 20 šiuo tarpu. Bet dr. Leonas
dol. — R. ir V. Baipšiai, I. ir mėgo ir suprato humorą. Jis
M. Petokai, I. ir A. Sekai, A. visados turėjo kokią juokingą
Venckūnienė, Nepasirašęs.Po istoriją. Bet darbuose buvo
15 dol. — J. ir J. Jacobs, Bal rimtas, reiklus, nešvaistantis
sienė. Po 10 dol. — G. Siruti laiko bereikalingomis kalbo
enė, šlapelis, J. Vidžiūnas.
mis. Todėl buvo ilgametis
Buvo surinkta 411 dol., ku Tautininkų sąjungos pirmi
riuos B . B. Viskantienė, lan ninkas.
Taip jį ir prisiminsiu. Bet
kydamasi
Vilniuje,
įteikė
kaip nuoširdų
daugiausia,
„ABC" vadovybei.
TAUTINĖ STOVYKLA
skautų draugą. Ir ne žodžiais,
Ad Meliorem! bet darbais.
Nebekalbėsiu
Aštuntoji Tautinė stovykla
daugiau, nors būtų galima dar
v.s. fil. Gediminas Leškys
1998
metais rugpjūčio 8-20 d.
daug pasakyti. Tai vėliau, ka
da žiauri žinia gal nebus tokia vyks Paxton, MA Tokia sto
skaudi.
vykla Lietuvoje rengiama lie
v s V l a d a s V y e i k i s pos 17-27 d. Alytaus rajone.

LOS ANGELES AKADEMIKŲ
GERASIS DARBELIS
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DRAUGAS

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto
Vi metų 3mėn.
metams
$55.00
$35.00
JAV
$95.00
$60.00
$40.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
Tik šeštadienio laida:
$40.00
$30.00
JAV...:
$55.00
$45.00
$35.00
Kanadoje ir kitur...*.
(US.) $60.00
Užsakant i Lietuvą:
$55.00
(Air cargo)
$100.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
$250.00
oro pairu
_
$500.00
$85.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
Administratorius - Vaktitin«s Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras wi"i»>lff

Kitam suteiktas džiaugsmas
Grįžta tau pačiai...

jos gyvybę ar sveikatą išsau
gojant} patarnavimą. Gal yra
vienišas nelaimingas invali
das vaikutis — aplankykime,
Kalėdoms artinantis vadopabendraukime su juo va
vės-vai ragina vienetus atlik
landėlę, jam tai bus daug
ti Kalėdų Gerąjį darbelį. Šio
džiaugsmo teikianti brangi do
darbelio pobūdį dažnai nuta
vana. TJal yra ligonis, kuris
ria vieneto nariai, o kartais jis
negali žiemą nusikasti sniegą
yra vadovės,-o, ar aukštesnės
nuo
laiptų ar sugrėbti rudens
vadovybes pasiūlomas.
lapus — pasisiūlykime tai
Pastaruoju laiku Ueko pas
padaryti. Perveskime per gat
tebėti) šio gerojo darbelio pa
grindu būna piniginė auka ku vę vaikutį, pagelbėkim mote
riškei panėšėti sunkią pirki
riam kilniam tikslui. Labai
gražu! Bet ar pagalvojate, kad nių naštą ir panašiai. Visada
gerasis darbelis bus atliktas ir ir visur stenkitės būti naudin
jo prasmė įgyvendinta tik jei gi ir pajusite kiek laimės
sesės aukojamus pinigus pa aplink save pasėjate. Aplinka
čios uždirbs arba paaukos iš dėl to darysis bent truputį ge
savo sutaupų atsižadėdamos resnė ir malonesnė.
kokio asmeniško malonumo.
Aišku, ką nors darant neuž
Iš mamos gautas geram dar mirškime saugumo ir atsargu
beliui pinigas, nepaisant, kad mo. Nešokime aklai pagelbėti
juo bus pasiektas užsibrėžtas kiekvienam, kuris tik papra
tikslas, neatliks savo auklė šys. Pagalvokime ar jis tos pa
jančios prasmės. Davimas ir iš galbos tikrai reikalingas. Bū
jo išplaukiantis džiaugsmas kime atsargūs su nepažįs
ateina tik per ko nors atsiža tamais asmenimis. Gyvenda
dėjimą. Pagalvokime apie tai mi didmiestyje neužmirškime,
ir sukruskime atlikti šį tradi kad yra daug įvairių iškry
cinį gerąjį darbelį. Neapsiribo pėlių, kurių galvos pilnos pik
kime tik šiuo vienu darbeliu. tų minčių ir tikslų. Taip pat
Ne vien Kalėdų laukdami, niekad nedarykime to, kas
stenkimės gerų darbelių, nors gali mūsų sveikatai ar saugu
ir smulkių, atlikt kasdien. Sa mui pakenkti.
kote, kad tai sunku? Juk
Pagalvokime ir apie visuo
skautei,-ui nėra per sunku ar
meninio pobūdžio geruosius
neįmanoma jei jie to nori.
darbelius. O tų darbų mūsų
Įžodį duodami tarp kitko pa aplinkoje yra marios. Padėki
sižadanti: „...ir kasdieną pada me juos atlikti.
ryti po gerą darbelį"... Prisi
Su Kalėdų geruoju darbeliu
menat? KASDIEN! Ne vien pradėkime gyvenimą, kurio
tik Kalėdoms artinantis! Savo kiekviena diena puoštųsi ne
Naujųjų Metų nutarimuose suskaitomais, kad ir smul
pasižadėkime ir stenkimės kiais, geraisiais darbeliais.
kasdieniniam gyvenime įgy
IR
vendinti tą prasmingą savo
pažadą, kurį davėme dienoje,
kurią tapomom skautais,-ėmis
Gal pradžioje tai nelabai
lengvai seksis, bet prisiverskime ir nepastebėsime, kaip
Los Angeles Akademikų
tai taps mūsų gyvenimo gra skautų geras darbelis, šiais
žiausiu įpročiu. Dėl to pasijumetais, buvo parinkti lėšų
sime laimingesni, o kitam
„Programai ABC". Ši progra
džiaugsmą suteiksime. Ir visa
ma prižiūri, valgydina ir lavi
mūsų aplinka dėl to taps tru
na dienos metu arti 50 gatvės
putį malonesnė.
vaikų. Ji veikia prie Visų
O tų galimų atlikti gerų dar Šventųjų bažnyčios Vilniuje.
belių tiek daug... Tik apsidai
Gavom šios programos pla
rykim — kiek vyresnio am
ną, kai ji dar buvo siūloma.
žiaus vienišų pagalbos reika Dabar pilnai veikia ir rūpinasi
lingų žmonių, kiek ligonių, didesniu skaičium vaikų, negu
kiek vargstančių, kuriems ma buvo numatyta.
žas
mūsų
pasitarnavimas
džiaugsmo suteiktų. Gal yra Aukos buvo renkamos per
senutė, kuriai slidžiomis žie Los Angeles ASS metinę
mos
gatvėmis
neįmanoma šventę. Šiam gerajam darbe
nueiti į krautuvę — pasisiū- liui aukojo: po 50 dol. — dr. Z.
lykim atlikti jai šį mažą, gal Bnnkis, I. ir E. Vilkai, Los
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Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Sesės jus pradžiugins kalė
dine programa ir pavaišins lie
tuviškų Kūčių tradiciniais pa
tiekalais.

DR. AB. GLEVECKAS

Dalyvavimo auka — 10 dol.
— suaugusiems, 5 dol. — vai
kams ir studentams.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.96 St Tel. 706422-0101
Valandos pagal susitarimą

Apie dalyvavimą prašoma Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
pranešti tuntininkei — sesei
PRADEDANT 1997/88 M,
penktad ir sestad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
Laimai iki gruodžio 1 d., tel.
SKAUTIŠKĄ VEIKLA
630-887-0189.
RUTH JŪRATE NESAVASTunto vadovybė
BARSKY.M.D.
Pagal tradiciją,
Čikagos garbinti Dievą per Jo motiną
.Aušros Vartų" — „Kernavės" Mariją, bet susipažinti ir su
SKAUTIŠKI R E N G I N I A I
tunto skautės ir „Lituanicos" Lietuvos istorija, jos gyventojų
Dermatologijos hgų, odos vėžio
Čikagoje
specialybė
tunto skautai savo skautišką religinėmis vertybėmis. Lietu
Kosmetinė chirurgija
veiklą pradeda dalyvaudami vybės išlaikymui yra būtina
Gruodžio 5 d . — Jūrų
* Raukšlės * Saulės dėmės
Šiluvos atlaidų užbaigimo pro puoselėti lietuviškus religi
skaučių
ir
skautų
Kūčios
PLC
cesijoje ir pamaldose. Šįmet, nius bei kultūrinius papročius
120 Oafc Brook Osnlsr M 9318
Lemonte.
tvarkingai uniformuoti, daly ir tradicijas. Skautybes tikslas „Bočių" menėje,
Oak Brook.IL 60623
Tol. 630-571-2630
vavo aštuonios sesės ir vienas yra religinių bei tautinių ver Pradžia 7 vai. vak.
Kalbame
lietuviškai
brolis iš Čikagos apylinkių.
tybių skiepyjimas jaunimui
Gruodžio 12 d . — „Aušros
per
įdomią
ir
gyvą
veiklą.
Skautų įstatai ir šūkis nuro
Vartų7„Kernavės" tunto ren
Apgailestaujame, kad ne vi
do, kad pirmoje vietoje skau
giamos Kūčios 7 vai. vak.
tas yr;i įpareigotas tarnauti si broliai ir seses turėjo gali
„Bočių" menėje, PLC, Lemon
• 1939 m. rufpjflcio 2 3 d
Dievui. Norėdami Jam tar mybę dalyvauti vieninteliuose
te.
pasirąžyta
Sovietų Sajungo
nauti pirma turime Jį geriau lietuviškuose atlaiduose Čika
sutartis
(Molotovo-Ribentrop
pažinti. k;<d galėtumėm su gos apylinkėje. Tikimės, kad
B a l a n d ž i o 3 , 4 i r 5 d. - paktas), pagal kurią Lietuvi
prasti kokie turėtų būti mūsų ateinančiais metais mošų gre
ASS
Studįjų dienos, VVood- priskirta sovietų įtakos sferai
siekiai. Dalyvaudami Šiluvos tas papildys Čikagos bei Lestock,
DL
atlaiduose turime proga ne tik monto skautai.
M.

„KAD NEUŽMIRŠTUME SKAUSMŲ IR
SKRIAUDŲ"
N e w York — G r u o d ž i o 1
d. Lietuvos Gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo
centro direktorė Dalia Kuo
dytė baigė savo pirmąją kelio
ne į JAV-es. Ji buvo paskirta
Genocido centro direktore šių
metų vasario mėnesį. Jos ke
lionės tikslas buvo susipažinti
su sakomosios istorijos projek
tais Amerikoje bei įvairių mu
ziejų eksponatais, planuojant
Genocido muziejų Vilniuje.
New Yorke buvo aplankytas
Ellis Island Imigracijos mu
ziejus ir naujasis Žydų kul
tūros muziejus. Lietuvos Res
publikos ambasada Washingtone sudarė jai tame mieste
programą ir ją globojo. D.
Kuodytė aplankė ir išsamiai
susipažino su JAV-ų Holokausto muziejaus apimtimi,
programomis ir sakomosios is
torijos panaudojimo pavyz
džiais. Taip pat dalyvavo šio
muziejaus naujausios parodos
„Kauno getas" atidaryme. Su
planuojamo Komunizmo au
koms prisiminti muziejaus di
rektoriumi Lee Edwards buvo
tartasi apie bendradarbiavimo
galimybes. Buvo progos susi
tikti ir su JAV-ų Teisingumo
departamento Specialių ty
rimų skyriaus (OSI) istoriku
ir tardytoju Michael McQueen. Lietuvos Genocido
apimtyje yra Specialių tyrimų
skyrius, kuris jau pradėjęs
nagrinėti sovietų nusikalti
m u s Lietuvoje.
Connecticut valstijoje, Yale
universitete veikiantis plačios
apimties Fortunoff vaizda
juosčių archyvas supažindino
viešnią iš Lietuvos su jų fil
mavimo metodika, katalogavi
mo bei archyvavimo būdais.
Tautos fondo tarybos garbės
pirmininkas Juozas Giedrai
tis palydėjo D. Kuodytę į
ALK-os archyvus Putname,

Danutė

Bent jau vyksta
dialogas

kuriuose laikomi išeivijos svar
būs rinkiniai. Konsulo Petro
Anuso pastangomis, New Jersey valstijoje susitikta su
Genocido ir holokausto stu
dijų centro direktoriumi Ramapo kolegijoje, dr. Michael
Riff.
„Džiaugiuosi, kad kelionę
galima laikyti dalykine. Visi
susitikimai ir muziejų aplan
kymai davė įspūdžių, kurie
praktiškai bus panaudojami
mano darbe. Genocido centro
ir konkrečiai mano darbas
skirtas tam, kad neužmirštumėme netolimos savo istori
jos, jos skausmų ir skriaudų",
pareiškė Dalia Kuodytė, prieš
išvykstant atgal į Vilnių. D.
Kuodytės programą JAV-ose
koordinavo Tautos fondas.
Tautos fondo valdyba ir tary
ba turėjo progos išsamiai su
Genocido centro direktore pa
sitarti dėl tęsimo ir praplė
timo Tautos fondo pradėto
„Gyvosios istorijos" projekto.
„Gyvosios istorijos" apimtyje
per praėjusius dvejus metus
vaizdajuostėse buvo užfik
suota per 700 valandų tremti
nių ir politinių kalinių atsimi
nimų. Šį darbą iš Tautos fon
do perima ir tęs Genocido
centras. Taip pat tartasi dėl
galimos paramos projektuoja
mam Genocido muziejui ir dėl
švietimo bei auklėjimo progra
mų šioje srityje. „Mums buvo
itin malonu bendrauti su to
kia jauna, energinga ir nepa
prasto įžvalgumo direktore.
Jos atlikti darbai stebina savo
plačia apimtimi ir nuoseklu
mu. Viliamės, kad ši kelionė
padės jai grįžus į Lietuvą
sėkmingai
ir
kūrybingai
įgyvendinti užsibrėžtus atei
ties planus", pareiškė Tautos
fondo tarybos sekretorė Rasa
Razgaitienė.

Vilniuje pasirąžyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Genocido centro ir Tautos fondo kau
piant vaizdajuostėse partizanų, tremtinių ir politinių k:i!inių prisiminimus. Iš kaires: Dumčius, Genocido cen
tro direktorės pavaduotojas, Dalia Kuodytė. Genocido centro direktorė. Kasa Razgaitienė, „Gyvosios istorijos"projekto vedėja ir dr. Napoleonas Kitkauskas. Tauto- fondo atstovybės Lietuvoje pirmininkas.
Nuotr. Antano Tumėno
S p e c i a l i a i iš V i l n i a u s
Didžiausią pakilimą miestas
išgyveno
XVII a., valdant ku
KONFERENCIJA — KOMUNISTINIS
nigaikščiams Radviloms. Kė
GENOCIDAS LIETUVOJE
dainiai tada buvo visos Lietu
Šeštadienį, lapkr. 29 d. Vil vos desovietizacijos įstatymo vos evangelikų reformatų reli
niuje, Žemės ūkio ministerijos nebuvimo reikalas: šioje sri gijos ir kultūros centras, ti
rūmuose įvyko konferencija tyje Lietuva yra bene vienin piškas Vakarų Europos mies
apie komunistinį
genocidą telė iš sovietų okupacijos išsi tas. Bet vėliau prasidėję karai
Lietuvoje. Konferenciją suren laisvinusi valstybė, šiame rei su Maskva ir Švedija, epide
gė buvusių tremtinių, kalinių, kale apsileidusi Buvo priim mijos ir gaisrai miestą labai
partizanų ir rezistentų orga tos rezoliucijos, kurių tekstai nualino.
Mūsų amžiuje Kėdainiai iš
nizacijos, kurioms talkinin spaudą pasieks vėliau.
kavo Lietuvos Gyventojų ge
Dalyvius nepaprastai pui garsėjo kaip svarbi nepriklau
nocido ir registracijos tyrimo kiai nuteikia 13 jaunųjų smui somybės kovų vieta. Tarpu
centras (LGGRTC). Dalyvavo kininkų iš M. K. Čiurlionio kario metais tapęs apskrities
per 600 atstovų, grupelė sve vardo menų mokyklos pasiro centru, miestas vėl ėmė smar
čių bei šiek tiek spaudos.
dymas. Konferencijoje paaiš kiai augti. Nuo 1927 m. čia
Pagrindinė konferencijos da kėjo, kad su prieš metus laiko veikė aukštesnioji kultūrtechlis, apėmusi 4 iš anksto 44 psl. naujai išrinktu Seimu bei pa nikų mokykla, 1937 m. pasta
leidinėlyje gražiai išspausdin keista LGGRTC vadovybe. tyti didžiuliai gimnazijos rū
tus pranešimus, buvo ypač ge LGGRTC-as turi galimybę mai. Buvo du knygynai, du
rai paruošta. Tai „Sovietinis tapti reikšminga Lietuvos in kinoteatrai, spaustuvė, ėjo
genocidas ir jo padariniai Lie stitucija. Panašios labai reika laikraščiai „Kėdainių žinios",
tuvoje" (— A. Anusauskas), lingos konferencijos bus ruo „Kėdainių garsas", „Laisvas
žodis", veikė įvairios visuome
„Lietuvių tauta — komunisti šiamos ir ateityje.
ninės organizacijos.
nio genocido auka" (— Z. Sli
Antanas Dundzila
čytė), „Desovietizacijos proble
Šiuo metu Kėdainiuose gy
mos" (— P. Jakučionis) ir
vena 35,100 žmonių. Miestas
Rasa Razgaitienė
KĖDAINIAI ŠVENTĖ
„Genocido aukų ir rezistenci
užima 25,5 kv. km teritoriją.
JUBILIEJŲ
jos dalyvių įamžinimo proble
Ypač kėdainiečiai didžiuojasi
mos dabartinėje Lietuvoje" (—
unikaliu urbanistikos pamin
Kėdainiuose tris dienas vy klu.
R. Trimonienė). Pranešėjai pa
teikė daug gerai dokumentuo ko iškilmės, skirtos miesto
J a u kitų metų viduryje
tos medžiagos, ryškinančios 625-osioms metinėms. Istori
vienintelė
naftos perdirbimo
niuose
Šaltiniuose
„Livonijos
lietuvių tautoje vykdyto geno
cido reikalų kėlimo bei formu kronikoje" Kėdainių vardas įmonė Lietuvoje ir Baltijos
piqmą kartą paminėtas 1327 valstybėse — bendrovė „Ma
lavimo rūpestį.
m., kai, niokodami Vidurio žeikių nafta" — turės naujus
Išklausius pranešimų, daly Lietuvą, šią vietovę buvo pa šeimininkus, teigia „Lietuvos
viai turėjo galimybę juos vie siekę kalavijuočiai. Archeo ryto" priedas „Vartai" pir
šai komentuoti. Aiškiai sufor loginiai kasinėjimai liudija, mame puslapyje (09.22). Pa
konsultanto
muluotomis, dalykiškomis pa kad tuo metu čia buvusi žvejų sak valstybės
energetikos klausimais
R.
stabomis išsiskyrė visuomenei ir žemdirbių gyvenvietė.
Žiemelio,
numatyta
parduoti
gerai žinomas Balys Gajaus
XVI a. Kėdainiai ėmė smar
kas ir Seimo narys Antanas kiai augti ir buvo tapę Že 51 proc. valstybės valdomų
Stasiškis (vienintelis, valdžio maitijos administraciniu cent „Mažeikių naftos" akcijų. „Ma
je turintis pareigas konferen ru. 1590 m. miestas gavo savi žeikių naftos" bendrovės gene
cijos dalyvis!). Kiti prelegentai valdos teises. Patogi geogra ralinis direktorius Gediminas
rodė daug dėmesio artėjan finė padėtis — laivybai tin Kiesus kreipėsi į kelias Lietu
tiems rinkimams. Nors tai kantis Nevėžis ir susiker vos ministerijas, prašydamas
Tautos fondo tarybos sekretorė R. Razgaitienė Vilniuje su Tremtinių buvo ne į temą, vyravo nuo tantys sausumos keliai — vi leisti parduoti bendrovės akci
grįžimo fondo pirm. Vytautu Cinausku (kairėje) ir Tautos fondo atsto monė remti Vyt. Landsbergio liojo pirklius iš Vakarų Euro jas po 10 litų asmenims, kurie
vybes Lietuvoje vicepirm. dr. Kazimieru Garšva
jas išpirktų per 5 metus.
kandidatūrą. Pabrėžtas lietu- pos.

KUDIRKOS
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS)
Zanavyku krašto kultūrinė iškarpa
ALEKSANDRAS KUDIRKA
L T r u m p a gyvenimo
apžvalga
Pastaba: Dr. Algirdas Kudirka,
įteikęs šiuos Tėvo — Aleksandro
Kudirkos ranka rašytus atsimini
mus, ralytus 1952 - 1965 - 1967
metais, pabreze: tai lietuvio, tau
raus žmogaus ir giliai besisielojusio
savo tautos reikalais biografija, jo
laikų charakteristika.
Aleksandras Kudirka gimė
1883 m. lapkričio 20 d. Slavi
kų bažnytk., Šilgalių valsčiu
je, Šakių apskrityje, mokytojo
Vinco ir Elenos Rokošaitės —
Kudirkų šeimoje. J o mama
buvo cari8tinės Rusijos tar
nautojo duktė. Augo ir mokėsi
Suvalkų mieste, ten ir ište
kėjo. Tėvas — Vincas Kudir
ka, daktaro Vinco Kudirkos
pusbrolis, baigė Veiverių mo
kytojų seminariją 1877 m.,
buvo muzikalus — grojo smui

ku, fortepijonu, o orkestre —
klarnetu. Mokytojavo Vyg
riuose, Leipalingyje, Slavi
kuose ir vėliau Gudeliuose
(Marijampolės apskr.), kur
mirė vos 37 m. amžiaus. Gu
delių kapinėse ant kuklaus
paminklo lakoniškai iškalti
žodžiai, jog čia ilsisi tautosa
kos rinkėjas mokytojas — veiverietis Kudirka Vincas, Jono
gimęs 1856 — miręs 1893
metais.
Po vyro mirties Elena Ku
dirkienė su 4 mažais vaikais
išsikėlė į Veiverius (Marijam
polės aps.), kur, būdama moky
tojo našlė, turėjo teisę laikyti
„ant buto" mokinius. Aleksan
drui tuomet buvo 9 metai.
Veiveriuose
Aleksandras
baigė pradžios ir pavyzdinę
prie Seminarijos mokyklą, po
to įstojo į Veiverių mokytojų
seminariją. Pradžioje dalyva

Bindokienė

vo chore, o vėliau grojo semi
narijos orkestre pirmu smui
ku. Mokiniai gyveno priva
čiuose butuose, kur buvo įves
ta griežta disciplina. Mokyto
jai dažnai lankydavo butus ir
prižiūrėjo, kad mokiniai prisi
laikytų nustatytos tvarkos.
1902 m. Aleksandras baigė
seminariją ir gavo iš Siedleco
Mokyklų direkcijos paskyrimą
— mokytojauti Osieckj mies
tely, Garvolino aps. Važiuo
jant į tarnybą, Landvaravo geIež. stoty, žandarai netikėtai
padarė kratą, ieškodami, ma
tomai, nelegalios lietuviškos
literatūros.
Osieckas labai senas, tipin
gas lenkų miestelis. Mokykla
buvo šaltuose, drėgnuose, bu
vusio vienuolyno rūmuose.
Skirtą dieną į mokyklą susi
rinko apie 100 vaikų. Sąlygos
mokyti buvo labai sunkios,
nes mokiniai lankė mokyklą
nereguliariai, nenoriai ir mok
slas buvo apleistas. Niekas iš
mokytojų čia neišbuvo dau
giau kaip vieną žiemą. Po Ve
lykų švenčių Aleksandras iš
vyko į Veiverius ir į Osiecką

Šįmet, švenčiant Jungtinių
Tautų gyvavimo penkiasde
šimtmetį, pasigirdo nemažai
balsų, kad galbūt ši tarptau
tinė organizacija savo užduotį
j a u atlikusi ir reikėtų užversti
paskutinį jos istorijos puslapį
arba iš p a g r i n d ų
pakeisti
s t r u k t ū r ą ir paskirtį. Dau
giausia reikalavimų
reiškė
JAV vyriausybė, atsisakiusi
net mokėti s u s i k a u p u s i ą skolą
— nario mokestį — kol nebus
padaryti pakeitimai. Tuo tar
pu naujos n a r ė s , kurioms bu
vo suteikta proga savo valsty
bines vėliavas iškelti šalia se
nesnių J T t a u t ų ( t a m e t a r p e
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybės, p a s t a r a j a m e
dešimt
metyje atsikračiusios Sovietų
Sąjungos įtakos) didžiavosi ir
džiaugėsi t a privilegija.
Tačiau J u n g t i n ė s Tautos
j a u kuris laikas savo dėmesį ir
darbus kreipia nauja, taikos
metams
labiau
pritaikyta,
linkme: suteikia galimybę vi
soms savo savo n a r ė m s sėsti
prie p a s i t a r i m ų stalo ir pasi
dalinti rūpesčiais, svarstyti
klausimus, ieškoti bendros iš
eities iš problemų, opių visai
mūsų planetai. J T globoje
vyko t a r p t a u t i n ė s konferenci
jos žmogaus teisių, ekologijos,
maisto
tiekimo,
gyventojų
gausėjimo, moterų gerovės ir
kitomis temomis. Nors tų kon
ferencijų n u t a r i m a i daugeliu
atvejų liko tik rezoliucijose,
bet pats faktas, k a d jų dalyvių
tarpe buvo d a u g valstybių, ku
rios anksčiau vengdavo glau
desnio bendradarbiavimo a r
net t a r p u s a v i o kontakto, j a u
yra vertingas į n a š a s į pasaulio
taikos aruodą.
Vėliausioji t a r p t a u t i n ė , J T
rengta, konferencija prasidėjo
šios savaitės pirmadienį J a 
ponijoje, Kyoto mieste. J o s
tema: galimas Žemės klimato
atšilimas, jeigu žmonija nesi
liaus teršusi atmosferos orga
ninės kilmės kuro d ū m a i s ar
kitais k e n k s m i n g a i s chemika
lais. Konferencija tęsis 10 die
nų, joje dalyvauja daugiau ne
gu p u s a n t r o šimto valstybių iš
viso pasaulio.
Apie m ū s ų planetos klimato
atšilimą ir jo p a s e k m e s kalba
ma j a u senokai, tačiau tie
mokslininkų perspėjimai r a n 
da, galima sakyti, trejopą at
garsį.
N e t r ū k s t a pesimistų, ti
kinčių, kad žmogus galvo
trūkčiais lekia į visišką savo
aplinkos ir, žinoma, savęs su
naikinimą. Vienintelis išsigel
bėjimas — atsisakyti moder

nios technikos, susisiekimo
priemonių ir patogumų, nes
visa tai teršia orą ir apskritai
gamtą.
Optimistams atrodo, k a d vi
si perspėjimai tik tiek verti,
kaip to katinėlio, k u r i a m ko
pūstlapis užkrito a n t uodegos
galo, riksmas, k a d d a n g u s
griūva. Žemės klimato svyra
vimas iš šaltesnio į šiltesnį ir
atvirkščiai yra natūralus reiš
kinys, todėl neverta per daug
jaudintis. Antra vertus, net
jeigu didžiosios ir turtingosios
valstybės imtųsi priemonių
suvaržyti savo pramonės bei
gyvenimo kasdienybės sklei
džiamą taršą, kaip su besivy
stančiais kraštais, beatodai
riškai teršiančiais ir orą, ir
žemę, ir vandenis?
Trečioji grupė laikosi nusis
tatymo, k a d „po manęs nors ir
tvanas..."
Nereikia būti šios srities
mokslininku ar bent žinovu,
kad suprastume šiandieninio
žmogaus įtaką savo aplinkai
ir n e t klimatui. J a u 1988 m.
grupė mokslininkų, susirūpi
nusių žalinga oro taršos įtaka
Žemės klimatui pasirašė do
kumentą, pavadintą „Intergovernmental Panel on Climate
Change". Kyoto konferencija
yra pagrįsta tuo dokumentu ir
moksline medžiaga, surinkta
bei papildyta nuo jo pasi
rašymo. Tikima, kad bus pa
siektas visiems
priimtinas
sprendimas ir didesnis dė
mesys skiriamas klimato at
šilimo galimybėms.
Galbūt didžiausia problema
yra skepticizmas, kurio kerti
nis a k m u o vis dėlto yra pini
gas. Net Amerikos vyriau
sybės sluoksniuose ryškus nu
sistatymas, kad visos klimato
atšilimo prognozės nepagrįs
tos tikrais įrodymais, o kol
kas remiasi tik spėliojimais ir
bauginimais. Jeigu sinoptikai,
apsišarvavę naujausia elektro
nine technika ir net pa
dangėse skriejančių satelitų
talka, negali nuspėti rytojaus
oro, kaip galima tikėtis tiks
laus atsakymo tokiu svarbiu
reikalu?
Be abejo, ir po dešimties
dienų Japonijoje konferencijos
dalyviai apčiuopiamesnių iš
vadų, kaip apsaugoti Žemę
nuo galimo klimato pasikeiti
mo nepadarys. Tačiau dialo
gas šiuo klausimu vis dėlto
yra naudingas, nes tai naujas,
pozityvus žingsnis į taikų tar
pusavį bendradarbiavimą ir
atsirandančių didžiųjų prob
lemų sprendimą.

S a k a l a u s k u ruošdavo pobū
vius, k u r susirinkdavo vietos
ir apylinkės lietuviai (viena tų
laikų n u o t r a u k a , iš lietuvių
kolonijos gyvenimo, yra Pe
dagoginiam muziejuje Kaune).
Rutkoje Aleksandras išbuvo
nuo 1903 iki 1906 metų.
J a u n i lietuviai mokytojai su
judo keltis mokytojauti į Kau
no guberniją. Aleksandro Ku
dirkos t a i s metais neišleido už
dalyvavimą 1905 m. revoliuci
joje. Direkcija sutiko jį perkel
ti į N u r o s miestelį, Ostravos
aps., k u r Kasakaitis Antanas

mokytojavo per 17 metų ir
rengėsi išvažiuoti į Lietuvą.
Savo vietą Rutkoje Aleksand
ras užleido Krupavičiui Myko
lui, kuris vėliau įstojo į Ku
nigų seminariją ir tapo kuni
gu.
Nuros miestelis yra ant sta
t a u s Vakarų Bugo upės kran
to, netoli Varšuvos. Mokykla
j a u k i , graži — miestelio cent
re. Materialiai mokytojas buvo
aprūpintas gerai, nes gavo
gerą atlyginimą ir nemažai
privačių pamokų iš žydų chederų.
'Bus daugiau)

daugiau nery •irįžo.

lauskas Ksaveras (Vanagėlis),
Lomžos gubernijoj tuomet Sluoksnaitis Jonas, Petraus
mokytojavo nemažai lietuvių. kas Juozas, Krupavičius My
Padavė direkcijai pareiškimą kolas. Žilinskas Antanas, Ka
ir gavo paskyrimą į Rutkns sakaitis Antanas. Bubnys Juo
miestą. Mok .la nauja, didele zas 'sesers vyras) ir kiti. Be
— pačiame miestelio centre, to. provincijoje buvo nemažai
turėjo apie 1 ha žemės. Mies lietuvių kunigų ir pačioje
telis prie plento, nuo Lomžos Lomžoje — lietuvių tarnauto
miesto apie 20 km. Gyventojai jų. Piontnicos (Lomžos prie
mozūrai: ambicingi, didžiuma miestis) klebonas kanaunin
jų — šlėktos.
kas Aleksandravičius, buvęs
Lomžos gub tais metais mo Veiverių mokytojų seminarijos
kytojavo veiveriečiai: Saka kapelionas, kartu su Ksaveru

Kudirkų šeima Iš kaires Algirdas 'šios atkarpos autorius), Antanina Ku
dirkiene. Dalia ir Aleksandras Kudirka

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 3 d.
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„LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ"
ČIKAGOJE
Centrinio „JAV Lietuviai už
Landsbergį komiteto Los An
geles
skelbime
„Draugo"
1997.11.12 laidoje ryškiai nu
sakoma, kaip svarbus įvykis
Lietuvai artinasi — Respubli
kos, prezidento rinkimai.
„Šiuo lemtingu istoriniu lai
kotarpiu patikimiausias žmo
gus prie tėvynės vairo yra
prof. Vvtautas Landsbergis"
— sakoma skelbime, nuro
dant, kodėl jis yra tinkamiau
sias iš visų kandidatų labai
atsakingoms Lietuvos Respu
blikos prezidento pareigoms.
Skelbime paminėta garbės
pirmininkai, valdyba ir tary
ba, su keliais asmenimis iš di
džiųjų lietuviškų telkinių. Čikagiečiams nurodyta, kad
šiam reikalui aukas siųsti Ta
dui Bukaveckui, 3700 West
82nd St., Chicago, IL 60652,
čekius rašant „Tėvynės Sąjun
ga" vardu. Kadangi aukoms
kito adreso skelbime nenuro
dyta, suprantama, kad šiam
reikalui aukas iš visos JAV
reikia siųsti Tadui Bukavec
kui, kurias jis mielai priims.
Nėra abejonės, kad JAV yra
keli ar keliolika tūkstančių
lietuvių už prof. Vytautą
Landsbergį į Lietuvos prezi
dentus, greta suminėtos tary
bos ir valdybos narių. Nėra
abejonės, kad visų išeivijos lie
tuvių finansinė parama yra la
bai reikalinga „Už Landsber
gį" rinkimų akcijai Lietuvoje,
atsiribojant nuo mafijos ir ki
tų „nešvarių" pinigų siūlymo
rinkimų paramai. Mūsų balsai
rinkimų nenulems, bet mūsų
finansinė parama ten vyks
tančią rinkimų akciją gali nu
lemti.
Būtų gražu išeivijos spau
doje, flaątyti ištisus lapus skel
bimų su tūkstančiais V. Land
sbergį remiančių pavardžių.
Tam reikėtų išleisti tūks
tančius aolerių, kurie yra la
biau reikalingi ten, Lietuvoje,
spaudai, TV ir radijo laidoms,
atremiant opozicijos nepagrįs
tus kaltinimus bei šmeižtus.
Kaip ir visus praėjusius 50
metų, lietuviškoji išeivija rū
pinasi ne dėl savęs, bet dėl
Lietuvos
nepriklausomybės,

jos žmonių geroves, laisvės ir
demokratijos įtvirtinimo į Va
karus einančioje Lietuvoje.
Tuo rūpesčiu gyvena ir todėl
už V. Landsbergį pasisako
didžioji išeivijos dalis Vaka
ruose, kad užtikrintų švieses
nę, tikresnę Lietuvos ateitį.
Šios Lietuvos prezidento rin
kiminės aktualijos buvo pla
čiai diskutuotos Čikagos Tė
vynes sąjungos rėmėjų susi
rinkime 1997.11.23. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Su
sirinkimui vadovavęs pirm.
Albertas Kerelis nusakė, kaip
ši akcija „JAV lietuviai, už
Landsbergį" buvo suorgani
zuota, kodėl šiuo svarbiu Lie
tuvai laikotarpiu ji reikalinga
ir kaip mes galime padėti V.
Landsbergio rinkiminei akci
jai Lietuvoje. Susirinkime da
lyvavę, iš Lietuvos atvykę į
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą, Jadvyga ir dr. Adolfas
Damušiai vaizdžiai papasako
jo savo įsikūrimo problemas
Vilniuje, naujos aplinkos skir
tumus nuo turėtų Lemonte ir
apie dabartines Lietuvos žmo
nių rinkimines nuotaikas. Tas
nuotaikas ir rinkimines gali
mybes paryškino Lietuvą ap
lankęs, prieš savaitę grįžęs
Liudas Šlenys. Jis perdavė ir
prof. Vyt. Landsbergio padėką
už paramą.
Algirdas -Stepaitis ragino vi
sus rinkti parašus už Lands
bergį, kartu priimant ir aukas
rinkiminei akcijai, prašant pa
rašus rinkti ir X Mokslo ir
kūrybos simpoziume. Čia buvo
išdalinti ir parašų rinkimo la
pai Susirinkimo dalyviai čia
pat rašė čekius ir įteikė iždi
ninkui.
Iždininkas Tadas Bukaveckas davė skyriaus iždo prane
šimą ir atskirą „JAV lietuviai
už Landsbergį" sąskaitos pra
nešimą, kuri atskirai laikoma
skyriaus ižde. Jis pasidžiaugė,
kad iki dabar Los Angeles su
rinkta 60,000 dol., Čikagoje
15,600 dol. ir laukiama įnašų
iš kitų vietovių.
Susirinkimas buvo aktyvus
pareiškimais ir nuotaika, kad
prof. Vyt. Landsbergis rinki
mus laimės.
Br. Juodelis

IŠ LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS
POSĖDŽIO
Antradienį, lapkričio 4 d., „Aušros" žurnalo vyr. redak
Amerikos
rinkimų
dieną, tore Irena G asperavičiūte.
Kultūros Židinio posėdžių me
Posėdyje buvo svarstomas
nėje įvyko eilinis Lietuvių tolimesnis „Lietuvos žurna
Žurnalistų sąjungos valdybos listo" leidimas. Medžiaga nau
posėdis, kuriam vadovavo jos jajam numeriui jau organizuo
pirmininkas Kęstutis Miklas, jama, žurnalo redagavimu rū
dalyvaujant valdybos nariams: pinasi Salomėja NarkeliūSalomėjai Narkeliūnaitei, Pau naitė. Žurnalas numatomas
liui Jurkui, Romui Keziui ir išleisti ateinančiais metais.
Juliui Veb'.aičiui.
Valdyba taip pat nutarė nuo
Pagal pirmininko pasiūlytą ateinančių metų pradžios leis
darbotvarkę, posėdis buvo pra ti savo informacinį biuletenį,
dėtas jo informaciniu prane- skirtą sąjungos nariams ir
šimu. Jis papasakojo apie savo -spaudai. Taip pat nuo atei
keliones į Lietuvą ir į Suvalkų nančių metų valdyba numato
trikampį. Vilniuje jis susitiko kas mėnesį rengti spaudos po
su Lietuvos Žurnalistų Drau pietes, kur būtų kalbama ak
gijos pirmininke — „Lietuvos tualiais dabarties klausimais.
aido" vyr. redaktore Roma Tai turėtų pagyvinti visą lie
Grinbergiene. dalyvavo „Lie tuvišką vejklą New Yorke —
tuvos aido" 80-mečio minėjime ir politinę, ir kultūrinę.
ir ten tarė sveikinimo žodį
Buvo daug kalbėta apie ry
užsienio lietuvių žurnalistų šių palaikymą su sąjungos
vardu. Jis taip pat susitiko nariais. Bus vėl mėginama su
net du kartus su Lietuvos sirišti su tais nariais, kurie
Žurnalistų Sąjungos pirminin neatsiliepia ir nesusimoka
ku Rimgaudu Eilunavičium ir savo metinio nario mokesčio.
vice pirmininku Vilium Kava Jei ir šį kartą jie neatsilieps,
liausku. Viename pasitarime buvo nutarta juos išbraukti iš
dalyvavo tuo pačiu metu Lie sąjungos sąrašų. Buvo kalbėta
tuvoje besilankanti išeivijos ir apie naujų narių verba
Sąjungos valdybos sekretorė vimą. Pirmininkas pareiškė,
Salomėja N'arkeliūnaitė. Pa kad jis jau yra gavęs keletą
sitarimuose buvo aptarti įvai užklausimų net ir iš Lietuvos
rūs bendradarbiavimo klausi del galimybių įstoti į šią
mai. Vilniuje pirmininkas taip sąjungą. Reiktų, kad visi
pat aplankė daug laikraščių išeivijos lietuvių spaudos dar
redakcijų. >>. būdamas Punske. buotojai taptų šios sąjungos
susitiki, -u Lenkijos lietuvių nariais Naujų narių įstojimo

REAL ESTATE

MISCEL ANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų

(land- 1
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. Waattngton, D.C.. M t o darbi
ninko, kuns galėtų attikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130
mėnesiui. Kreiptis tel (202)244-2373.

Gražina Landsbergiene su Čikagos, lietuviais ..V.t Lanii.-bergi" komiteto nariais Iš kaires: Algirdas Stepaitis,
Nuotr. Jono Urbono
Tadas Bukaveckas, Albertas Kerelis, Jonas Ya/.ne.is ir Edvardas Zalmrskas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
DAR DU DONIAUS REMIO
POEZIJOS RINKINIAI
Čikagą neseniai pasiekė
dar du buvusio čikagiečio, da
bar apsigyvenusio Palangoje,
poezijos kūriniai. Tai penktoji
ir šeštoji jo poezijos knygos,
pradedant 1992 metais, kuo
met pasirodė jo pirmoji lyrikos
knygelė, pavadinta „Išsipil
dymo sala". Nuo tada šis
kūrybingas ir darbštus vyras
kasmet išleisdavo po vieną
rinkinį:
„Auksinę vasarą"
(1993), „Išlikusį džiaugsmą"
(1994) ir „Svajonių gėles"
(1995).
Tik 1996-siais jis buvo pada
ręs pertrauką, nes tada kraus
tėsi nuolatiniam apsigyveni
mui į Lietuvą (anksčiau jis ten
praleisdavo bent po pusmetį).
Tad už tai šiemet susilaukėme
dviejų leidinių: 54 psl. turinčio
„Klajūno kelio" ir stambios,
„Pažinimo gėlės" vardu pava
dintos, rinktinės.
„Klajūno kelias" — tai jo
jaunystės (1944-1950 metų)
kūryba. O „Pažinimo gėlės"
(turi 214 psl., kietais vir
šeliais) susideda iš įvairių" pe
riodų
kūrybos,
išskyrus
aukščiau minėtąją. Si", o taip
pat ir ankstesnių jo poezijos
mokestis yra tik 10 dolerių, į
kurį įskaitoma ir pirmųjų
metų nario 5 dolerių metinis
mokestis.
Valdyba taip pat diskutavo
paruošimą nariams naujo pa
žymėjimo, kuris derintųsi su
dabartiniais tarptautiniais rei
kalavimais. Tokio pažymėjimo
projektą sutiko paruošti pats
pirmininkas. Projektas bus
svarstomas ateinančiame posė
dyje.
Visais Sąjungos reikalais
prašome kreiptis šiuo adresu:
Lithuanian Juornalists Association, 71 Farmers Avenue,
Plainview. NY 11803.
K. Miklas

Donius Remys

knygų, redaktorė — B. Liniauskienė. Pirmąsias ketu
rias knygas išleido leidykla
„Vinika" Vilniuje, o paskuti
niąsias dvi — .Aušra" Kaune.
Šios dvi jau daro žymiai ge
resnį vaizdą. Pastarųjų leidi
nių dailininkas — E. Žiba, ku
ris, reikia pasakyti, turi
nemažų gabumų knygų ilius
travimui.
Ankstesnės D. Remio kny
gos buvo leidžiamos 500-700
egz. tiražu bet rinktinėx —
„Pažinimo gėlės" išspausdinta
1,000 egzempliorių tiražu. Ji
tarytum vainikuoja Ddniaus
Remio šešerių metų kūrybą.
Tačiau pats poetas dar nežada
sustoti ir išeiti poilsin. Jau
yra paruošta ir septintoji kny
ga, tačiau ją žada atiduoti
spaustuvėn tik 1998-siais.
D. Remys, gimęs 1925 m.
Mažeikiuose, šiuo metu yra
aktyvus Lietuvos Kaimo ra
šytojų sąjungos (tai antroji
Lietuvoje rašytojų draugija)
narys. Jis turbūt yra vienas iš
daugiausia viešai poeziją skai
tančių kūrėjų. Jeigu pirmai
siais metais (1993-95) jis su
poezija pasirodydavo 3-4 kar
tus, tai 1996-siais jis ją skaitė
17 kartų įvairiose Lietuvos
vietovėse. O per 1997-ju

Marija ir Antanas Rudžini, knygos „Baltijos valstybių užgrobimo byl;i
su Lietuvos Seimo pirm Vytautu Landsbergiu

pirmąjį pusmetį jau buvo pa
sirodęs net 19 kartų. Šalia jo
namų — Palangos ir gimtinės
—
Mažeikių,
bei
kitų
Žemaitijos ir Aukštaitijos vie
tovių, D. Remys šiemet lan
kėsi ir Marijampolėje. Jis
džiaugiasi, kad ir Suvalkijos
sostinė — Marijampolė jį, kaip
žemaitį, šiltai priėmė.
1950 m. atvykęs į Ameriką
D. Remys visą laiką gyveno
Čikagos apylinkėse. Čia dirbo
įvairius darbus ir poeziją kur
ti nelabai turėjo laiko, nors jos
ir nepamiršo. Tik 1991-siais
pirmąjį kartą aplankęs savo
gimtuosius Mažeikius, vėl įga
vo kūrybinės energijos, kuri
dar labiau prasiveržė, kuomet
jis. išėjęs į pensiją, savo
tėvynėje praleisdavo po pus
metį.
Dabar D. Remys gyvena prie
jo ilgus metus išsvajotos Balti
jos jūros. O ji ir visa Lietuva
jam, atrodo, duoda įkvėpimo
kūrybai. Ne be reikalo jis vie
name eilėraštyje taria: „Ir su
pranti — esi šio krašto
paukštis, / ir supranti — tai
čia tavi namai. / Nutolsta tie
pasauliai platūs, nes pailsės
tik čia širdis".
BALTIJOS VALSTYBIŲ
UŽGROBIMO BYLA"
Taip vadinasi neseniai Vil
niuje išėjusi ir ten pristatyta
stambi — 862 puslapius turin
ti — knyga, kurioje telpa JAV
Kongreso Keršteino komiteto
surinkti dokumentai mums la
bai svarbia tema. Tai iš tiesų
istorinio pobūdžio dokumentų
rinkinys, kuriuo galės naudo
tis mūsų istorikai, nes iki
šiolei visa ta medžiaga buvo
prieinama tik angliškai skai
tantiesiems.
Šios svarbios medžiagos ver
timu į lietuvių kalbą, o taip
pat ir knygos išleidimu pa
sirūpino ir tam reikalui lėšas
skyrė Amerikos lietuvių ilga
mečiai ir žymūs veikėjai —
Antanas ir Maria Rudžiai. Šie
visuomenininkai,
lietuviškų
projektų mecenatai, patys as-

mecenatai knygos sutiktuvėse Vilniuje
Nuotr V. Kapočiaus

H*lpwantsd
Car vvasher needed. Malė or temale
$5.35 per hr Tai. 708-49*4004
Tj.Hsng Looss, Inc.
9616 S. Ksdzis
Evsnjrsen Park, IL 60805

Išnuomojamas 1 mieg.
kamb. butas VVoodridge,
IL. $550 į mėn.
Tel. 630-910-3001.
Ford City parduodamas
"oondo' 1 mieg., gerame
stovyje, prieinama kaina.
Skambinti Joe arba Lucy,
tel. 708-974-0906.
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Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
STASYS CONSTRUCTION

\

Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits",
„decks", „gutters, plokšti ir„sningle"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.Sav»tfe T»l.
830-241-1912
Oak Lawn, IL išnuomojamas butą*
arti Oak Lawn "districT mokyklų.
Gražus vaizdas, baseinas; virykla,
šaldytuvas, šiluma, skalbykla,
sandėlis; $640 į mėn. Kreiptis:
Auto* Padalino, tai. 773-767-2400

meniškai dalyvavo knygos su Lietuvių kalbos vartosena"
tiktuvėse, kurios buvo „Ša (1971).
rūno" viešbutyje Vilniuje.
Be darbų apie įvairius kal
Sutiktuvių metu buvo žymių bos dalykus šiame tome taip
kalbėtojų — jų tarpe Seimo pat spausdinami Skardžiaus
pirm. Vytautas Landsbergis, straipsniai, skirti žymiams lie
Seimo narys Mečys Laurin tuvių kalbininkams, kaip Ka
kus, Amerikoje daug dirbęs vi zimierui Būgai, Petrui Jonikui
suomenininkas dr. Adolfas ir kitiems. Darbai spausdina
Darnusis ir kiti. Taip pat il mi chronologine tvarka, iš
gesnį žodį tarė Maria Ru skyrus 1974 metais parašytą
dienė, kalbėjo ir Amerikos am biografinį straipsnį „Mano gy
basados Vilniuje darbuotoja, o vata ir darbai", kuri pateikia
programos pabaigoje ir Vil ma tomo pradžioje. Vienas
niaus arkivyskupas Audrys darbas iki šiol, rodos, niekur
Juozas Bačkis.
nebuvo paskelbtas („Kai kurie
Čikagoje, šalia šios knygos, žodžių darybos ir žodyno daly
yra gauta ir video juosta iš jos kai").
pristatymo Vilniuje iškilmių.
Trečiasis tomas turėtų'-išeiti
Perredaguota ir sutrumpinta iš spaudos po Naujųjų Metų.
juosta, bus artimiausiu laiku
parodyta per Čikagoje vei
NAUJIEJI TAKSOFONAI
kiančią lietuvių televizijos
VEIKIA KLIENTU
programą.
NENAUDAI
E. Sulaitis
SKARDŽIAUS
RINKTINIU RAŠTŲ
ANTRASIS TOMAS
Pranas Skardžius, „Rink
tiniai raštai"; 2. Bendrinės
kalbos dalykai. Parengė Al
bertas Rosinas. Mokslo ir
enciklopedijų leidybos ins
titutas. Vinius, 1996.
Jau išėjo iš spaudos Prano
Skardžiaus „Rinktinių raštų"
antrasis tomas. Buvo labai
svarbu mokslininkams vėl tu
rėti rankoje Skardžiaus „Žo
džių darybą", kuri buvo iš
spausdinta pirmajame tome
(1997). Gal ne vienas sutiktų,
kad šitas antras tomas dar
svarbesnis.
Šiame tome spausdinami
„Bendrinės kalbos dalykai",
tai yra studijos, paskelbtos
maždaug pusšimčio metų lai
kotarpyje (nuo 1927 iki 1975
metų), ir dauguma jų labai
sunkiai prieinamos. Tarp jų
yra „Ankstyvesne ir dabartinė

Akcinės bendrovės „Lietuvos
telekomas" darbuotojai paža
dėjo imtis žygių, kad naujieji
„Pulsar 50" taksofonai, ku
riems naudojamos integroscheminės „Čip" kortelės, neap
gaudinėtų klientų.
Beveik prieš mėnesį Klai
pėdos gatvėse pradėti montuo
ti naujieji taksofono aparatai,
kurie, pasirodo, veikia skam
binančiųjų nenaudai.
Nors, kaip skelbiama „Lie
tuvos telekomo" informacijoje,
„skambinantiesiems taksofo
nais uostamiesčio ribose ne
priklausomai nuo pokalbių
trukmės turi būti nuskaičiuojamas vienas televienetas" :
t.y. 0,14 lito, pasirodo, kad kai
kurie iš šių aparatų už ilgesnį
pokalbį „paprašo" dviejų ai
trijų televienetų.
Ateityje bus padaryta taip
kad televienetus skaičiuos n*
pats aparatas, o skaitmenim
ryšių stotis, kurios darbą ga
lės kontroliuoti „Lietuvos tele
komo" darbuotojai. (Elta)

..Baltijos valstybių užgrobimo bylos" knygos sutiktuvių metu dr. A.
Darnusis (kairėje) ir Seimo narys M I^auhnkus.
Nuotr. V. Kapočiaus

RENGINIAI ČIKAGOJE
GRUODŽIO MĖN.

8 dieną — JAV LB Brighton Parko apyl. v-bos ruošia
mas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas Švč.
M. Maryos Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje,
4420 S. Fairfield Ave. Pradžia
10 vai. r. šv. Mišiomis parapi
jos bažnyčioje.

5 dieną — Jaunimo centro
40 metų gyvavimo sukakties
ir veiklos parodos atidarymas
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje.
—„Šampano vakaras" 7 v.v.
Rengia „Lietuvos Vaikų vil
ties" komitetas.
— Jūrų skaučių ir skautų
15 dieną — ALTo rengia
Kūčios 7 vai, vak. PLC „Bo mas Lietuvos Nepriklauso
čių" menėje, Lemonte.
mybės minėjimas Maria mo
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p.
6 dieną — Mugė PLC, Le
monte.
— Jaunimo centro veiklos
KOVO MEN.
parodos lankymas ir pasisve
čiavimas 2 v.p.p.
8 dieną — „Margučio U"
radijo laidos vakarienė Jauni
7 dieną —- Tauragės klubo mo centre.
metinis narių susirinkimas
Šaulių namuose.
29 dieną — , J3raugo" meti
— Mugė PLC, Lemonte.
nis koncertas Jaunimo centre.
— Jaunimo centro veiklos Atlieka , Aras" iš Toronto.
apžvalga ir pokylis. 3 v.p.p. šv.
Mišios; 4 v.p.p. — praeities
BALANDŽIO MĖN.
veiklos apžvalga, meninė pro
grama ir vakarienė.
3, 4 ir 5 dieną — Akademi
nio Skautų sąjūdžio ruošiamos
12 dieną — „Aušros Var- Studijų dienos, Woodstock, IL.
tų"/„Kernavės" tunto ruošia
mos Kūčios su skautiška pro
5 dieną — Verbų sekmadie
grama 7 vai. vak. PLC „Bočių" nio Religinės muzikos kon
menėje, Lemonte.
certą 2 vai. p.p. bažnyčioje
rengia Švč. M. Marijos Gimi
13 dieną — Kalėdinių pa mo parapija Marąuette Parke.
puošalų pamokos (su Bernice
Kasarski) Balzeko Lietuvių
19 dieną — Punsko lietu
kultūros muziejuje.
vių ansamblio „Klumpė" kon
— Labdaros vakaras „Sek certas 3 vai. p.p. Jaunimo
lyčioje" 6:30 v.v. Rengia JAV centre. Rengia LB Kultūros
LB Socialinių reikalų taryba. taryba. '
26 d. — Lietuvių . Operos
14 dieną — Pal. Jurgio Ma pastatymas Johann Strauss
tulaičio misijos choro pietūs ir operetės „Čigonų baronas" 3
koncertas PLC didž. salėje vai. p.p. Morton East auditori
(tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių).
joje.
21 dieną — PLC rengiamos
GEGUŽĖS MĖN.
Kūčios, PLC, Lemonte.
— Ateitininkų šeimos Kū
3 dieną — Pooperinis kon
čios Jaunimo centre: 1 vai.
p.p. šv. Mišios; 2 vai. tradi certas 3 vai. p.p. Jaunimo
centre.
cinė vakarienė ir programa.

1

17 dieną — „Laiškai lietu
31 dieną — Naujųjų Metų
viams" metinė šventė Jauni
sutikimas PLC, Lemonte.
— Naujųjų Metų sutikimo mo centre.
pokylis Jaunimo centre. Ren
22 ir 23 dieną — Poezijos
gia Lietuvių Opera.
pavasaris Jaunimo centre.
Rengia LB Kultūros taryba.
1998 METAI
SAUSIO MĖN.
11 dieną — Koncertas 12
vai. PLC, Lemonte, Lietuvių
Dailės muziejuje. Rengia LB
Kultūros taryba.
— Prel. Juozo Prunskio pa
gerbimas 1 vai. p.p. Ateitinin
kų namuose. Ruošia Ateitinin
kų namų valdyba.
— Lietuvos Vyčių choro
metinis pokylis su trumpa
choro programa 3 vai. p.p.
Jaunimo centro maž. salėje.
18 d.— Religinį koncertą ,
prisiminimui kovojusių ir žu
vusių už Lietuvos laisvę, Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, Marąuette Parke
ruošia „Dainavos" ansamblis.
— JAV LB Brighton Parko
apylinkės narių metinis susi
rinkimas M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje po 10 vai. r. lietu
viškų šv. Mišių. (4420 S. Fair
field Ave.).

BIRŽELIO MĖN.
7 dieną — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė.
RUGSĖJO MĖN.
12 dieną — Dr. A Lipskio
meno darbų paroda ir jo nau
jos poezijos knygos sutiktuvės
PLC, Lemonte, Lietuvių Dai
lės muziejuje. Rengia LB Kul
tūros taryba.
20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje.
27 dieną — Šv. Kazimiero
seserų rėmėjų metinis pokylis
Polonia Banąuet salėje, 4604
S. Archer Ave., Čikagoje.

v

:

y

-

^i
1

Ąw^

T

/r*

T*

f

-

i

'į-:į

:.

Laidojant Raimondą Jonuia Tautinėse lietuvių kapinėse.

PALAIDOTAS AJL RAIMUNDAS
JONUŠAS
Jis gimė 1926 m. Mažei- įspūdingai paskaitė maldą,

tuvos Dukterų draugijai už su
organizavimą tokių gražių lai
dotuvių jų draugui. V. Marke
vičius atsisveikino savo drau
gą Medžiotojų draugijos var
du, kur velionis anksčiau prik
lausė. L.D.D. pirmininkė dė
kojo visiems, dalyvavusiems ir
prašė visus, sustoti valandėlei
JSeklyčioj", kur dar buvo pa
bendrauta ir pasikalbėta, apie
liūdną a.a. Raimundo gyve
nimą ir jo mirtį. Tie patys
draugai pažadėjo pažymėti jo
kapą, paminkline lentele, kad
visi galėtų surasti. Didelė pa
dėka ir garbė tokiems drau
gams, kurie taip krikščioniš
kai pasirūpino savo draugo
palaikais.
M. Noreikienė

kiuose. Būdamas jaunas vyras parinktą kun. Saulaičio. Kuni1944 m. su visa lietuvių ban- gui baigus visas apeigas, pirga, pasitraukė iš Lietuvos į mininkė labai jautriais žoVakarus. Apsigyveno Vokieti- džiais apgailestavo, kad mes
joj, Ingolstate, kur buvo ir negavom žemės iš Lietuvos
daugiau lietuvių. Čia jis reiš- užberti ant tautiečio kapo, bet
kėši kaip gabus menininkas, vietoj to, ji atnešė dėžutę gindėstė paišybos pamokas gim- tarėlių, kuriuos visi dalyviai,
nazijoj. Būdamas labai drau- su ašarom akyse, pabėrė ant
giškas ir paslaugus, dirbo ir Raimundo urnos ir, taip atsislietuviškoj visuomenėj, kur tik veikinom dar vieną mirusį,
jo pagalba buvo reikalinga, mūsų tautietį. Kapas buvo pa1949 m. emigravo į JAV ir puoštas, gražia tautinių spalapsigyveno Čikagoje. Čia ture- vų gėlių puokšte,
jo nemažai draugų ir pažįsta- V. Mičiulis labai nuoširdžiai
mų, tačiau, nesukūręs šeimos, dėkojo kun. Saulaičiui ir Liejautėsi labai vienišas. Ieško
damas ramybės ir poilsio išva
žiavo į Wisconsin valstiją, ap
sigyveno labai nuošaliai nuo
visų draugų ir pažįstamų,
gražiuose Wisconsino miškuo
se, kur jį ir atrado mirusį lie
mirus, žmonai REGINAI, dukrai LORETAI, anūkams
pos mėnesį, jo ištikimas drau
MATTHEW ir JASON, giminėms ir šeimos arti
gas Valentinas Mičiulis. Jis ir
miesiems gilią užuojautą reiškia
toliau daugiausia rūpinosi ve
lionio palaikų palaidojimu.
Lithuanian American Republican League of Il
Sužinojęs apie Lietuvos Duk
linois
valdybos nariai:
terų draugiją Čikagoje, jis su
Dana irAnatole Milūnas
Birutė Vindašius
sirišo su pirmininke Joana
Vytautas Jasinevičius
Krutuliene ir prašė pagelbėti
Pranas Jurkus
palaidoti jų draugo palaikus,
Nijolė ir Leonas Maskoliūnas
Regina Narušis
lietuvių kapinėse. Pirmininkė
Mindaugas Baukus
Casimir Oksas
sutiko ir labai gražiai suor
Vincent Kačinskas
RimaSell
ganizavo kuklias laidotuves.
Tuo tikslu labai gražų rugsėjo
19 dienos rytą rinkosi tau
Mielai Motinai
tinėse kapinėse Lietuvos Duk
terų draugijos narės, kur jau
jų laukė a.a. Raimundo atva
žiavę draugai ir pažįstami. Jų
tarpe buvo Valentinas Mičiu
mirus, jos sūnui ŠARŪNUI ir marčiai VIDAI bei
lis, Juozas Žemaitis, Juozas
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią
Ališauskas, Karolis Lazinka,
Vytautas Markevičius ir Maružuojautą.
tinkienė.
Violeta ir Eduardo Fabianovich
Pirmininkės paprašytas, at
vyko mūsų kunigas Antanas
Saulaitis, SJ, pasimelsti už
velionį ir atlikti laidotuvių
apeigas. Visiems susirinkus,
pirmininkė pasakė, kodėl mes
čia susirinkom ir paprašė kun.
mirus, jo žmonai JANINAI, sūnums ir k i t i e m s
Saulaitį, pradėti laidotuvių
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
apeigas. Mūsų I vicepirminin
kė Janina Mikutaitienė labai
Dagmara Jurcienė
Genė ir Adolfas Armaliai

A.tA.
VLADUI ANDRIJAUSKUI

A.tA.
AGOTAI RIMIENEI

A.tA.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI

ALGS nariui

fcf.'f/t
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A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI
mirus, jo žmonai RITAI, sūnums GILIUI, TADUI ir
ALIUKUI, tėvams dr. ALFONSUI ir ENNAIR7SD3LIAMS, broliui VYTUI ir kitiems giminėms reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios
25 dieną — „Saulutės" ruo Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai.
šiamas koncertas Jaunimo p.p. iškilminga vakarienė su
centre.
programa Jaunimo centro
didž. salėje.
VASARIO MĖN.

A.tA.
Dr. ALEKSANDRUI
BROEL PLATERIUI
Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną LAIMĄ, mielą mokslo
draugę, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kryžius pakelėje. Birštoną*.
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VIENUOLIKOS IR ŠEŠERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTYS
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SPALIO MĖN.

1 dieną — Lietuvos Vyčių
• IMS m. rugaėjo 6 d. Vil
Vidurio Amerikos apygardos
niaus
generalgubernatorius K.
metinis pokylis „Lietuvos ne
Kanftnsnat
galutinai uždraudė
priklausomybe
besidžiau
lietuvišką spaudą lotynišku
giant" , 4 vai. p.p Martiniąue
raidynu.
pokylių salėje, 2500 W. 95 St.,
Evergreen Park, IL.
* 1490 m. rugsėjo 8 d. buvo
— Lietuvos Vyčių tautinių paskirta Vytauto Didžiojo karū
šokių šokėjų grupės pietūs/ navimui, bet karūnacija ne
koncertas PLC, Lemonte, 12 įvyko, net nesulaukta ii Romos
vai. (po šv. Mišių).
gabenamo karaliaus vainiko.

w
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Emilija Smilgevičiūtė Miknienė
Kristina Smilgevičiūtė Senulienė

A.tA.
A.tA.
RAMINTA
ONA
PRAPUOLENIENĖ IZOKAITIENĖ
IZOKAITYTĖ
1991.XH.12
1986.XII.1
S u dideliu liūdesiu p r i s i m e n a m e šiuos m u m s
brangius asmenis.
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas
bus a t n a š a u j a m o s Tėvų Marijonų koplyčioje, prie
.Draugo", 1997 m. gruodžio 13 d., šeštadienį 8:30 vai.
ryto.
Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną ir a.a. Ramintą.
Liūdinčios šeimos

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, liūdinčiai žmonai IRENAI,
mielai „Grandies" rėmėjai, Velionio dukroms VIDAI
JONUŠESNEI su šeima, JOLITAI ARZBAECHER su
š e i m a , b u v u s i o m s „ G r a n d i e s " a n s a m b l i o mieloms
šokėjoms, ir vaikaičiams Kristinai ir Justinui Jonušams
bei visiems giminėms ir Velionio artimiesiems sunkioje
valandoje reiškiame gilią užuojautą.
Jaunimo tautinis ansamblis

„Grandis"

Brangiam Jaunimo Centro Rėmėjui

A.tA.
LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, Jo mylimai žmonai DIENAI, dukroms VIDAI ir
JOLITAI su šeimomis ir visiems artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Visas Jaunimo Centras
ir
Pagalbinis Moterų komitetas
Mielam rėmėjui ir mecenatui

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, jo žmonai, mūsų mielai talkininkei, IRENAI,
dukroms VIDAI ir JOLITAI, žentams, anūkams ir
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
kartu liūdime.
Pasaulio Lietuvių centro darbuotojai, valdyba ir taryba

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI,
i l g a m e č i u i Amerikos Lietuvių t a u t i n ė s sąjungos
pirmininkui mirus, netektyje likusiai šeimai - žmonai
DIENAI, dukroms VDDAI su šeima, JOLITAI su vyru
ir kitiems artimiesiems giliausią užuojautą reiškia
ALTS Čikagos skyrius
Garbės nariui, geradariui

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, žmonai DIENAI, dukroms VTOAI JONUŠIENEI,
ir JOLITAI ARZBAECHER, ž e n t a m s ALGIUI ir
WILLIAM, a n ū k a m s KRISTINAI ir J U S T I N U I
J O N U Š A M S reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Amerikos Lietuvių Montessori

draugija

A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame mielai draugei RITAI,
s ū n u m s GILIUI, TADUI i r ALIUKUI bei visiems
artimiesiems.
Dalia ir Arvydas

Taurai

J
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
J a u n i m o c e n t r o 40 m e t ų
s u k a k t i e s š v e n t ė vyks šį sa
vaitgalį. Kadangi J C mums vi
siems labai svarbus, tad pras
minga, kad švente vyktų
daugiau negu vieną dieną.
Visi kviečiami penktadienio,
gruodžio 5 d., vakare, 7 vak. į
JC istorinės foto parodos atida
rymą ir sukaktuvinio leidinio
sutiktuves Čiurlionio galeri
joje: šeštadienį, gruodžio 6 d.,
nuo 10 vai. r., aplankykite
Čikagos lit. mokyklą, susi
pažinti su
JC
patalpose
esančiais muziejais ir vei
kiančiomis parodomis. Kavinėje
bus rodomi dokumentiniai vi
deo filmai; sekmadienį, gruo
džio 7 d., 3 vai. p.p., Mišios
jėzuitų koplyčioje, o 4 vai. p.p.,
meninė programa ir pietūs
didžiojoje salėje. Taip pat vi
suomenė kviečiama aplankyti
t. jėzuitų vienuolyną, kur su
rengta speciali parodėlė apie
jėzuitų veiklą. Galbūt tik nedi
delė lietuvių dalis yra buvusi
vienuolyno patalpose, tad lai
kas su jomis susipažinti. Visi
maloniai kviečiami!

IŠ ARTI IR TOLI
PATVIRTINTA
J A V LB KRAŠTO
VALDYBA

X Mokslo i r k ū r y b o s sim
p o z i u m a s jau praeityje. Jis
buvo sėkmingas, nors pareika
lavo daug darbo bei išlaidų.
Be prelegentų iš Lietuvos ir
kitur, simpoziume dalyvavo
apie
500
žmonių.
susi
domėjusių
įvairiais
prane
šimais,
parodomis.
plena
rinėmis sesijomis. Didžiausias
publikos nusiskundimas: per
didelis skubėjimas — trūko
laiko klausimams, diskusi
joms. Ypač pergrūstos buvo
švietimo sesijos.
Korp! N e o - L i t h u a n i a 75
metų sukakties paminėjimas,
vykęs
praėjusį
šeštadienį,
lapkričio 29 d., buvo sėk
mingas ir iškilmingas. Jo
džiaugsmą gerokai temdė Ame
rikos Lietuvių tautinės są
jungos pirm. dr. Leono Kriaučeliūno mirtis ir tą pačią
dieną vykusios laidotuvės, tad
galbūt dalyvių buvo mažiau,
kaip rengėjai tikėjosi.
T a u r a g ė s k l u b o n a r i ų me
tinis susirinkimas įvyks š.m.
gruodžio 7 d.. 2 vai. p.p.. Šau
lių salėje. Kviečiami tik klubo
nariai.
T r a d i c i n ė s P a s a u l i o lie
t u v i u c e n t r o k ū č i o s gruo'Izio 21 d. 12 vai., tuoj po šv.
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje. Vietas užsisakyti pas
Aldoną Palekicnę tel. 708-4487436. Kūčias ruošia ir visus
kvuria PLC renginių komite
tą.-.

x J a m e s A S u r v i l l a , Byron
C e n t e r MI. p a s k a m b i n o ir
teiravosi apie Lietuvos vaikų
gyvenimą. O d a b a r a t s i u n t ė
$600 - tai pagalba Lietuvos
našlaičiams. Dėkojame geram
ir g a i l e s t i n g a m l i e t u v i u i !
„Lietuvos N a š l a i č i ų g l o b o s "
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 S t .
Chicago, IL 60629.

(akJ
JAV LB taryba patvirtino
Krašto valdybos pirm. Reginos
Narušienės pateiktą valdybos
sąrašą trejų metų kadencijai.

Valdybą sudaro šie asmenys:
dr. V y t a u t a s B i e l i a u s k a s ,
vykdomasis
vicepirmininkas
ir Visuomeninių reikalų tary
bos pirm.: B i r u t ė J a s a i t i e n ė .
Socialinių
reikalų
tarybos
pirm.:
Regina
Kučienė.
Švietimo tarybos pirmininke;
M a r i j a R e m i e n ė , Kultūros
reikalų tarybos pirm.; Vyte
n i s R a s u t i s , Ekonominių rei"kalų tarybos pirm.; R a m u t i s
P l i ū r a . iždininkas; dr. Vitolis Vengris, vicepirm. mokslo
reikalams; Vytas M a c i ū n a s .
vicepirm. organizaciniams rei
kalams: ses. M a r g a r i t a Ba
r e i k a i t ė , Religinių reikalų ta
rybos pirm.; Algis T o m a šiūnas, vicepirm. sporto rei
Budrienė.
N u o g r u o d ž i o 1 d. Vil kalams; J ū r a t ė
vicepirm.
informacijos
reika
niaus
radijas
užsieniui
lams;
K
r
i
s
t
i
n
a
M
e
n
g
e
ling,
transliuoja nauju 5880 kHz
sekretorė
ir
reikalų
vedėja:
dažniu. Kol kas galioja ir se
nas dažnis. Radijo vedėjai M i k e Mikolainis, JAV Lietu
laukia atsiliepimų apie girdi- vių jaunimo sąjungos pirm.,
mumą ir kviečia pasiklausyti įeina ex-officio.
laidų.
SALLIE BALIŪNAS
SUORGANIZAVO
Atkreipkite dėmesį, k a d
SIMPOZIUMĄ
APIE
prie
daugelio
didžiųjų
SAULĖS
IR
Ž
E
MĖS
Č i k a g o s m i e s t o g a t v i ų nuo
RYŠIUS
gruodžio 1 d. įsigaliojo draudi
mai statyti automobilius. Kai
Amerikos draugijos mokslo
k u r draudžiama, kai iškrinta
t a m tikras kiekis sniego, kai plėtotei 150-tasis metinis su
kur — kiekvieną naktį. Skai važiavimas vyks 1998 m. va
tykite užrašus prie gatvių. saros 12-17 d. Philadelphijoje.
Svarbu tų draudimų laikytis, Sallie Baliūnas iš Harvardnes pabauda yra 150 dol., o, Smithsonian astrofizikos cent
be to, miesto vilkikai auto ro suorganizavo simpoziumą
mobilį nuvelka į saugyklą ir apie naujus atradimus saules
t a s sudaro savininkui papil ir žemės ryšiuose.
domų išlaidų. Suvaržymai
BIRUTĖ JANUŠKAITĖ
galioja iki balandžio pradžios.
PRAPLEČIA
MEDICINOS
I r e n a Š e r e l i e n ė paruoš ir
BIBLIOTEKŲ
skaitys giesmių interpretaci
BIULETENĮ
jas Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos choro koncerte gruodžio
14 d., tuoj po 11 vai. Mišių.
Visi kviečiami į koncertą.

SKELBIMAI

x J u o z a s ir R ė d ą A r d ž i a i .
Fairvievv, PA, L y d i a i r d r .
J u l i u s R i n g a i . Lemont IL,
J o n a s K a v a l i ū n a s , Beverly
Shores IN. I n g a i r A l f o n s a s
T u m a i . Simi Valley CA. V e r a
ir J u o z a s F . M c G i n t y , Montrose PA. A n n M a r i e Smith
West Chester Pa. visi globoja po
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami
globą našlaičiams atsiuntė po
$150. Našlaičių vardu j i e m s
nuoširdžiai dėkojame! „ L i e 
tuvos Našlaičiu globos"
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 S t .
Chicago. IL 60629.
(sk.)
x A n t a n a s Valaitis, Eastlake, OH, R i c h a r d a s K u n s t m a n a s . Dyer IN. J u r g i s i r
T e r e s ė Alenskai, Lemont IL,
Genovaitė
Masilionis,
Cleveland OH visi globoja
našlaičius Lietuvoje. Pra
tęsdami globą našlaičiams jie
visi atsiuntė po $150. Dėkojame
visiems! „Lietuvos N a š l a i č i ų
globos" k o m i t e t a s , 2711 W.
71 St. Chicago, IL 60629.
(sk.)
x Naujųjų m e t ų s u t i k i 
m a s Jaunimo Centre, kviečia
Lietuvių Opera. Pradžia 7 v.v..
šokiams gros A.Barniškio or
kestras. Rezervacija ir infor
macija: V a c l o v a s M o m k u s ,
tel. 1-773-925-6193.
(sk.)
x M o t e r i s i e š k o slaugymo
darbo Tel 773-436-1360.
(sk.)
x Galiu p a d ė t i legaliai g a u
ti „SOC. SECURITY" kortelę
vairavimo leidimą ( d r i v e r ' s Ii
c e n s e ) ir vizų pratęsimą. Ed
Šumanas, t e l . 1-708-246-8241.
(sk.

x T R A N S P A K įstaigž
L E M O N T E veikia savaitga
liais: p e n k t d . 3 v.p.p.-7 v.v.
s e k m d . 8:30 v . r . - l v . p . p
Transpak tel. Lemonte: 708
257-0497.
Specialių bibliotekų draugi
(sk.
jos vaistininkystės ir sveika
tos technologijos
padalinio
x T r a n s p a k , siuntiniai
biuletenio „Caplits" redaktorė pinigai į Lietuvą. K e t v i r t a d i e
Birutė Januškaitė. kuri yra n i a i s i k i 8 v a i . v a k a r o
tyrimų koordinatorė Oakwood Transpak, 4545 W 63 St., Chi
ligoninės vėžio centre Dear- cago. IL 60629. t e l . 773-838
born. Michigan. per porą metų
1050.
praplėtė šį žiniaraštį į plačios
(sk
apimties biuletenį. Šis pada
ADVOKATAS
linys yra vienintelis draugi
GINTARAS
P. ČEPĖNAS
joje, kuris turi suvažiavimus
64:¥>
S
Pulask:
Rd
. Chicago. IL 60629
du kartus į metus užuot vieno.
(1/2
bl
i
šuore
nuo
Balzeko muziejaus)
Pavasarinio padalinio suva
Tel.:
773-582-4500
žiavimas įvyks San Diego.
14325 S Bell Rd . Lockport. IL6044i
California. Birutė Januškaitė
Tel ^08-301-4866
sako, jog medicinos literatūros
Valandos pagal susitarimą
atidus peržiūrėjimas yra viena
svarbiausių gydymo priemo
Advokatas J o n a s Gibaitis
nių.
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 SJKedzie Avenue
Saulius Šimoliūnas
Chicago, IL 60629
ROCHESTER, NY.
Patikslfnimas
Patiksliname ..Draugo" š.m.
lapkričio 21d. laidos 4 psl.
išspausdinto Izabelės Žmuidzinienės parašyto a.a. Vlados
Pilypavičiūtės-Sabalienės ne
krologo pirmąjį skirsnelį. Klai
da įvyko, kai j 3-ją eilutę per
klaidą buvo įklijuota 42-ros
eil. korektūra. Turėjo būti:
„Spalio 25 d. palaidojome
solistę Vladą Pilypavičiūtę-Sabalienę. Likusi našle, sveika
tai susilpnėjus apsigyveno pas
dukrą Aldoną ir žentą Tomą
šiaurinėje Maino valstijos da
lyje. Po dvejų metų grįžo
karste ir atgulė šalia vyro An
tano".

TeL 773-776-8700
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v.
ŠeStad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
ADVOKATA8
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W 63th Street
Chicago. IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo")
TeL 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą
ADVOKATAI
L.Rane A I.Feyman
40 motq p a t i r t i s ir profesionali
p a g a l b a i m i g r a c i j o s bei k i t o s e
teisinėse srityse
5213 S.Arr her Ave, Chicago. IL 60632.
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietuviSkai1 Mes jūsų paslaugoms 24 vai
per para. 7 H per savaite
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Ptace, Chtcago, JL 60629
MŪSŲ PAVARDES
(Pabaiga)
14 amžiaus pabaigoje ir 15
amžiaus pradžioje Lietuvos
gyventojus apkrikštijus, su
nauju tikėjimu atsirado nema
ža naujų vardų. Iš tų krikš
čionių vardų vėliau kilo daug
pavardžių. Pavyzdžiui, kiek
Lietuvoje aptinkame įvairių
pavardžių, kilusių iš gerai
mums žinomo vardo Jonas: Jo
naitis, Jonynas. Joniškis, Jo
nikas, Jankus. Jankauskas,
Jonkaitis, Jankevičius, Jasas,
Jasaitis. Jasinskas, Jasiukonis, Janonis, Janulis, Janulai
tis, Janavičius Ivanauskas,
Ivaškevičius ir daugelis kitų.
Kai kurios pavardės iš pirmo
žvilgsnio atrodo visai nepa
našios į tą vardą. O atsitiko
tai todėl, kad jos kilo iš Sla
viškų šio vardo formų (Ivan,
Jaska, Jan). Labai gausu pa
vardžių atsiradusių iš vardų
Jurgis, Adomas. Aleksandras,
Tomas. Stanislovas.

1416). Vestuvės įvyko 1422 ar
1424 metais, kai Jogaila buvo
daugiau negu 70 m. (E.L. 5 256; 15 - 496), Boston, 1978;
L. E. 9 - 427, Boston, 1956; E.
Baranauskas, „Vytis", Nr. 1 ir
2, Chicago, 1996. Sruogienės
.Lietuvių istorija, 159 p., Chi
cago, 1956). 2. JAV šikšno
sparnių sostinė yra Austin
mieste, TX (National Geography, Nr. 2, August 1995, p.
56). 3. a. Persų ir indų kepurę
vadiname „turbanas"; b. turkų
ir egiptiečių kepurę vadiname
„Fez"; c. prancūzų ir italų ke
purę vadiname „berete"; d.
žydų kepurę vadiname j a r mulka"; e. popiežiaus ir vys
kupų kepurę vadiname „pijuGALVOSUKIS NR. 46

Kalėdinis karpinys
Piešė Nijolė Birgelienė

namus. Išnyktų blogi žmonės,
visi pasidarytų gerais. Mokyk
los veiktų tik pirmadieniais.
Visiems parūpinčiau pinigų.
Visi mano draugai turėtų to
kius pat namus kaip mano.
Visi turėtų dideles mašinas su
telefonais. Aš galėčiau turėti
du šunis, kurie vadintųsi
Sniukums ir Spirgis. Tada
man būtų labai smagu.
Vilija Viliamaitė
Abi Philadelphios Vinco
Krėvės lit. m-los mokinės.
(Audra")

Be abejo, kiekvienam įdomu,
kokių pavardžių Lietuvoje yra
daugiausia. Daugiausia Lietu
voje yra Kazlauskų.
O štai dar keturiolika pagal
gausumą surašytų Lietuvos
pavardžių: Petrauskas, Stan
kevičius. Jankauskas, Žu
kauskas, Butkus. Paulauskas,
Balčiūnas. Vasiliauskas, Sa
kalauskas, Urbonas, Rama
nauskas, Rimkus, Žilinskas,
Savickas. Autoriui šias pavar
des suskaičiuoti padėjo mūsų
pavardžių istorijos tyrinėtoja
Vitalija Maciejauskienė. Tiks— Močiute, kokie paukščiai
' lų skaičių žmonių su šiomis
naudingiausi?
pavardėmis pasakyti gana
— Kepti, anūkėli.
sunku — jis nuolat keičiasi,
w tačiau bet kurią iš šių pavar
— Kas iš keturkojų geriau
džių turintys žmonės, susirin1
sias
žmogaus draugas?
ke į vieną vietą, galėtų suda—
Hmm... Ko gero, lova.
' ryti vidutinio didumo miestelį.
•
Algirdas S a b a l i a u s k a s
Geriausia bendrauti kasdien
su didžiausiais pasaulio pro
KAI UŽAUGSIU.,.
tais.
I
L. Tolstojus
Užaugės, norėčiau būti gy
dytoju. Būdamas gydytoju,
GALVOSŪKIO NR. 26
. galėčiau padėti žmonėms pas
ATSAKYMAS
veikti ir užsidirbčiau pinigų.
Gydytojai yra labai gudrūs ir
Piramidėje yra šeši trikam
. ramūs. Kai buvau trečiajame piai.
skyriuje, jau aš galvojau, kad
) yra geriau būti gydytoju. Man
GALVOSŪKIO NR. 28
labai patinka medicinos mok
ATSAKYMAI
slas. Jei kas susirgtų ir aš
padėčiau jam pasveikti, aš la
1. Kurapka. 2. Inkilas. 3.
bai gerai jausčiaus. Mano
Žąsinas. 4. Papūga. 5. Povas.
mama dirba ligoninėje. Kai ji
6. Gaidys.
grįžta namo. aš visada ją klau
sinėju apie mediciną, gydyto
GALVOSŪKIO NR. 29
jus ir kitus panašius dalykus,
ATSAKYMAS
todėl užaugės norėsiu būti gy
dytoju.
Viršininkas kalba iždinin
Darius Aleksiūnas,
kui,
iždininkas — sekretoriui,
6 skyriaus mokinys,
o
sekretorius
aiškina ispaniš
Čikagos lit. m-la
kai keleiviui.
JEI AŠ BŪČIAU
GALVOSŪKIO NR. 30
PREZIDENTĖ
ATSAKYMAI
Jei aš būčiau prezidentė, aš
1. Kai Jogaila ( 1350-1434)
neleisčiau niekam rūkyti. Kas
rūkytų, gautų pabaudą. Aš vedė pirmą kartą, jis buvo 35
mažinčiau valdžios mokesčius ar 36 metų amžiaus, o jo žmo
(taksus i. Nebūtų valstybėje na Jadvyga 12 metų. Ji mirė
smurto (violence). Aš palaiky 25 m. amžiaus - 1399.VII.17.
čiau ryšius su visomis valsty Tuokiantis antrą kartą, Jogai
bėmis. Išnyktų karai, nes pa la buvo 52 metų, o jo ne
daryčiau
visus
draugais. gražioji žmona Ona buvo 21
Krautuvėse prekės būtų vel m. Ji mirė 1416.111.21, būda
tui. Uždrausčiau
parduoti ma 35 m. amžiaus. Tuomet Jo
šautuvus. Būdama prezidente, gaila buvo 66 m. amžiaus.
turėčiau užtenkamai pinigų Trečioji Jogailos žmona, 37 m.
turtingoji gražuolė našlė Elž
nuskristi į Kaliforniją.
Rūta Bagdonavičiūtė bieta (1380 - 1420) iš Pilkos.
Vedybos įvyko 1417 m. Jogai
Jei aš būčiau prezidentė, aš lai esant 67 m. Ji mirė 1420
galėčiau surinkti ir paslėpti m., būdama 40 m. amž. Ket
visus šautuvus ir cigaretes. virtoji žmona buvo 17 m. am
Visi benamiai žmonės turėtų žiaus Sofija Alšėniškė (1405-

!

Padarykite žodžių laiptelius.
Visi žodžiai prasideda su raide
JD" ir kiekvienas sekantis
žodis turi vieną raidę daugiau,
kaip prieš einantis. Iki 10
žodžių 5 taškai daugiau negu
10 žodžių — 10 taškų. Visi
lietuviški žodžiai turi būti var
tojami žmonių kalboje.

meninių anglių ar toks pat
sunkvežimis malkų? 3. Val
gomasis šaukštas pipirų? 4.
Kodėl trejų metų vaikas nega
li valgyti nuluptą obuolį, o tu
gali? 5. Kodėl dūmai visada
kyla aukštyn, ne leidžiasi že
myn? 6. Kodėl šakos ir lapai
neauga ant telefono stulpo,
kaip auga ant medžio? 7. Ko
dėl jūsų mama kartais maišo
ir verda maistą ant krosnelės?
8. Kodėl yra ravėjamos pikt
žolės darže, esančios tarp au
galų ar gėlių? 9. Kodėl niekas
nemiega naktį išeiginiais dra
bužiais apsirengęs? 10. Kodėl
purkščiame vandenį ant mažų
augalų, o neliejame su kibiru?
11. Kodėl jūsų mamytės daž
nai vartoja prijuostę virtu
vėje? 12. Kodėl dažniau mazgojate rankas, o ne kojas? (10
taškų)
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GALVOSUKIS NR. 47
(Žiūrėkite piešinėlį)
Gerai įsižiūrėję į piešinėlį,
parašykite iš kurios žinomos
rytų pasakos jis paimtas. Pa
rašykite pasakos pavadinimą,
o jei neatsiminsite pavadini
mo, parašykite trumpą pasa
kos aprašymą. (5 taškai)
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GALVOSŪKIS NR. 48
(Žiūrėkite brėžinėlį)
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Piešinėlyje matote dviejų
kambarių vaizdą. Ten yra ke
letas baldų, o viename kampe
|H A
sėdi prie darbo stalo šeimi
^A
ninkas. IŠ lauko reikia įrišti
GALVOSŪKIS NR. 50
sunkią statinaitę. Ją reikia
nuristi prie šeimininko stalo,
(Žiūrėkite žodžių galūnių
nepaliečiam baldų ir tiesiomis
lentelę)
linijomis, darant tik stačius
J tuščius langelius įrašykite
kampus (90* kampus), kai rei
raides, iš kurių susidarys
kia pasukti (5 taškai).
žodžiai. Žodžiai turi būti var
tojami žmonių kalboje. (5 taš
kai)
GALVOSŪKIS NR. 49
Atsiuntė
Kun. dr. E. Gerulis
Atsakykite į šiuos klausi
mus; 1. Kas sveria daugiau
P.S. Tie patys žodžiai neturi
suaugusi žąsis ar suaugusi an
tis? 2. Sunkvežimis pilnas ak- kartotis.
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