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Europos parlamento dele
gaciją ryšiams su Baltijos vals
tybėmis priėmė ir Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas. Jis papasa
kojo apie Lietuvos Respublikos
politinę sistemą, valdžių santy
kius, politinę situaciją, susiklos
čiusią po Seimo ir prezidento
rinkimų, pabrėžė, kad LDDP
yra pasiryžusi tęsti ekonomines
reformas ir pasiruošusi prisiimti
atsakomybę už savo vykdomą
kursą.
Delegacijos vadovė Kirsten
Jensen išreiškė pasitenkinimą,
kad Lietuvoje įsitvirtinta demo
kratija, kad čia užtikrinamos
nacionalinių mažumų teisės.
Vakare „Draugystės" viešbu
tyje Seimo pirmininkas Č. Jur
šėnas surengė priėmimą. Buvo
pasikeista kalbomis.
Galime sulaukti 3000
žurnalistų
Popiežiaus Jono Pauliaus II
vizito Lietuvoje reikalais į
Vilnių yra atvykęs CNS (Catholic News Service) Romos
biuro vadovas Agostino A.
Bono. Jis susitiko su popiežiaus
apsilankymo Lietuvoje komite
to, Lietuvos Respublikos Seimo,
Užsienio reikalų ministerijos
atstovais.
Agostino A. Bono jau penkio
lika kartų lydėjo šventąjį Tėvą
užsienio kelionėse. Jis progno
zuoja, kad per popiežiaus vizitą
Lietuvoje čia turėtų susirinkti
apie 3000 užsieno žurnalistų,
įskaitant ir TV techninį perso
nalą.
Yra tvirta tradicija, kad su
popiežiumi jo lėktuvu į vizituo
jamą šalį vyksta apie 50-60 žur
nalistų, gavusių akreditaciją
Vatikane. Visuose renginiuose
jie turi pirmumo teisę. Kiti
akredituojami popiežių pri
imančioje šalyje. Agostino A.
Bono patarė vizito organiza
toriams iš anksto parengti infor
macinius lapelius apie Lietuvą
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Sprendimas atšaukti
Lozoraitį —
nenaudingas valstybei

LDDP pasirengusi prisiimti
atsakomybę už savo
vykdomą kursą
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Žinios iš Lietuvos — Elta

Vilnius, gegužės 4 d.—
Pirmadienį, gegužės 3 d., Lie
tuvos respublikos Seimo opozici
jos vadas Vytautas Landsbergis
perdavė Eltai pareiškimą, ku
riame rašoma:
„Lietuvos Respublikos Užsie
nio Reikalų ministro sprendi
mas atšaukti Lietuvos ambasa
dorių JAV Stasį Lozoraitį yra
nenaudingas valstybei. Tai par
tinis sprendimas, o galbūt susi
jęs ir su kitų aukštų pareigūnų
asmenine antipatija bei kerštu
konkurentui praėjusiuose prezi
dento rinkimuose. Gaila, jeigu
dėl tokių motyvų griaunama
dar viena svarbi Lietuvos ins
titucija. Naujajai Lietuvos val
džiai tai neprideda populiarumo
nei Lietuvoje, nei JAV. Be to, šį
racionaliai nepagrįstą veiksmą
lydi mėginimai intriguoti. BNS
agentūros paskleista informaci
ja iš anoniminių šaltinių, neva
buvęs Lietuvos parlamento pir
mininkas V. Landsbergis jau
anksčiau norėjęs „pažeminti"
ambasadorių Stasį Lozoraitį už
jo nepriklausomą poziciją, yra
visai neteisinga".
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(jos istoriją, geografiją, žymes
nes vietoves, kultūros pamink
lus) ir įteikti kiekvienam at
vykusiam užsienio žurnalistui.
Lietuva pritaria
glaudesniems ryšiams su
Europos Bendrija
I Lietuvą atvykusią Europos
parlamento delegaciją ryšiams
su Estija, Latvija ir Lietuva,
kuriai vadovauja Europos parla
mento narė Kirsten Jensen (Da
nija), vakar priėmė prezidentas
Algirdas Brazauskas. Nuo dele
gacijos rekomendacijų daug pri
klausys, kaip bus pažiūrėta į
Lietuvos pageidavimą pradėti
derybas dėl narystės Europos
Bendrijoje statuso. Pagrindinės
politinės partijos ir didžioji
gyventojų dauguma, kaip rodo
sociologiniai tyrimai, pritaria
kuo glaudesniems ryšiams su
Europos Bendija, — pasakė Al
girdas Brazauskas.
Kalbėdamas apie sunkią eko
nominę padėtį Lietuvoje, prezi
dentas pasakė, kad jau yra ir
tam tikrų optimizmą keliančių
požymių. Šiek tiek nusistovėjo
ekonominė padėtis, pristabdy
tas gamybos kritimas, per ketu
ris šių metų mėnesius biudžetas
gavo gerokai daugiau įplaukų,
negu buvo numatyta.
Atsakydamas į klausimus,
prezidentas pažymėjo, kad
Lietuva stengsis eksportuoti
savo gaminius ir į Vakarus, ir
į Rytus. Vakaruose jau ieškoma
naujų energetikos šaltinių, be
je, su tuo buvo susijęs ir prem
jero vizitas į Norvegiją. Ruošia
masi eksploatuoti ir Lietuvoje
esančius naftos telkinius.
UNESCO ir Lietuva
Gegužės 4 dieną Vilniuje
įvyko UNESCO Lietuvos vals
tybinės komisijos asamblėja.
Ši komisija susikūrė 1991
metais. Jos nariai yra žymūs
Lietuvos k u l t ū r o s , meno,
mokslo veikėjai, pirmininkas —
akademikas Laimutis Telksnys,
sekretorius — Alfredas Joman
tas. Buvo parengta 11 projektų,
iš kurių aštuonis UNESCO
centrinė vadovybė yra patvir
tinusi, paskyrusi finansavimą.
Pavyzdžiui, dvasinės kultūros
išsaugojimo projektui skiriama
10,000 dolerių, projektui „Vals
tybinės bibliotekos reorganiza
vimas, planavimas ir tvarky
mas" - beveik 25,000, RTV
aparatūrai — 30,000, istorinių
paminklų — 16 amžiaus knygų
restauracijai — 3,300 dolerių. Iš
viso aštuoniems projektams iš
UNESCO gauta 283,000 dole
rių.
UNESCO Lietuvos valstybi
nės komisijos asamblėjoje ap
žvelgta komisijos veikla, aptar
ti organizaciniai klausimai,
pasikeista nuomonėmis dėl
naujų projektų.
JAV lietuvių pasiūlymui
pritarta
Kauno savivaldybė gavo
grupės JAV lietuvių pasiūlymą
vieną iš miesto aerouostų pa
vadinti Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno vardu. Tai būtų
atlikta drąsiųjų lakūnų didvy
riško skrydžio 60-mečiui pami-

Tuoj po referendumo pasaky
Gana gausus rusų tautos daly
toje
kalboje Ruckoi vėl puolė ir
vavimas referendume nustebino
visus, sekančius demokratijos apkaltino daug aukštų Jelcino
vystymąsi buvusioje imperijoje. grupės pareigūnų stambia ko
Konkrečių rezultatų iš jo ne rupcija. Tačiau jo kalba rusų
buvo laukiama, nes plebiscitas nenustebino, nors buvo trans
ir jo rezultatai tik ir buvo liuojama per pagrindinę televi
nuomonių išreiškimas. Jis ziją. Balsuotojai vis tiek balsavo
parodė Jelcino populiarumą ir už Jelciną, nors ir sunki padėtis
nepasitenkinimą parlamentu, buvo užmetama korupcijai. Fakkurį sudaro seni „aparatčikai". tinai Kuckoi mėgdžioja buvusią
Nepaisant, kad gyvenimo sąly Jelcino taktiką. Jis 1987-89
gos sunkios, rusų tauta parodė metais kritikavo Gorbačiovo ko
turinti kantrybės ir grįžti į seną munistinę aplinką, „aparatčitvarką su buvusiais vadovais kus", jų privilegijas ir korupciją
nenori. Čia jie pralenkė mūsų privatizacijos procese. Ruckoi
tautiečius. Nors Jelcinas su dabar nori įtikinti tautą, kad jis
laukė nemažos paramos, padėtis yra padorumo ir teisingumo pa
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje aplankė Lieturfc seimo delegacija (iš kairės): A. Šmitas; VLB
valdybos pirmininkas A. Lipšys; J. Karosas; Lietuvos seimo pirm. Č. Juršėnas; Vokietijos
Rusijos politinėje santvarkoje vyzdys ir išves Rusiją iš ekono
parlamento narys, globojęs delegacijos grupe, prof. W0flgand von Stetten; A. Račas; K. Kryžiaper daug nepasikeis. Abi pusės minių sunkumų. Jis sakosi, kad
vičius ir R. Ozolas.
ruošiasi tolimesnei kovai. Į yra surinkęs ištisas dėžes įrodo
Nuotr. M. Šmitienės
svarbiausią klausimą, ar nori mų dokumentų, kuriuose užteks
naujos konstitucijos ir naujų medžiagos subankrotuoti Jelci
— J A V Kongresas yra LDDP sauvaliavimas
parlamentinių rinkimų, balsuo no vyriausybę.
Nauja Lietuvos
numatęs Lietuvos Seimui skir
tojai tvirtai nepasisakė, lyg
Naujos konstitucijos bijo ko
Vilnius, gegužės 2 d. — Tiek
ti 800,000 dol. pagalbą techni
Krikščionių
duodami suprasti Jelcinui, kad munistai, neofašistai ir patrio
vyriausybėje,
tiek
ir
apylinkėse
kai pirkti ir 120,000 dol. Seimo
Demokratų partijos jis sulėtintų reformų tempą. tai. Jau referendumas parodė,
LDDP jaučiasi vis stipriau ir
bibliotekai.
Žodžiu, politinis balansas liko kad galutinis Rusijos Federaci
vadovybė
— V i l n i u j e besilankanti labiau sauvaliauja valdžios pri
be pakeitimų: prezidentas vie jos griuvimas nėra neišvengia
Tarptautinio Valiutos Fondo valumais.
Lietuvos Krikščionių Demo noje pusėje — už pažangą ūki mas. Plebiscite nedalyvavo
Iš ministro pavaduotojo kul
delegacija išreiškė susirūpinimą
kratų partijos konferencijoje nėse reformose; parlamentas Čečėnija, beveik nedalyvavo
t
ū
r a i pareigų pasitraukė,
Lietuvoje didėjančia infliacija ir
Vilniuje balandžio mėn. 24-25 kitoje — už tų reformų stabdy
talono kurso kritimu dolerio at reformas skatinęs veikė dienomis išrinkta nauja LKDP mą. O vis tik Jelcinas, remda Tatarstanas ir Dagestanas. Tuo
žvilgiu. Jie taip pat sako, kad j a s poetas Kornelijus Pla valdyba. Pirmininku perrinktas masis asmeniniu populiarumu, susirūpinęs Jelcinas kviečia
diskusijoms 88-nių sričių ats
Lietuvoje per lėtai savininkams telis. Ministro žodžiais, jis tai Povilas Katilius, pavaduotoju, bandys pravesti kai kurias
tovus pokalbiui dėl naujos kons
padarė „savo valia'". Į Korne
grąžinama žemė.
buvęs užsienio reikalų ministru labai svarbias reformas, kaip titucijos. Be abejo, dauguma
lijaus Platelio vietą paskirtas
Algirdas Saudargas, Julius žemės ūkio privatizaciją. Jis jau atstovų reikalaus savo sritims
Vytautas Balčiūnas, buvęs mi
Beinortas, Petras Gražulis, buvo paruošęs keletą konstitu daugiau nepriklausomumo. Pat
Rusija atšaukė
nistro patarėjas, lituanistas, bu
Julius Gvergždys, Kazimieras cinių pakeitimų, kuriuos, nega riotai jau ruošiasi apkaltinti
vęs Anykščių istorijos ir etno
derybas
Kryževičius, Kazimieras Kuz vus užtektinai paramos, teko Jelciną ne tik sąjungos suskal
grafijos muziejaus vadovas.
minskas, Arimantas Raškinis, atidėti. Tačiau ta linkme jis nori dymu, bet dar blogiau, pačios
M a s k v a , gegužės 2 d.
Panašūs kadrų pasikeitimai
(RFE/RL) — Atšaukdamas ba vyksta visose valdžios sferose. kun. Alfonsas Svarinskas, Ig eiti toliau. Jis planuoja sušaukti Rusijos. Jam jau aišku, kad per
landžio 26-28 dienomis turėju Naujoji valdžia pwxiputį pakei nacas Uždavinys, Gražina Palio- Konstitucini suvažiavimą, ku visą t a laikotarpi, kai politikai
sias vykti Latvijos-Rusijos dery čia ir tą nedaugelį, neįtinkantį kienė, Juozas Rudzianskas — riame būtų gvildenami naujos Maskvoje pešasi dėl valdžios,
bas dėl Rusijos kariuomenės „senajai gvardijai". Tie pokyčiai žemės ūkio akademijos Kaune konstitucijos reikalai. Tik vėl Rusijos tolimose srityse susi
išvedimo, Rusijos delegacijos nėra labai garsūs ar plačiai rek profesorius, Albertas Šimėnas — bėda: kas bus išrinktas į tą kūrė nepriklausomos teritorijos,
vadovas Sergėj Zotov balandžio lamuojami, — atskirai paėmus, buvęs trumpai ministeris pirmi suvažiavimą? Ar vėl Jelcino kurios neblogai tvarkosi be cen
26 d. pasakė, jog derybos jie nėra tokie reikšmingi ir apie ninkas ir ekonomikos ministras, oponentai?
tro priežiūros.
nutraukiamos nežinomam lai juos spaudoje nepranešama, bet Jonas Volungevičius — buvęs
Iš referendumo ir dabartinės
Per susitikimą su Clintonu
kui dėl Latvijos Aukščiausiosios bendras rezultatas yra totalinis disidentas ir jaunųjų krikščio Vancouveryje Jelcinas pareiškė, padėties Rusijoje išplaukia
Tarybos priimto įstatymo, pagal „senųjų draugų" sugrįžimas į nių demokratų atstovas studen kad konkurento jis kol kas viena svarbi pamoka visoms
tas Žygimantas Povilionis. Išei
kurį Rusijos kariuomenės na valdžią.
neturi. Ar tikrai? Opozicija pokomunistinėms valstybėms:
vijai gerai žinomas dr. Kazys
riams ir jų šeimoms bus išduo
oponento ieško, nes populiarinę tai nepribrendimas prie par
Naujuoju Kūno kultūros ir
dami tik laikini laidimai gy sporto departamento direkto Ėringis išrinktas į LKDP tarybą. visuomenės parama Jelcinui lamentarizmo idėjos. Rusijoje
Konferencijoje dalyvavo Eu
venti Latvijoje.
opoziciją privertė rasti pa tas yra nenuostabu, nes par
rium vietoj A. Raslano paskir
Latvijos užsienio ministerija tas Vytas Nenius — buvęs So ropos Krikščionių Demokratų kaitalą. Surado jį vicepreziden lamento ir prezidento buvimas
apgailestavo derybų atšaukimą, vietinės Lietuvos sporto komi Sąjungos generalinis sekreto to asmenyje. Ruckoi dar balan ir valstybinių reikalų tvar
pastebėdama, jog iš Rusijos va teto pirmininko pavaduotojas, rius Thomas Jansen. Jį ten džio 16 dieną p a r l a m e n t e kymas pirmas jos istorijoje
dų pasisakymų, motyvuojant at Kūno Kultūros Instituto ir gražiai globojo čikagiečių Mari išdrožė vienos valandos kalbą, (nelabai pavyko pirmas ban
šaukimą, aišku, jog sprendimas Leningrado Aukštosios partinės jos ir Justino Palubinskų sūnė kurioje jis galutinai atsiskyrė dymas prieš revoliuciją). Rusijos
padarytas, nepilnai susipažinus mokyklos absolventas, buvęs nas Aidas Palubinskas. Išeivijos nuo Jelcino ir nutraukė visus piliečiui, pripratusiam būti
su naujuoju įstatymu. Latvijos Lietuvos Komsomolo Centrinio krikščionim demokratam atsto ryšius. Ruckoi yra Afganistano valdomam vieno asmens, caro
užsienio ministerija nurodė, jog komiteto ir Lietuvos Komunistų vavo Vilniuje nuolat apsigyvenę kare pasižymėjęs pulkininkas, ar partijos sekretoriaus, parla
būtina nurodyti Rusijos kariuo partijos centrinio komiteto in mūsiškiai dr. Kazys Ėringis ir dabar jau generolas. Jelcinas, mentarinė idėja beveik nesu
menės teisinį statusą, nes tai struktorius. Šiuo metu jis yra Kazimiertas Pabedinskas. Dr. norėdamas paramos iš karinin prantama. Jam užtenka stip
K. Ėringis konferenciją sveiki
yra vienas iš derybose svarsty LDDP tarybos narys.
kijos ir veteranų, 1991 m. raus prezidento. Kam čia dar
no išeivijos lietuvių krikščionių
simų punktų.
rinkimuose pasirinko Ruckoi kažkoks parlamentas, ypač
LDDP frakcijos Seime narys
Tuo metu, kai Rusija atšaukė V. Kanapeckas paprašė Seimo demokratų vardu. Į konferenciją savo viceprezidentu. Dabar jis dabartinis, kuris nieko nedaro,
derybas, Latvijos Aukščiausioji pirmininko Česlovo Juršėno pa atvyko Lenkijos ir Slovakijos dažnomis progomis gailisi savo tik nuolatos ginčijasi dėl visokių
Taryba dar nebuvo priėmusi galbos, kad Pasvalio rajono krikščionių demokratų atstovai. pasirinkimo. Susidarė panaši smulkmenų. Tokia antiparla(Pr) padėtis, kai Gorbačiovo vice mentarine nuotaika tautoje gali
galutinio įstatymo. Latvijos taryba apmokėtų jo priimamo
užsienio ministerija iškėlė jo kabineto Pasvalyje išlaikymo
prezidentas Janajevas vėliau tapti labai pavojinga ir atidaryti
klausimą, ar derėjo atšaukti išlaidas. Juršėnas p r i t a r ė .
prisidėjo ir net vadovavo pučui kelią diktatūrai.
derybas tuo metu, kai įstatymas Kanapečko nurodytu adresu
Jeigu Jelcino pažadai greitai
— W a s h i n g t o n , D . C . — pašalinti prezidentą. Konfliktui
tebebuvo svarstomas Aukščiau tačiau yra įsikūrusi Pasvalio ra
prasidėjus,
Jelcinas
atėmė
iš
neišsipildys, spėliojama, kad
siojoje Taryboje. Ministerija taip jono LDDP būstinė. Rajono Lietuvos Nuolatinės misijos prie Ruckoi keletą privilegijų, kas Ruckoi ir jo grupė yra pasiruo
pat pastebėjo, jog neįmanoma valdytojas A. Bartulis atsisakė JT ambasadorius Anicetas Si dar labiau įpykino oponentą. Po šusi tapti prezidento pakaitalu,
patenkinti kai kurių Rusijos mokėti nuomą už LDDP iš ra mutis dalyvavo Vengrijos Misi referendumo Ruckoi prarado nepaisant, kad jis Kanadoje yra
vadų reikalavimą, kad Latvija jono biudžeto ir pasiūlė Seimo joje surengtuose Rytų Europos dvi svarbias pozicijas: žemės pareiškęs, jog Rusijoje kol kas
automatiškai duotų pilietybę nario padėjėjams nemokamai grupės iškilminguose pietuse. ūkio reformų koordinatoriaus ir tokio nėra. (E. Ringus)
visiems Latvijoje gyvenantiems kabinetą savivaldybės pastate. Pagal abėcėlinį pirmininkavimo kovos su korupcija pirmininko.
rusams. Ministerija pabrėžė, jog Pasiūlymą atmetę, susirinkę principą, gegužės mėn. Rytų Eu
nėra teisinio pagrindo visiems LDDP nariai prėmė rezoliuci ropos grupei vadovaus Latvija,
KALENDORIUS
Rusijos karininkams manyti, ją, reiškiančią nepasitikėjimą o birželio mėn. — Lietuva. Misi tybių, grupėje dalyvauja Lenki
jog jie turi automatišką teisę į rajono valdytoju A. Bartuliu. jos patarėja Gintė Damušyte ja, Vengrija, Čekija, Slovakija,
susitiko su Vokietijos UNICEF
Gegužes 5 d.: Angelas, Pijus
Latvijos pilietybe. Nota bai
Bulgarija, Slovėnija. Vakarų V, Barvydas, Neris.
valstybinio
komiteto
vadove
ap
giama, pažymint, kad Latvija
tarti galimą bendradarbiavimą Europos kraštai, Australija,
Gegužės 6 d.: Liucijus, Be
visuomet yra pasiruošusi spręsti
Naujoji Zelandija, JAV, Japoni nedikta'Bene), Argą, Rokantas.
tarp
Vokietijos
ir
Lietuvos
Washington,
D.C.
problemas prie konferencijos
ja ir Argentina.
stalo ir laukia iš Rusijos Balandžio 27 d ambasadorius valstybinio komiteto. Praeitais
JAV
Valstjms
Stasys metais Vokietijos komitetas
ORAS CHICAGOJE
žingsnio t a linkme.
— Guinness rekordų knygo
Lozoraitis ir Seimo opozicijos UNICEF darbams paremti su
je Lietuva užsirekomendavo ne
vadovas Vytautas Landsbergis kėlė 60 mil. dol.
Trečiadienį saulė tekėjo 5:43,
tik
didžiausia
pasaulyje
petici
nėti, kurį šįmet, liepos mėnesį susitiko su JAV Valstybės de
leisis
7:51. Temperatūra dieną
Tuo tarpu balandžio 30 d. Mi
ja
(5,218,520
parašų),
bet
taip
partamento
sekretoriaus
pava
Lietuva labai iškilmingai švęs.
apie 75 F (25 C), ryte kiek debe
sijos patarėjas A. Gureckas
Pasiūlymui pritarta. Spren duotoju Europai ir Kanadai S. dalyvavo GODOS grupės pasita pat ir didžiausiu pasaulyje tur- suota, vėliau — saulėta, šilčiau.
džiama, kuriam aerouostui su Oxman. Susitskuno metu buvo rime Jungtinėse Tautose. I bogeneratorium ir galingiausiu Naktį temperatūra 56 F (15 C).
teikti šią garbę: senajam, kur kalbama apie politinę ir Kanados iniciatyvinę GODOS reaktorium — Ignalinos atomi
Ketvirtadienį saulė tekės
turėjo nusileisti „Lituanika", ar ekonominę situaciją Lietuvoje, grupę įeina apie 30 valstybių, nėje elektrinėje ir didžiausiu 5:42. Dar šilčiau, saulėta,
naujajam, dabar esančiam Kar JAV teikiama paramą, tolesnį kurios tariasi nusiginklavimo pasaulyje keltu — Klaipėdos- temperatūra dieną apie 80 F
bendradarbiav imą.
mėlavoje (V.P.)
klausimais. Šalia Baltijos vals- Mukrano linija.
(27 C).
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami Ant DRAUGO prie .kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

SVEIKINAME
Motinos dieną sveikiname visas mamytes, o ypač motinas
skautes-vadoves, kurios savo laiką, jėgas ir darbą aukoja
ugdydamos jaunąsias seses per gyvenimą eiti tarnaujant Dievui,
Tėvynei ir padedant artimui.
Mielos vadovės, esate vertos ne tik sveikinimo, bet nuoširdžios
pagarbos, nes šį svarbų jaunimo auklėjimo darbą atliekate su meile
ir džiaugsmu, nelaukdamos už tai jokio atlyginimo. Aukščiausias
Vadovas telaimina jūsų pastangas.
Linkime, kad Motinos dieną jūsų šeimos ir sesės apgaubtų jus
meile, dėkingumu, pradžiugintų geraisiais darbeliais ir pirmųjų
pavasario gėlių puokštėmis.
v.8. Birutė Banaitienė
LSS Vyriausia Skautininke
ir Seserijos Vadija

*»

SKAUTŲ AIDUI" 70 METŲ

70 metų netrumpas amžius
žmogui, tuo labiau žurnalui,
karų, priespaudų ir trumpų
laisvės properšų išmargintame
pasaulyje. Vis greitėjanti kaita
žmonijos kultūroje, politikoje,
technikoje ir net moralėje
paskandino ne vieną spausdintą
žodį putojančioje menkybių sro
vėje.
Tačiau „Skautų Aidas" išliko
n e a t s i s a k ę s savo principų,
neprisitaikęs prie pasaulyje vis
l a b i a u įsigalinčios sava
naudiškumo filosofijos.
Dievui - Tėvynei - Artimui
— pagrindinės
žmonijos
vertybės — vis labiau panei
giamos ir pamirštamos, „Skau
tų Aide" drąsiai, nuoširdžiai ir
atvirai tebeskelbiamos nuo
1923 metų! Nė vienas lapelis
nuo trilapės rūtos ir trilapės leli
jos (LSS Seserijos ir Brolijos
ženklai) nebuvo savanaudiškai
nukirptas. Niekada tarnybos
Dievui - Tėvynei - Artimui
svarba asmens gyvenime ne
buvo išbraukta iš „Skautų

Aido" puslapių!
„Skautų Aido" įtaka for
muojant dorą, susipratusį, lietu
višką jaunimą davė neabejotinų
vaisių jau per kelias kartas.
Žmogus, kuris nuo mažens ska
tinamas kasdien būti geresniu,
išauga į asmenybę, k u r i a
remiasi tautos.
Džiaugdamiesi šio žurnalo iš
tverme sunkiame ir aud
ringame septynių dešimtmečių
kelyje, sveikiname jo dabar
tinius ir buvusius redaktorius
bei administratorius — idealis
tus Gėrio tarnyboje, lenkdami
galvas NAMO išėjusiems.
Jų visų darbas ne veltui, jų
idėja sugrįžo gyva ir šviesi į NE
PRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!
BUDĖJOME - BUDIME BUDĖSIME!
Red. prierašas. Šiais žodžiais
sukaktuviniame lankstinuke
„Skauto aido" redaktorių ir
leidėjų— LSS mintis išreiškia
lankstinuką paruošusi vs Nijolė
Užubalienė.

„SESERIJA 75"
LSS SESERIJOS STOVYKLA 1993 M.
JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE RAKĖ
T e m a : - SKAUTĄVIMAS
Dienų mintys - „SKAUČIŲ
ĮSTATAI"
Sūkis — „Skautybės Jubi
liejus 70 ir 5 — tegyvuoja
Seserija Lietuvoj ir užjūryj"
SESERIJOS STOVYKLOS
ŠTABAS:
v.s. Birutė
Banaitienė,
Viršininkė.
v.s. fil. Laima Kiliulienė, Pa
vaduotoja.
j.s. Milda Arlauskaitė, Jūrų
skaučių programos koordina
torė.
v.s. fil. Meilė Mickienė, adju
tante.
ps. Alida Vitaitė, komendan
te.
p.s. J u l y t ė Žukauskienė,
laužavedė.
v.s. fil. Gilanda Matonienė,
Pionierijos vadovė.
v.s. Alė Namikienė, korespon
dentė.
ps. Valentina Čepienė. Spe
cialių reikalų vadovė.
v.s. Irena Markevičienė, Ūkio
skyriaus vadovė,
ps. Dana Dilbienė, fotografė.

skaučių/gintarių pastovyklės
viršininkė.
ps. Rasa Conklin, Prit. skau
čių/jūrų skaučių pastovyklės
viršininkė.
ps. Jūratė Neimanienė, SkauČių/jūrų jaunių pastovyklės
viršininkė.
ps. Laima Rupinskienė,
Paukštyčių/ūdryčių pastovyklės
viršininkė.
ps. Vida Juškienė, jaunų
šeimų pastov. viršininkė.
MONTREALYJE
SUSIJUNGĖ SKAUTIŠKI
VIENETAI
Montrealyje skautininkams
prašant, LS Brolijos ir LS
Seserijos vyr. Skautininkui ir
Vyr. Skautininkei pritariant,
buvo sujungti LSB „Geležinio
Vilko" skautų ir „Neringos"
skaučių tuntai. Sujungtasis
vienetas vadinsis „Geležinio
vilko — Neringos" tuntu. Tuntininku dviejų metų laikotar
piui skiriamas s. Gintaras Nagys, o tuntininko pavaduotoja —
s. Audra Zurkevičiūtė.

PASTOVYKLIU
VIRŠININKĖS:

STOVYKLOS

s. Vida Jankauskienė, Skautininkių/židiniečių pastovyklės
viršininkė.
ps. Daina Kasputienė, Vyr.

Birželio 19 - 28 d. Detroito
skautų stovykla „Dainavoje".
Liepos 31 - rugpjūčio 7 d.—
Kanados vilkiukų ir paukštyčių
stovykla „Romuvoje".

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

USA
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U S A . savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U SA dol.) savaitinis
Dainuojančios kernavietės š.m. Kaziuko mugėje, Čikagoje.

$50

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

Nuotr. J . Tamulaičio

vietoje, dabartinis „Skautų
aido" redaktorius vs kun. An
tanas Saulaitis rodė skautiškos
veiklos vaizdus, suskirstytus į
„Skautų aido" 70 metų v. p.p. Jaunimo centro maž. k e t u r i s ciklus, pavadintus:
sukaktis Čikagoje buvo minima salėje buvo šaukiama „Skautų „1923-33 m. pasaulis", „Dešimt
š.m. balandžio 24 ir 25 die aido" sueiga. Tikėtasi visų ke skyrių", „Mūsų didžioji šeima"
nomis. Ta proga buvo išleistas turių Čikagos t u n t ų daly ir „Paskutinis puslapis". Gaila,
sukaktuvinis lankstinukas, su vavimo. Deja, šie lūkesčiai kad nebuvo jokių žodinių pa
ruošta vaizdinė paroda, vyko nepasitvirtino. Dalyvavo tik aiškinimų. Vyresnieji, veiklą ir
skautiška sueiga, suruoštas pareigingosios „Kernavės" tun skautišką spaudą sekantieji,
sukaktuvinis pokylis. „Skautų to sesės, gražiomis gretomis šiaip taip „susigaudėme", bet
aido" administratorės ir Čika salėn įžygiavusios su skambia d a u g e l i u i jaunesnių buvo
gos skautininkų,-ių Ramovės skautiška daina.
neaišku, kur ir kas ten vyksta.
pirmininkės vs Albinos Rama
Sueigai vadovavo „Skautų
„Skautų aido" leidėjų vardu
nauskienės iniciatyvai prita aido" redaktorius vs kun. An prabilęs LSS Tarybos Pirmijos
riant, minėjimą suruošė „Skau tanas Saulaitis. T r u m p a i pirmininkas vs. Sigitas Miknaitų aido" redakcija, administra pakalbėjęs apie žurnalą, pakvie tis iškėlė skautiškos spaudos
torė ir talkininkai,-ės.
tė sueigos dalyvius įsijungti į reikšmę organizacijos veiklai.
konkursą, atliekant išdalintuo Padėkojęs ir pagarbą pareiškęs
Lankstinukas
se lapuose nurodytus uždavi salėje esantiems redaktoriams
Redakcijos narės vs Nijolės nius, susijusius su Čiurlionio ir administratoriams, atsiprašė,
Užubalienės gerai paruoštas ir galerijoje vykstančia paroda. kad programos vedėjo (taupant
gražiai išleistas keturių Pasiskirsčiusios grupelėmis po laiką) nebuvo leista pakviest
puslapių lankstinukas yra ver tris, sesės tekinos nubėgo į juos į sceną. (Gaila!!) Jiems skir
tingas savo išliekamumu. Jame parodą ir, kaip žebenkštys, tos dovanėlės buvo įteiktos
redaktorių nuotraukomis ir da nardė tarp eilėmis išstatytų asmeniškai, vakarienės metu.
tomis vaizdžiai parodytas rodinių, ieškodamos vaizdų, at Tačiau, prasilenkdamas su
„Skautų aido" istorinis kelias sakančių į klausimus konkurso „nuostatais", scenon iškvietė ir
per 70 metų vingiavęs nuo lapuose. Daugiausiai entuziaz dail. Zumbakienės sukurtą
Lietuvos iki Amerikos krantų. mo rodė jauifcsnės
Vyres dekoratyvinę lėkštę įteikė
Puikus ir pirmame puslapyje nės ir suaugusieji nuodugniai ilgamečiui technikiniam redak
autorės žodžiais šio žurnalo pa apžiūrinėjo parodą, dalinosi toriui vs. V. Vijeikiui.
skirties ir tikslo aptarimas, iš įspūdžiais.
Meninę programą atlikti buvo
reiškiantis redaktorių ir leidėjų
Pasibaigus
uždaviniams pakviestas „Antras kaimas".
— Lietuvių Skautų sąjungos atlikti skirtam laikui, ver
Scenon išėjęs šio vieneto va
viltis ir ryžtą ateičiai žodžiais: tintojų komisijai įteikusios
dovas ilgu įvadu porino, kad
BUDĖJOME - BUDIME - konkursinius lapus, kernavietės
rengėjų (skautininkių) buvo pra
BUDĖSIME!
gražiai išsirikiavo scenoje. šytas vengti sekso ir panašių te
Vadovaujant tuntininkei ps. mų. Po to sekė ilgoka, nieko
Paroda
Ramutei Kemežaitei, sesės bendro nei su skautybe, nei
„Skautų aido" sukaktį mi dviem balsais puikiai atliko spauda, nei „Skautų aido"
nint, Jaunimo centro Čiurlionio ilgoką skautų dainuojamų sukaktimi neturinti menka
galerijoje vyko dviejų dienų dainų pynę. Nedidelis chorelis, vertė ir vulgari, keturių raidžių
paroda, paruošta iš vs Vlado bet taip gražiai dainavo, kad a n g l i š k a i s keiksmažodžiais
Vijeikio turimų rinkinių. joms baigus, plojome, plojome... „ornamentuota" programa. O
Parodą paruošė vs V. Vijeikis, Norėjosi dar ir dar jų klausytis, juk šis laikas galėjo būti panau
talkinamas vs Jono Paronio. bet sueigos vedėjo talkininkės dotas buvusių ir esamų redak
74-se didelio formato rėmuose ps. Renata Borucki ir vyr. torių ir administratorių prista
po stiklu meniškai išstatyti Įvai skautė Ilona Vaičiulytė skubėjo tymui. Būtų buvę malonu iš
rių metų „Skautų aido" nume pranešti konkurso duomenis. girsti kiekvieno jų nors keletą
riai, įvairūs laikraštėliai ir kiti Skaučių grupėje pirmą vietą sakinių. Juk čia buvo jų darbo
skautiški leidiniai. Gausios nuo laimėjo
Indrė Žukauskai pasiekimų šventė! Kai kurie jų,
traukos, vaizduojančios lietuvių tė, Stefutė Utz ir Eglė Milavec- kaip net iš Toronto atvykęs
skautišką veiklą Nepriklau kaitė iš galimų 120 taškų su buvęs redaktorius vs Česlovas
somoje Lietuvoje ir pokario rinkusios 113. Antroje vietoje — Senkevičius, daugumai čikametais už Tėvynės ribų — Daina Lukaitė, Birutė Jurjonai- giečių nei nepažįstamas. Deja...
Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje, tė ir Alytė Stankiewicz, su
Po gardžios, Ono Norvilienės
Australijoje, Brazilijoje, JAV-se. rinkusios 80 taškų. Trečioje vie paruoštos vakarienės, „Skautų
Iš istorinių nuotraukų labiau toje — Rima Griauzdytė ir Na a i d o " redakcijos „ P e l ė d ų "
siai įsimintina prezidento An talija Padalino su 62 taškais. skilties narė vs Janina Mikutaitano Smetonos ir buvusio Lietu Paukštyčių grupėje pirma vieta tienė eiliuotais „Atvirukais iš
vos Vyriausio skautininko pulk. teko 26 taškus pelniusioms pelėdų lizdo" apsakė redakcijos
Juozo Šarausko (sovietų sušau Mildai Bunikytei,
T a r a i darbą. Trankiai scenon įžygia
dyto Červenėje) didelė nuo Mikužytei ir Alinai Meilytei. vęs, raguotais šalmais pasi
trauka. Labai įdomus įvairių Antroje vietoje su 22 taškais li puošęs „Tauro rago" orkestras,
skautiškų stovyklų ženklų ko Gabrielė Aušraitė, Aušra vadovaujamas „maestro" Vlado
rinkinys, skautiškų specialybių Bužėnaitė ir Lina Augiūtė. Vijeikio, atliko komiškų dainų
medžiaginių ženklų pavyzdžiai, įteikus sesėms dovanėles, suei programą, palydimą namų dar
stovyklų gairelės ir kt. Paroda ga buvo baigta visiems daly bo niekur kitur nenaudojamų
verta platesnio visuomenės viams ratu sustojus supintomis „muzikos instrumentų" ir dvie
dėmesio. Šiais jubiliejiniais rankomis giedant ,,Ateina jų akordeonų.
lietuviškos skautybės metais naktis".
Ir šis renginys neapsiėjo be
verta ją pakartoti (gal dar
laimėjimų.
Smagu, kad laimi
papildžius ir chronologiškai su
Sukaktuvinis pokylis
kių buvo nedaug ir tie patys ver
tvarkius) išstatant visuomenei
„Skautų
aido"
sukaktį
švęsti
tingi.
prieinamesnėje vietoje ir il
sekmadienio, balandžio 25 d.
Dar kurį laiką pabendravę ir
gesniam laikui.
popietę. Jaunimo centro didžio- pasidalinę įspūdžiais skirstėmės
jon salėn susirinko daugiau namo, linkėdami jo darbuo
„Skautų aido" sueiga
negu 220 asmenų. Susėdusios tojams ištvermės ir vildamiesi
Šeštadienį, balandžio 24 d, 2 prie ps. Renatos Borucki gražiai
susitikti, jei ne 100, tai bent 75
dekoruotų stalų, svečius pa metų „Skautų aido" sukaktyje.
Liepos 3 -10 d. — Jubiliejinė sveikino ir, šventės rengimą ap
Pagarba visiems šio rengi
stovykla Palangoje, Kunigiškių tarusi, už aukas ir sveikinimus nio rengėjams bei talkininkams
pušyne, Lietuvoje.
padėkojo žurnalo administra — kiekvienas jų dirbo ir sten
Liepos 31 - rugpjūčio 1 1 d . torė vs Albina Ramanauskienė. gėsi, kad šventė būtų sėkminga
— Jubiliejinė stovykla Rako sto Programos vedėju pakviestas vs ir prisimintina...
vyklavietėje, Custer, Michigan. Vladas Vijeikis. Akademijos
IR

SKAUTŲ AIDO" SUKAKTIES
MINĖJIMAS ČIKAGOJE

>>

metams ^ m e t ų
$80
$45
$90
$50
$45
$30

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.

* R«fek«ja straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
mv
* nesaugo Juos grąžina tik iš

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

Geriau su teisybe įsigyti
priešą, negu su melu draugą.
Vincas Kudirka
'—'

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
T a i . (1-312) 767-7575
5780 Archer A v e .
(6 blokai į vakarus nuo Cicero A v e )
Valandos pagal susitarimą

6321 Avondal*, Ste 102
Chicago, IL 60631
Tel. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandler, M.D.
Adrian Bianco, M.D.
Bozena VVitek, M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6827 W . Stanley A v e . , Berwyn, IL
(prie MacNeal ligoninės)
Tel. (708) 749-4617
Valandos pagal susitarimą

Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 5 6 5 - 0 3 4 8 ;
Rez. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 6 3 r d St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. tel. (312)-471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street, Chicago
T e l . 312-434-5849 (veikia 24 v a i )
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p p
10401 S. Roberte Rd., Paloe Hlils. IL
Tel. 706-598-4430 (veikia 24 v a i )
Pirm , antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.
K a b . 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-8581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 S o . Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p -7 v.v. antrd. 12 30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v,p.p ,
penkt ir šeštd. 9 v r -12 v.p.p
6132 S. Kedzto Ava., Chicago
(312) 778-6969 arta (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Roed.
Tel. ( 3 1 2 ) 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr. penkt. 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 8 . Puleekl Rd., Chicago. IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 6 0 1 2 6
708-941-2806
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W . 71 st Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr. ir
ketv 9-12 Penkt. 2-7

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ave.,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marquette Medlcal Bulldlng
6 1 3 2 S. Kedzle
Chlcego, IL 8 0 6 2 9
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų ( 7 0 8 ) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgln. III. 60120
T e l . (708) 7 4 2 - 0 2 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte R d . , Hlckory Hllls, IL|
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. ( 7 0 8 ) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2 6 1 8 W . 71et St.
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą
Paloe Vision Center, 7 1 5 2 W. 127th St
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. ( 7 0 8 ) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v p.p ir ketv. 2-5 v. p.p
šešt pagal sus'tanmą
Kabineto t e l . (312) 7 7 6 - 2 8 8 0 .
Rez. ( 7 0 8 ) 4 4 8 - 5 5 4 5

EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T e l . ( 3 1 2 ) 585-7755
ARAS ZLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
G o o d Samarltan Medlcel CenterNepervltle Campus
1 0 2 0 E. O g d e n A v e . , Sulte 3 1 0 ,
NepervHle IL 6 0 5 6 3
T e l . 708-S27t>090
Valandos pagal susitarimą
Kab. t e l . 3 1 2 - 5 8 6 - 3 1 6 6
Nemų 7 0 8 - 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W. 63rd St., Chlcego, IL 60638
Vai.: pirm. a n t r , ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Krikščionims darosi ankšta

ISLAMIŠKOSE
ŠALYSE
Krikščionims darosi vis
sunkiau gyventi islamiškose
šalyse, ir tai ne tiek vakariečiams-kitataučimas, kiek tų
valstybių piliečiams — arabams
krikščionims. Tą pripažįsta ara
bas jėzuitas kun. Henri Boulad,
Egipto Caritas direktorius.
„Krikščionys patiria diskrimi
naciją ir trukdymus, kai jie
islamiškose šalyse bando gauti
darbus arba laiko egzaminus, —
sako jis — „Our Sunday Visitor"
laikraštyje, žurnalisto Desmond
O'Grady straipsnyje (1993.111.28).

KORESPONDENTŲ PRIĖMIMAS
LIETUVOS AMBASADOJE
Balandžio 14 d., trečiadienio,
vakare Lietuvos Respublikos ELVYRA VODOPOLIENĖ
ambasadoje įvyko priėmimas iš
Pabaltijo atvykusiems ko buvo Skirma Kondratienė, vyr.
respondentams. Koresponden mokslinė bendradarbė Hudson
tais rūpinosi ir programą nusta Institute; Linas Kojelis, pirmi
tė Centras Užsienio Žurnalis ninkas US Baltic Foundation;
tams (The Center for Foreign Asta Banionytė, JAV Liet.
Journalist — C F J), kuris veikia Bendr. Visuomeninių Reikalų
Vašingtono
priemiestyje, Tarybos Vašingtono įstaigos
Reston, Virginia. Žurnalistai at atstovė; Kęstutis Čižiūnas,
vyko į šio centro paruoštą pro Amerikos Balso Rytų Europos
fesinio apmokymo programą redaktorius žini skyriuje; An
Baltjos kraštų korespondentams tanas Dundzila, „Dirvos" atsto
ir laikraščių vadovams.
vas, Vince Boris, Vyčių žurnalo
I priėmimą buvo sukviesta politinių reikalų skyriaus
daug spaudos, komunikacijos vedėjas. Buvo įdomu susipažinti
bei įvairių informacijos centrų net ir su buvusiu garsiuoju
atstovų. Iš viso apie 40 svečių. krepšininku Algimantu PaviOficialių kalbų nebuvo. Amba lioniu, dirbančiu Lietuvos
sadorius Lozoraitis visus šiltai Seime. Buvo matyti ir Amba
priėmė ir supažindino asmeniš sados darbuotojų, kurie taip
kai su pavieniais svečiais, kar gražiai šias vaišes suruošė.
tu su Viktoru Naku, spaudos ir
Visi bandė nors žodį sumesti
politinių reikalų atstovu, Lietu su svečiais iš Pabaltijo. Jų buvo
vos ambasadoje.
dešimt: 4 iš Latvijos, 3 iš Esti
Svečių tarpe buvo estų am jos ir 3 iš Lietuvos. Visi jauno
basados ekonomikos ir komerci amžiaus ir kalbantys angliškai.
jos konsulas Peeter Restsinski, Jie džiaugėsi galėję atvykti
latvių ambasados atstovai, Mor pasitobulinti į Ameriką ir buvo
ris Rosenberg, dirbęs Associated sužavėti Amerikos sostine, nes
Press, o dabar patarėjas USIA Vašingtoną rado saulėtą ir
specialių programų reikalais paskendusį vyšnių žieduose.
Rytų europos žurnalistams
Iš lietuvių per Jungtinių
padėti; Joann Buckley direktorė Amerikos Informacijos Agentū
National Nevvspaper sąjungos; ros skyriaus vedėją Vilniuje
David Willet, prezidentas Viktorą Sidabrą buvo atsiųsti
Associated News Inc. iš Michi- šie trys spaudos darbuotojai:
gan valstijos; Whayne Dillehay Liudas Dabkus. 23 metų iš
vicedirektorius Centro Užsienio „Lietuvos ryto'" (šis laikraštis
Žurnalistams ir kiti. Iš lietuvių didžiausias dienraštis Lietuvo

V a k a r u s , kiti atmetė mo
dernizmą, kaip grėsmę savo
tapatybei. Pastaroji reakcija —
baimė netekti tapatybės — yra
pagrindinė fundamentalistiškos
laikysenos priežastis.
Modernizuojantys musulmo
nai dažniausiai yra karininkai
ar kairiųjų pažiūrų politiniai
vadai, kurie daugelyje musul
monų šalių turi valdžią ir ban
do kontroliuoti fundamentalis
tus, nuolat grasinančius juos
pašalinti. Valdžioje esančiuo
sius remia mažas būrys moksli
ninkų ir rašytojų, kurie nori
palaikyti
dialogą su Vakarais.
„Pavyzdžiui, pernai Alek
sandrijoje (Egipte), išgyvenusi Fundamentalistai juos laiko
55 metus, mano sesuo pagaliau „nepamaldžiaisiais", islamui
nutarė, kad musulmonų funda nereikalingais.
Islame yra dvi pagrindinės
mentalistų spaudimas spaudoje,
grupės:
sunitai ir šiitai. Šiitai,
gatvėje, mokyklų vadovėliuose
ir visur kasdieniniame gyve kurie sudaro tik 10% musul
nime pasidarė nebepakeliamas, monų, paprastai yra laikomi ra
— teigia kun. Boulad. — Anot dikalesniais, jie laikomi (mi
jos, susidaro sąlygos, jog ji rusio) iraniečio Ajatolos Chomenebesijaučia gyvenanti savoje ini pasekėjais. Bet, anot kun.
šalyje, nebesijaučia, kad čia jos Boulad, musulmonų fundamen
namai. Tad ji emigravo į talizmas nesiriboja tik šiitais.
Jo yra daugumos — sunitų —
Kanadą".
Vasario mėnesio vidury Bei tarpe. Kun. Boulad paminėjo
rute (Libane) vyko Viduriniųjų pavyzdžiui, kad labai griežti
Rytų bei Šiaurinės Afrikos Saudi Arabijos musulmonai, ku
Caritas organizuota konfe rie visus, į jų šalį atvykstančiuo
rencija apie krikščionių emigra sius, verčia laikytis islamiškų
ciją. Ten libanietis prelatas taisyklių, seka 18-to šimtmečio
Samir Mazloum kalbėjo apie musulmonų reformatorium Abd
krikščionių emigraciją iš tos sri al-Wanab.
Jis pastebi, jog šis sąjūdis
ties. Jis pareiškė, jog, jei
reikšmingas
dėl to, kad jis buvo
Bažnyčia nori, kad ir tame
įkurtas
1928
m. Ismailia mies
krašte, kur Kristus gimė, jis te
bebūtų liudijamas, Bažnyčia te, kur tuo metu buvo labai
privalo padėti ten gyvenantiems stipri europiečių įtaka. Kun.
Boulad nurodo, jog tai patvir
krikščionims ten likti.
Pagal Katalikų Žinių Tarny tina, jog atmetimas Vakarų,
bos pranešimus, šio šimtmečio kurie musulmonams atrodo
pradžioje krikščionys sudarė kaip ateizmo ir hedonizmo vers
32% Turkijos gyventojų; šian mė, yra pagrindinė fundamen
dien jų ten yra mažiau, kaip 1%. talizmo priežastis. Kai kuriais
Irane krikščionių buvo 15%, atvejais savo tikėjimą norintys
dabar — 2%. Irakas turėjo 35% išlaikyti tyrą musulmonai iš
krikščionių gyventojų; dabar — miestų išbėgo į dykumas, norė
5%. Jeruzalėje krikščionių dami palikti viską, kas turi ben
gyventojų skaičius nusmuko dra su Vakarais: kinus, televizi
nuo 20% iki 3%. Sirijoje šio jas, radiją, maudymąsi viešuo
šimtmečio pradžioje buvo 40% se pliažuose, moterų išėjimą į
krikščionių, dabar tik 10%. Jor darbovietes.
Fundamentalistai, tvirtin
dane ir Palestinoje buvo 25%, o
dabar beliko 4%. Egipte dami, jog visų visuomeninių
sumažėjo nuo 10% iki 7%. Bet trukumų priežastis yra tai, kad
didžiausias
krikščionių žmonių sugalvoti civiliai įsta
skaičiaus sumažėjimas įvyko tymai yra nepakankami, nori
Libane, kur šimtmečio pradžioje valstybėse įvesti islamišką, Ko
70% to krašto gyventojų buvo rane nurodytą, įstatymą, vadi
krikščionys: dabar beliko tik namą „šarija". Bet visur isla
mas siekia kurti savitą vi
30%.
suomenę, kuri nėra asmeniško
„Šis krikščionių gyventojų pasirinkimo objektas. Tai yra
skaičiaus sumažėjimas nėra svarbi islamo stiprumo priežas
vien tik nuo fundamentalistų tis. Tai, kad jis kuria visuo
musulmonų spaudimo, bet jis menę, islamo doktrinos papras
žymiai padidina įvairius spau tumas, palyginus su krikščiony
dimus prieš krikščionis", bės, ir tai, kad jis turi mažai
pripažino kun. Boulad. Politinis įsakymų, palyginti su krikščio
pastovumas ir saugumas taip nybe, bet labai aiškius ir griež
pat vaidina didelę rolę krikš tus, ypač vyrų ir moterų santy
čionių sprendimuose, ar likti kiavimo sferoje, kur krikščionys
tose šalyse, ar kraustytis kitur. duoda palyginti daug laisvės,
Fundamentalistinio islamo padaro islamą patrauklų žmo
įtaka yra jaučiama ne vien tik nėms, norintiems tolintis nuo
Viduriniuose Rytuose, ji papli vakarietiškos sistemos.
tusi taip pat ir Indonezijoje, ir
Afganistane, ir net ligšiol tole
Egipto, Tunizijos, Alžirijos,
rantiškųjų juodosios Afrikos Sirijos ir Maroko valstybes
musulmonų tarpe. Kun. Boulad, valdo musulmonai, bet ne fun
kuris vadovauja Šiaurinės d a m e n t a l i s t a i . J o s siekia
Afrikos ir Sudano Caritui, pa santykių su Vakarais, jų žmo
aiškina: „Fundamentalizmas nės kinuose mato vakarietiškus
yra raidiškas teksto (šiuo atve filmus, turi vakarietiškas tele
ju Korano — musulmonų švent vizijos programas, jų moterys
raščio) laikymasis, atsisakant jį neapsimuturiuoja, dažnai būna
p r i t a i k y t i " . Kun. Boulad baigusios aukštąjį mokslą ir dir
priminė, jog buvo laikotarpių ba profesiškai. Fundamentalis
Islamo istorijoje, kai į tų akyse jau vien to užtenka
fundamentalistus nebuvo krei įrodyti, kad jie nebesilaiko
piamas dėmesys, pavyzdžiui, islamo.
kai Islamas krypo į graikų filo
Kun. Boulad mano, kad ge
sofiją. Tuo metu islame vyko
riausia
priemonė kovoti su
kultūrinis sužydėjimas, padaręs
įtaką ir šv. Tomui Akviniečiui, fundamentalizmu yra švietimas
— kad žmonės (ypač moterys
ir visiems Vakarams.
tuose kraštuose) taptų raštingi,
Bet vakariečių kolonizmo pradėtų suvokti, kaip visuome
įtaka 19-ame ir 20-ame šimt nės veikia ir kaip jose dalyvauti.
metyje neigiamai paveikė Šioje srityje darbuojasi ir Vidu
daugelį musulmonų. Kai kurie rinių Rytų Caritas.
bandė modernizuotis, vytis
a.j.z.

200,000 Klaipėdos gyventojų
40% yra slavų kilrr. ės. Antanas
Stanevičius baigęs žurnalistiką
Vilniaus universitete, dirbęs
„Literatūra ir menas" bei
„Tiesos" laikraščiuose ir yra
pirmininkas Klaipėdos žurna
listų sąjungos. Pagal suteiktą
informaciją, Antanas Stane
vičius teigia, kai prieš 8 metus
jis perėmė redaktoriaus vietą,
viskas buvo vedama rusų kalba,
tačiau jo rankose laikraštis
sulietuvintas ir demokratizuo
t a s , o dabar nori geriau
susipažinti su demokratiniu
procesu laikraščio išlaikyme ir
pasisekime. Antanas Stane
vičius paskirtas į Rockford, Il
linois dirbti „The Rockford Register
Star"
laikraščio
būstinėje.

LAUKIAME IŠEIVIŲ
VAIKŲ

Vilniaus technikos universite
tas — viena svarbiausių Lietu
je, turi 135,000 tiražą). Liudas
vos aukštųjų mokyklų, kurioje
Dabkus specializuojasi vietinėj
rengiami trijų pakopų inžinie
ir tarptautinėj politikoj, kaip
riai: bakalaurai, magistrai, dak
JAV, OPEC ir vidurinių Rytų
tarai.
specialistas. Anksčiau dirbo
Iš kur ir kaip atsirado ši aukš
radijo ir televizijos srityse. Tuo
toji mokykla? Jos ištakos —
pačiu dar studijuoja žurnalis
Vilniaus inžinierinis statybos
tiką Vilniaus universitete. Iš
i n s t i t u t a s , kuris Lietuvos
Vašingtono Liudas D a b k u s
Respublikos Aukščiausiosios
siunčiamas į Denver, Colorado,
Tarybos prezidiumo nutarimu
kur dirbs laikraščio „The Rocky
1990 m. spalio 30 d. buvo peror
Mountain News" būstinėje.
ganizuotas į Vilniaus technikos
R e g i m a n t a s Dima, 32 m.
universitetą.
civilis inžinierius, mokantis
Per trumpą laiką ši aukštoji
penkias kalbas, dabar dirba
mokykla integravosi į Europos
kaip komercijos direktorius
ir pasaulio universitetų tarpą.
„Lietuvos aide". Jo pagrindinis
Šalia biografinių duomenų ir Mūsų universitete daktaro
rūpstis — išlaikyti laikraščio
disertacijas gina Vokietijos,
g y v y b i n g u m ą . Teigia, k a d korespondentų programos,
Austrijos doktorantai. Mūsų
„Lietuvos aidas" šiuo laiku yra kurią gavau iš Centro Užsienio
diplomai, moksliniai laipsniai
ž
u
r
n
a
l
i
s
t
a
m
s
,
buvo
įdomu
geriausias laikraštis Lietuvoje,
reprezentuoja Sąjūdžio balsą ir sužinoti ir apie šį centrą. Cen pripažįstami Vokietijoje, Li
turi 79,000 tiražą. Laikraštis tras Užsienio žurnalistams buvo bane. Čia dėsto daugelio pasau
privatizuotas 1992 m. Regiman įsteigtas 1984 m. Centro tikslas lio universitetų dėstytojai. Dau
tas Dima siunčiamas į Rockford, — dalintis profesiniu pasi giausia unviersitete dirba
Illinois dirbti „The Rockford Re- ruošimu, padėti išlaikyti aukš Lietuvos piliečiai.
Nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. Vil
gister S t a r " laikraščio leidyk čiausius s t a n d a r t u s žinių
s u r i n k i m e ir pristatyme, niaus technikos universitete
loje.
pasikeisti informacija t a r p pradėjo veikti Tarptautinis
Antanas Stanevičius, 40 me pasaulio žurnalistų bei kartu studijų centras. J a m e visi
tų v y r i a u s i a s r e d a k t o r i u s dirbti su kitomis Amerikos in dalykai nuo I kurso dėstomi
„Klaipėda" laikraščio, Klaipė stitucijomis, kurios turi panašių anglų kalba.
doje. Paskaičius Antano Sta tikslų. Išlaikyti žmonių pasi
Dirbama pagal specialius
nevičiaus dokumentaciją, kurią tikėjimą, išplėsti vietinių ir
mokymo planus, kurie remiasi
p a r u o š ė C e n t r a s U ž s i e n i o p a s a u l i n i ų žinių tiekimo
pažangiausių pasaulio techni
ž u r n a l i s t a m s , sužinai, k a d šaltinius. Šis centras išvysto
nės krypties aukštųjų mokyklų
„Klaipėda" yra vienas iš dviejų daug įvairių pasitobulinimo
patirtimi.
Naudojamasi
pagrindinių dieninių laikraščių programų, praveda seminarus
užsienyje
leista
metodine me
Klaipėdos rajone, turi 35,000 bei darbo programas. Yra
dieninį tiražą, 23 tūkstančiai išdirbęs per 175 programų ir dir džiaga, vadovėliais.
JAV, Kanadoje gyvena daug
leidžiami lietuvių kalba ir 12 bo su apie 2,000 žurnalistų iš
mūsų
tautiečių. J ų vaikai,
t ū k s t a n č i ų — rusų, nes iš 152 kraštų. Pasikalbėjus su
vaikaičiai galėtų atvykti
Centro
vicedirektorium studijuoti į mūsų universitetą.
Whayne Dillehay bei peržiū Mokslas palyginti pigus. Jie
rėjus atvykusių žurnalistų galėtų mokytis anglų kalba kar
programą, gali matyti, kiek pa tu su Lietuvos jaunimu. Norin
stabos, dėmesio ir patirties gaus tiems dėstoma lietuvių kalba.
kiekvienas, atvykęs į šią, nuo Vadinasi, puikios galimybės
balandžio 11 iki gegužės 14 d. pasitobulinti senoliu kalboje.
Tarptautiniam studijų centre
vykstančią, programą.
Palinkėję geros kloties galime mokytis šių specialybių:
korespondentams ir padėkoję architektūros, statybos, elektro
ambasadoriui Lozoraičiui, skirs- nikos, mechanikos.
Tikiuos, kad rugsėjo pirmąją
tėmės.
jau sulauksime gabių išeivių
• Baltarusijos lietuvių koloni jaunuolių. Mūsų adresas: VTU
joje Gervėčiuose paminėtos ku Tarptautinis studijų centras;
nigo Ambraziejaus Jakavonio Saulėtekio ai. 11; 2054 Vilnius;
penkiasdešimtosios mirties Lietuvos Respublika.
metinės. 1911 metais paskirtas Prof. Edmundas Z a v a d s k a s
Gervėčių parapijos klebonu, jis Vilniaus technikos universiteto
rektorius
puoselėjo lietuvybę lenkų

Ambasadorius Stasys Lozoraitis korespondentų priėmime Lietuvos ambasadoje. Vašingtone (iš
kairės): Antanas Stanevičius, vyriausias laikraščio „Klaipėda'" redaktorius: Algimantas Pavilionis,
Lietuvos seimo atstovas; ambasadorius S. Lozoraitis, Liudas Dapkus iš ..Lietuvos ryto" dienraščio;
Regimantas Dima iš ..Lietuvos aido".
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

okupuotame krašte, steigė kai
muose lietuviškas „ R y t o "
draugijos mokyklas, kuriose
veikė skaityklos, Šv. Kazimiero
draugijos skyriai. 1943 metais
balandžio 25 d., per Velykas,
kunigas buvo suimtas ir po kan
kinimų nužudytas.

Kai bebuvo likę mažiau kaip pusė butelio, ji staiga

• Balandžio 27 dieną Vilniu
je, ..Akademijos" galerijoje,
atidaryta Kanadoje gyvenančios
dailininkės Irmos Madariūnaitės tapybos paroda. Menininkė
atvažiavo j pusės metų stažuotę
Lietuvos dailės akademijoje.

kvailumas kiekvienam gali užeiti. Aš nieko apie tuos
dalykus neišmanau, bet jeigu būčiau vedęs ir turėčiau
paklausė;
jauną
žmoną. Gražią. Va tokią, kaip pati. Ir jeigu ji
— Ar tu turėjai kada triperį?
Klausimas buvo pasakytas tokiu nekaltu balsu, lyg kartą sukvailstų. Ne visai, bet kartą, tai ką man tada
JURGIS JANKUS
vaikas būtų paklausęs senelį:,,Ar tu buvai už debesų?, reikėtų daryti. Užmušti? Persiskirti? Žinau, būtų la
bai nesmagu ir širdį ėstų. bet aš manau, kad mes ir
140
bet aš nustebau ir kiek sumišau.
vėl gyventumėm, o po kiek laiko gal kalbėtumėm su
— Aš moters dar neturėjau.
— Nuo išleistuvių liko.
šypsena, kaip apie kvailą nuotykį.
— Vyro?
Ji susijuokė.
Ji vėl pripylė ir visą laiką žaidė su stikliuku.
Aš vis norėjau išgirsti ką apie jį, bet ji laba: papras
— Taip lengvai nepatikėsiu.
Mačiau, kad galvoj turėjo kitą mintį, bet mano žodis
tai atsakė:
— Kaip kitaip galiu neįrodomą daiktą įrodyti.
nė vienas nėjo pro šalį. Aš nebuvau girtas, tik jutau
— Ne, Miko, — ir taureles.
—
Bet
ar
jį
galima
visiškai
išgydyti?
— Nesigydžiau, bet dabar išgydomas greičiau kaip m a i o n ų sunkumą galvoje ir rankose, o ji, žiūrėdama
— Tikrai kava žada būti stipri.
sloga. Turėjau draugų, kurie buvo jį gavę ir dabar į šviesiai gelsvą skystimą, šypsojosi.
— Ne kiekvieną dieną. Kiti kiekvieną die: % geria,
- Aš žinau, žinau, aš noriu irgi taip pat galvoti,
ir niekas nelaiko nuodėme. Nuodėmė būtu nebent visiškai sveiki, vedė ir turi vaikų.
bet va čia, - padėjo ranką ant krūtinės, — sėdi kažin
— Ir vaikai sveiki?
todėl, kad už tuos pačius pinigus nenupirkau ašinių,
koks velniukas ir neleidžia taip galvoti. Apie save
—
Visiškai.
Bet
kam
tas
parūpo?
— Bet Mikas ne kasdien į Ameriką važ oja.
Ji vėl pripylė taureles ir kavos ir po valandėlės leidžia, bet apie kitą — ne Galbūt, kad sau nori to, apie
— Žinoma, ir tyliai pabėgęs kaimynas ne k Avieną
ką nė pagalvoti negali, kad dalis to galėtų,
pasakė:
dieną sugrįžta.
nueiti kur kitur. Ir ne dalis, bet daug. Ant galo šykš
— Mano vyras gydosi.
Ji gėrė ir ragino gerti. Kol suvalgėme mės* ketvirtuoliui
vis tiek, ar centas, ar šimtinė, kad tik ne iš jo
— Tikrai?
tis butelio pasibaigė. Tada pakilo, ant stalo padėjo ka
— Tikrai. Manai, kad lengva man pasakyti, nors kišenės. Ne visi tokie, kuriuos gali protas valdyti. Ar
vos, karštų blynelių ir iš avižinių dribsnių keptų sau
žmogus kaltas, kad Dievas jam davė dar kitą, už pro
sainių. Kol miegojau, ji visa tai spėjo padan Paėmė visi ir taip žino. J u k žinai, kad visi kiti greičiau sužino.
tą stipresnę jėgą. Matą;, ir aš moku filosofuoti.
nuo stalo tuščią butelį, nunešė atgal į spinta r išėmė Užeina, kad suspaudžia širdį, ir į gatvę nebenoriu išeiti.
Ir patylėjusi nutęsė kitur:
Ir į eilę stoti gėda. O kitą sykį vėl nori spjauti į viską
kitą, keturkampą, amerikietiško likerio.
— Bet jis juto. Atsimenu buvo šalta diena, o jis ne
Prie saldžių blynelių ir juodos, nuo stipru! beveik ir pasileisti į pakalnę. Ar taip ar taip - gyvenimas
grįžta ir negrįžta. Sutemo, o jo vis nėra. Galvoju, kad
karčios kavos, jis nepaprastai tiko. Galvoje tsirado sugriautas.
kokia nelaimė atsitiko. Šildau valgi, ir vėl jis atšąla.
— Kodėl taip liūdnai galvoji?
minkštas sunkumas, veide šiluma, ir aš nesakiau, kad
Paskui nubėgau pažiūrėti pas kitas: ir jų vyrų nėra.
_ Kad kitaip negaliu
be reikalo tą dar atnešė.
Praeis. Blogesnių dalykų atsitinka, o vėl susi- -r a( į a gįrdis atsileido ir atsiguliau. Jie buvo jau porą
— Ar ir tas nuo išleistuvių? — tik paklausiau.
tinka, vėl gyvena, vėl laimingi būna. O čia juk nieko s y k i u miestely kažin kur susimetę, bet manasis vis par
— Nuo. Mikas truputį per daug nupirko Bet ir ger
važiuodavo. Nedidelis mėgėjas gerti, bet tą sykį, matyt,
ti nebuvo kada. Vos pavalgęs tu tuoj išbėga ) jį išsi neatsitiko. 9
prikalbėjo. Nepykau. Aš niekada nepykstu. Tegu,
_ Nieko
tempė draugai. Buvo dar pusė butelio tokn ke, bet
— Parvažiuos, ir vėl viskas bus gerai. Jis toks galvoju, ir jis nors kartą prasijudins. Apie vidurnaktį
aną mes išgėrėme per mano vardine- Bet tu
randa. Tyliu. Laukiu, kada ateis pasisveikinti. Jis
papasakok, kaip įsikūrei tam universitete
puikus vyras.
dažnai pareidavo iš kur, kai jau būdavau atsigulusi,
Pasakojau jai apie darbą, apie gyveni m sąlygas
— Vyras jis puikus. Per geras net Dvejus metus bet visada nusirengdavo ir atsiguldavo pas mane.
ir apie vokiečius studentus, kaip jie tariasi v - didesni išgyvenom, ir nė sykio kietesnio žodžio nepasakė.
t Bus daugiau)
už visus kitus tebesą, didesni už visą pasaulį.
— Matai. O k v a i l u m a s , t r u m p a s , nedidelis

NIEKAM NEREIKALINGI
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CLASSIFIED GUIDE

Lietuvoje veikiančios moterų
vienuolijos (1993 m.)
L i e t u v o s Šv. Kazimie
ro seserų kongregacija (kazimierietės). Tikslas: švietimas ir
karitatyvinė veikla; Skaičius:
75 amžinų įžadų, 5 laikinų
įžadų seserys, 1 naujokė, 8 postulantės, 7 kandidatės; Genera
linė vyresnioji: ses. Jonė Bud
rytė.
Švč. Jėzaus Širdies tar
naičių seserų kongregacija (širdietės). Tikslas: švietimas ir jau
nimo auklėjimas; Skaičius: 110
seserų (iš jų 6 laikinų įžadų), 4
naujokės, 6 postulantės; 4 stu
dijuoja užsienyje; Generalinė
vyresnioji: ses. Elena Krušinskaitė.
Nevieša Švč. Jėzaus Širdies
tarnaičių seserų kongregacija
(Lietuvos katalikių moterų kul
tūros draugija). Tikslas: dvasi
nio, tautinio ir kultūrinio sąmo
ningumo ugdymas; Skaičius: 46
seserys, 3 naujokės, 2 pustulantės, 3 kandidatės; 2 studijuoja
užsienyje; Generalinė vyresnio
ji: ses. Domicėlė Jacevičiūtė.
Nekaltai Pradėtosios Švč.
Mergelės Marijos Vargdienių
seserų kongregacija. Tikslas:
švietimas, socialinė veikla ir
labdara; Skaičius: 93 seserys, 5
naujokės, 3 postulantės; Gene
ralinė vyresnioji: ses. Albina
Pajarskaitė.
Svč. Nekaltosios Mergelės
Marijos seserų tarnaičių kon
gregacija. Tikslas: religinių
žinių skleidimas, dalyvavimas
sielovadoje, pagalba kenčian
tiems ir vargstantiems; Skai
čius: 121 amžinųjų įžadų sesuo,
6 - laikinų, 11 naujokių, 9 pos
tulantės; Generalinė vyresnioji:
ses. Domicėlė Gailiušytė.
Kauno Šv. Benedikto sese
rų kongregacija (benediktinės).
Skaičius: 48 seserys, 7 naujokės,
5 kandidatės; Generalinė vyres
nioji: ses. Leonija Širvinskaitė.
Šv. Kotrynos seserų kongre
gacija (kotrynietės). Tikslas:
mergaičių auklėjimas, ligonių
slauga; Generalinė vyresnioji:
ses. Margarita Bieliauskaitė.
Nepaliaujamosios
Švč.
Mergelės Marijos Pagalbos Šv.
Pranciškaus seserys (visuomenininkės). Tikslas: visuomeni
niai darbai, ligonių slauga,
vaikų katekizacija; Skaičius: 34
amžinų įžadų seserys, 1 laikinų
įžadų sesuo, 4 k a n d i d a t ė s ;
Generalinė vyresnioji: ses.
Emilija Jasevičiūtė.
Dieviškosios Jėzaus Širdies
seserų pranciškonių kongre
gacija. Tikslas: vargšų, ligonių,
našlaičių globa ir mergaičių
auklėjimas; Skaičius: 43 sese
rys, 10 postulančių, 2 kandida
tės; Generalinė vyresnioji: ses.
Jeronė Bartulytė.
Šventosios Šeimos seserų
kongregacija (Šeimynėlės sese
rys). Tikslas: katekizacija ir
pagalba parapijiniame darbe;
Skaičius: 45 seserys, 1 naujokė,
3 kandidatės; Generalinė vyres
nioji: ses. Nijolė Šukevičiūtė.
Nekalčiausios Marijos Šir
dies dukterų kongregacija.
Tikslas: karitatyvinė veikla ir
mergaičių auklėjimas; Skaičius:
16 seserų; Generalinė vyres
nioji: ses. Eugenija Gedvilaitė.
Eucharistinio Jėzaus seserų
kongregacija. Tikslas: darbas
parapijinėje sielovadoje, vaikų
ir jaunimo o r g a n i z a v i m a s ;
Skaičius: 87 seserys (iš jų 73
amžinų įžadų, 14 laikinų įžadų
seserų), 14 naujokių, 1 postulantė; Generalinė vyresnioji:
ses. Julija Kuodytė.
Eucharistino J ė z a u s seserų
kongregacija. Tikslas: darbas
parapijose ir vaikų katekizacija;
Skaičius: 24 seserys; Generalinė
vyresnioji: ses. Danutė Šlapkauskaitė.
Dievo Apvaizdos seserų kon
gregacija 'apvaizdietės). Tikslas:
karitatyvinė veikla (senelių ir
vargšų globa); Skaičius: 59 na
riai; Generalinė vyresnioji: ses.
Anastazija Ladauskaitė.

Ieškoma moteris turinti paty
rimo siuvime. Įvairus ir įdomus
darbas.
Skambinti
Anelei:
312-829-4740.

GRE AT
PARDUODA

FOR SALE

Šv. Elzbietos seserų kon
gregacija (elzbetietės). Tikslas:
vargšų, ligonių ir senelių globa;
Skaičius: 7 seserys; Generalinė
vyresnioji: ses. Joana Liaukutė.
Kristaus Karaliaus seserų
kongregacija. Tikslas: kateki
zacija ir darbas su vaikais bei
jaunimu; Skaičius: 17 seserų;
Generalinė vyresnioji: ses. Ona
Lapinskaitė.

REAL ESTATE

HELP WANTED

Švč.
M e r g e l ė s Marijos
Krikščionių Pagalbos dukterų
kongregacija (salezietės). Tiks
las: vaikų ir jaunimo katekizaci
ja; Skaičius: 7 seserys, 3 nau
jokės, 2 kandidatės; Generalinė
vyresnioji: ses. Dalia Bučinskaitė.

Parduodami lininiai stilizuoti rūbai,
turėję dtdelį pasisekimą parodose. Taip pat
ir lietuvių liaudies tau! drabužiai: dzūkiški,
aukštaitiški, žemaitiški, suvalkietiški,
moteriški, vyriški ir vaikiški. Ir (vairūs suve
nyrai Kreiptis tel 70S-422-S376.

RE/MAX
REALTORS

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant

MISCELLANfOUff

Čikagos lit. mokyklos mokiniai keramikos parrokoje. Iš kairės: Rasa Dovilaitė, ČLM vedėja Jū
ratė Dovilienė, Lina Dovilaitė. Adelė Rocytė, Krista Plačaitė ir Nora Aušrienė, meno mokytoja.
Nuotr. M. Vidzbelio

Nereikia persėdimu-

Kainos žemos.

PRANEŠIMAS:

ELEKTROS
{VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
„

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.

• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagaibaj
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.* . _

Namai Floridoj*, St. Petorsburga ir
apylinkėse nuo $35.000. Sąrašai ir visi
patarnavimai veltui. Pasitinkame atvy
kusius. Marie Povvell Realtors agentas
Vladas Maželis. Skambinti į raštinę
1-800-FLA-REAL arba bet kada į
namus 1-813-938-4613

FRANK ZAPOLIS
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t

Tel. — (708) 424-8654

f

(312) 581-8654

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis | Hermis Deckys
M , 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai
A public service ot this nevvspaper

American Trans Air
patogiausias kelias į
Ryg?
**
Baltijos
valstybes.
Jau dabar planuokite
savo atostogas ir biznio
keliones.
Latvija —
vartai į Baltijos kraštus!
Taip pat galite padaryti
rezervacijas
savo
draugams ir giminėms,
kurie nori jus aplankyti.
Patyrimas
American Trans Air
turi didelę patirtį, nes
per 20 metu aptarnavo
milijonus
keleiviu,
skrendančiu į visus
pasaulio kraštus. Mes
puikiai suprantame, ko
tikisi
keleivis
iš
tarptautinės oro linijos.

Niekas negali duoti
eresnio pasiūlymo.
ema kaina. Lengva
išsiaiškinti;
lengva
nusipirkti

f
*kelionė j viena pusę
perkant ten ir atgal

Pradedant š.m. birželio 2
d., kelionės į Ryg3 ir
Baltijos
kraštus
bus
patogesnės ir pigesnės.
American Trans Air vienintelė tiesioginė oro
linija iš JAV-bių į Baltijos
kraštus.

Latvijos
Dainy
šventė
Nepamirškite į vasaros
planus įtraukt Rygos,
kur
įvyks
Latvijos
Dainų Šventė!

rtt»

i*

*8b

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IS NEW YORK

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d.
Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892
Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
Kelionė viena puse perkant ten ir atgal. Bilietai galioja n u o birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prieš
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos
mokesčiai j kaina neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45
agrikultūrai.

'

.

ATOSTOGAS L I E T U V O J E
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
ja H. VVillovveit, LITAUEN-REISEN iš VVuerzburg.
Palanga, Nida, Vinius
(dvi savaitės nuo $ 1 , 3 5 0 iki $ 1 , 6 5 0 , trečia savaitė — tik $ 3 8 0
Palangoje, arba $ 4 5 0 Vilniuje)
Patogūs butai, skanus namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės
informacijos skambinkite Angelei K a v a k i e n e i ( 7 0 8 - 2 5 7 - 8 6 5 2 )
arba Birutei Radzevičienei ( 7 0 8 - 2 5 7 - 9 6 5 4 ) .

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI 1884-1984.
Milda Budrys, M.D. 194 psl
AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS
1884-1984. Milda Budrys, M.D. 139 psl. .
ŠALIS TA LIETUVA VADINAS, eilėraščiai.
Viktoras Šimaitis. 24 psl
TAI JUMS KALBĖJAU, Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. I t. L. Tulaba. 399 psl.. .
TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. II t. L. Tulaba. 407 psl. .
TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. III t. L. Tulaba. 400 psl.
TAI JUMS KALBĖJAU, mintys dvasiniams pamo
kymams įvairiomis progomis. IV t. L. Tula
ba. 406 psl
TAI JUMS KALBĖJAU, šventės ir šventieji. V t.
L. Tulaba. 449 psl
ĄŽUOLŲ RANDAI, tremtinės atsiminimai. Anta
nina Garmutė. 127 psl
LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Lands
bergis. 349 psl
ATGAVĘ VILTĮ. Vytautas Landsbergis. 227 psl.
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta
sys Dalius. 383 psl
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas.
199 psl
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J . Velutis.
330 psl
MEŠKOS MAUROJIMO M E T A I , romanas.
Kazimieras Barėnas. 444 psl

$20.00
$15.00
$5.00
$10.00
$10.00
$10.00

$10.00
$10.00
$6.00
$15.00
$10.00
$9.00
$8.00
$7.00
$15.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Banaičio opera

„JŪRATĖ IR KASTYTIS"
Lietuvių Operos išleistos 3 plokštelės, (dainavo Dana
Stankaitytė, Stasys Baras, Margarita Momkienė. Aldona
Stempužienė, Lietuvių Operos choras. Dirigentas —
Aleksandras Kučiūnas. Plokštelių kaina $15.00. Illinois
gyventojams Tax $1.32, plius persiuntimo išlaidos — USA
$1 94, o į Kanadą $4.00. Užsakymą siųsti; Draugas, 4545
W 63rd St., Chicago, IL 60629.

RENGINIAI ČIKAGOJE

MIRĖ SES.
STASĖ BURKUTĖ

AUKOS, GAUTOS IŠ FLORIDOS
LIETUVIŲ, NEĮVYKUSIO
„DRAUGO" KONCERTO PROGA
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Gegužės 7 d. Svarstytos minėjimas: šv. Mišios, paradas,
„Lietuvių imigracija Ameriko vainiko padėjimas prie didvyrių
je ir tautinė tapatybė". Prele paminklo Marąuette Parke, pie
Seselė Staselė Burkutė mirė
gentai: kun. William Valka- tūs.
Velykų a n t r ą dieną Mari
20 dol. aukojo Regina ir Jur Kasparas, Antanas Valaitis ir
vičius ir dr. Robertas Vitas, 7:30
Liepos 25 d. — PLC gegužinė Ijampolėje po ilgos ir labai skau gis Mikailos, o po 16 dol. Julija Sofija Salienė. Buvo taip pat
v.v. Balzeko Lietuvių kultūros Lietuvių centre, Lemonte.
džios vėžio ligos, Nekalto Pra ir Juozas Navakai, Birutė ir nesugrąžinti parduoti bilietai, iš
muziejuje.
Rugpjūčio 1 d. — „Draugo" sidėjimo vienuolyne išgyvenusi Kazys Sekmakai, B. Gaižaus viso 56 dol. suma. Tad šia pro
— Dail. Noros Aušra kera dienraščio gegužinė Marijonų 56 metus. Nepriklausomybės kas, Vanda ir Zenonas Petkai, ga „Draugui" padėti buvo
mikos darbų parodos ati vienuolyno sode.
metais ji mokytojavo Žemės Sofija ir Stasys Vaškiai, Monika dovanota 342 doleriai, išsamią
darymas 7:30 v.v. Čiurlionio
Rugpjūčio 8 d. LB Vidurio ūkio mokykloje. Vėliau dirbo ir Pranas Andrejauskai, Kostas apyskaitą a t s i u n t ė M e č y s
galerijoje, Jaunimo centre.
Vakarų apygardos gegužinė tylų apaštalavimo darbą. Dau Vaičaitis, Jonas Jurkūnas, Š i l k a i t i s , k u r i m už didelį
Gegužės 8 d. — Lietuvos Lietuvių centre, Lemonte.
giausia rašomąja mašinėle Juozas Sabas, L. ir J. Žvyniai, nuoširdumą lietuviškai spaudai
Dukterų draugijos pavasarinis
Rugpjūčio 14 d. — „Lituani- nurašinėjo religinio turinio Marytė ir Alfonsas Aleksejūnai, reiškiame padėką. Taip pat
pokylis Jaunimo centre.
ca-Liths" futbolo klubo gegu knygas, ypač savo pusbrolio o 10 dol. Ona Miniatienė. Po 8 nuoširdžiai dėkojame visiems
— Nijolės Banienės kūrinių žinė Lietuvių centre, Lemonte. kun. J. Burkaus, ir leido jas dol. aukojo Stefa Kapeckienė, A. šiems Floridos lietuviams, kurie
parodos atidarymas Lietuvių
Rugpjūčio 15 A - Atei žmonėms per rankas. Taip ji lai Strijauskienė, Ona Siaudikienė, savo finansine auka prisidėjo
Dailės muziejuje, Lietuvių cent tininkų namų gegužinė Namų mėjo nemaža sielų Dievui.
Irena Jakštienė, Vytautas prie „ D r a u g o " d i e n r a š č i o
re, Lemonte. Paroda tęsis iki ąžuolyne, Lemonte.
Vysk. J. Žemaitis apie tai Budrionis, Dalila Mackialienė, išlaikymo.
gegužės 29 dienos.
Rugpjūčio 22 d. — Balfo užsimena kun. J. Burkui 1990 Petrė Kasperavičiūtė, Pranas
Gegužės 16 d. — „Laiškai lie gegužinė Jaunimo centre.
m. Kalėdų sveikinime: „Jūsų
tuviams" metinė vakarienė
Rugpjūčio 29 d. - PLC ge knygos Lietuvoje jau seniai
DRAUGO RĖMĖJAI
Jaunimo centro didž. salėje.
gužinė
Lietuvių
centre, mėgstamos ir platinamos. Jos
— Abiturientų balius Lietu Lemonte.
40 dol. Jonas Rejeris, Oak Clearvvater, FL; Bruno Krisbuvo
nurašinėjamos
tik
topaitis, Chicago, IL; Jonas
vių centre, Lemonte.
Rugsėjo 11 d. — „Mercy Lift" rašomąja mašinėle po kelis Lawn, IL.
Gegužės 22 d. - PLC Pava pokylis Lietuvių centre, Le egzempliorius. Aš, būdamas Ša
30 dol. Gediminas Deveikis, Motiejūnas, Chicago, IL;
Virgilia Nelsas, Brea, CA;
sario puota Lietuvių centre, Le monte.
kių klebonas, turėjau
,Du McHenry, IL.
monte.
25 dol. Stasė Adickienė, Klemensas Pivoriūnas, RiverRugsėjo 12 d. — LB Lemon- dvasinių būtybių pasauliai' ir
Gegužės 28 d. — Poezijos die to apylinkės gegužinė Lietuvių .Konnersreutho Teresė' knygas Chicago, IL; Auksė Antanaitis, dale, IL; Petras Plienaitis, Fairnos Jaunimo centre.
centre, Lemonte.
ir esu jas skaitęs tikintiesiems Chicago, IL; Maria Raišys, mont City, IL; Zuzana Pupienė,
Gegužės 29 d. — Poezijos die
— Tauragės Lietuvių klubo per šiokiadienių vakarines Mercer Island, WA; Algis Stri St. Peter Bch, FL; K. Šidlaus
nos Jaunimo centre.
maitis, Bolingbrook, IL; Stanley kas, Roslindale, MA; A.
gegužinė Šaulių namų salėje. pamaldas".
Šimėnas, Dorchester, MA; B.
Gegužės 30 d. — Antano Olio
Rugsėjo 17 d. — Vakaronė su
Ses. • S t a s ė s
laidotuvių Vashkys, St. Petersburg, FL.
35 metų mirties minėjimas Jau Lietuvos Akademinio dramos pamoksle vysk. J. Žemaitis
20.72 dol. Rev. L. Kemėšis, Staskevičius, Verdun, Canada;
Stanely Strasevičius, Chicago,
nimo centre. Rengia Amerikos teatro aktorium Tomu Vaisieta „iškėlė velionės daug gražių Delhi, Canada.
Lietuvių Tautinė sąjunga.
20 dol. Bronius Agurkis, IL; Antanas Vaičiulis, Chicago,
Jaunimo centre.
bruožų ir tylų jos apaštala
Gegužės 31 d. — Mirusiųjų
Rugsėjo 18 d. — „Armoni vimą", — rašo jos bendro gyve Chicago, IL; Jonas Butvilą, La IL; Jonas Vaškevičius, Minespagerbimo ir kapų puošimo kos" koncertas Jaunimo centre. nimo seselė Magdalena. — Liga Grange, IL; Niola Cerekas, ing, Canada;
15 dol. Jadvyga Gečiaus
diena Šv. Kazimiero lietuvių
Rugsėjo 19 d. — Pietūs su ir mirtis buvo sunki ir labai Warren, MI; Violetta Chaves,
kapinėse. 10 v.r. procesija. 10:30 programa Lietuvių centre, Le skausminga. Jos kantrybė ir Marstons Mills, MA; Valeria kienė, Philadelphia, PA; A. P.
v.r. šv. Mišios kapinėse. Po Mi monte. Ruošia JAV LB Vidurio aukos dvasia viską viršijo. Čiapas, Gulfport, FL; Albinas Jasas, Chicago, IL; Zita Krukošių tradicinis mirusiųjų pagerbi Vakarų apygardos valdyba.
Mums liko jos gražus gyvenimo Girdauskas, Chicago, IL; Julia nis, Milton, MA; Albina Nor
mas prie Steigėjų paminklo, or
— „Lietuvos aidų" radijo pro ir kantrybės ligoje atminimas. Kepenis, Pompton Lakęs, NJ; mantas, Bayville, NJ; Dominic
ganizuojamas Bendruomenės gramos gegužinė Šaulių na Išjos spinduliavo meilė ir aukos Alex Lapkus, Bridgevievv, IL; Vaičiūnas, Cleveland, OH; dr.
Pasauliečių komiteto ir Kapų muose.
Aldona Laurinaitis, Lemont, IL; Antanas Azelis, University
dvasia".
savininkų draugijos, garbės sar
— „Armonikos" koncertas
Ses. Staselei sergant, kita Stasys Liutkus, VVaterbury, CT; Hts., OH; Jonas Paliulis, VVa
gyboje dalyvaujant
šau- Jaunimo centre.
seselė r a š ė šv. Juozapo Juozas Markauskas, Cicero, IL; terbury, CT; Bruno Petrauskas,
liams,-ėms ir visuomenei.
Rugsėjo 24 d. — Prof. Rimvy šventėje: „Jau jinai rimtai ruo Dana Mitkienė, Los Angeles, Burbank, IL; Ludmila Stul
Birželio 6 d. - Nekaltai Pra do Šilbajorio paskaita: „Pabai šiasi iškeliauti į Tėvo namus. CA; Izabelė Montvila, Melrose, pinas, Eastport, ME.
dėtosios M. Marijos Seserų sos Arkadijoje: Laisvės agonija *; Kenčia labai gražiai, tiesiog MA; Antanas Osteika, VVarren,
MI; Zenonas Petreikis, Oak AUKOS „DRAUGO"
rėmėjų narių visuotinis metinis pastarųjų metų lietuvių prozo- jį pavyzdingai".
susirinkimas Švč. M. Marijos je ir poezijoje". 7:30 v.v. Balzeko '• Paskutiniame savo ranka Lawn, IL; A. E. Pocevičius,
VAJUI
Gimimo parapijos salėje.
Lietuvių Kultūros muziejuje.
rašytame laiške ses. Staselė Omaha, NE; Julė Šileikis,
Rugsėjo 26 d. — „Draugo" atsisveikino su kun. J. Burkum Toronto, Canada; Salomėja Te— Suvalkiečių draugijos ge
50 dol. Alina Staknienė,
dienraščio
metinis banketas ir padėkojo jam už jo knygas, resevičicnė, Princeton, IL; Jamaiea, NY.
gužinė Šaulių namuose.
kurios padėjo jai formuoti savo Joseph Venckus, Linden, NJ;
Birželio 13 d. — Brighton Martiniąue pokylių salėje.
20 dol. Stasys Sližys, Dear
Spalio 3 d. — Zarasiškių dvasini gyvenimą, pagelbėti ki Apolonija Vitkus, Hartford, CT;
Parko Lietuvių namų savininkų
born Hts., MI; Apolinaras
gegužinė
Šaulių tiems grįžti tikėjiman ir ypač Teresa Bakanas, Chester, PA;
draugijos gegužinė Šaulių klubo
Varnelis, Dowagiac, MI.
namuose.
kaip sutikti su Dievo valia ligos Marija Bavarskis, Hickory Hls,
namuose. Pradžia 12 vai.
Kiekviena mūsų g e r a d a r i ų
IL; Jurgis Bradūnas, Baltimore,
Birželio 20 d. — „Lietuvos Spalio 9 d. — Rudens balių bei kančios metu. „Už viską
MD; Brone Buika. Three Oaks. a u k a „ D r a u g u i " y r a reika
aidų" radijo programos ge Šaulių namuose rengia Brigh nuoširdžiausiai dėkoju. Prisi
ton Parko Lietuvių Namų savi minkite mane savo maldose", MI; Jurgis Černius, Omaha. linga ir tikrai į v e r t i n a m a ,
gužinė Šaulių namuose.
NE; Marie Gludą, Rockville, todėl reiškiame p a d ė k ą vi
rašė ji.
Birželio 27 d. - PLC ge ninkų draugija.
Kun. J. B u r k u s Centre, NY; Bruno Jasevičius. siems, savo a u k a prisidėju
gužinė
Lietuvių
centre, — Kazio Sajos dviejų dalių
Dearborn, MI; Antanina Jony- siems prie mūsų d i e n r a š č i o
komediją „Barakudos" Jaunimo
Lemonte.
nienė, Detroit, MI; Peter Juška, išlaikymo.
— Tauragės Lietuvių klubo centre atliks Los Angeles Dra
susirinkimas Šaulių namų mos sambūris. Rengia „Margu
L a p k r i č i o 20 d. — lietuvių
tis".
salėje.
dailininkų meno parodos ati
Spalio
10
d.
—
„Barakudos"
A.tA.
Liepos 4 d. — Anglijos Lietu
darymas Lietuvių centre, Le
vių klubo gegužinė Šaulių — Kazio Sajos dviejų dalių monte.
Sesei JULIJAI SAKAITEI
komediją 3 v. p.p. Jaunimo cen
namų salėje.
—
Futbolo
klubo
„Lituanica"
tre atliks Los Angeles Dramos
— Lietuvos Vyčių Amerikos
ZDANIENEI
sambūris. Rengia „Margutis". tradicnis sezono užbaigimo
Vidurio apygardos gegužinė
Spalio 23 d. — Lietuvių Ama pokylis 6:30 v.v. Lietuvių cen
mirus, gilią užuojautą reiškia velionės šeimai bei ar
Stankūnų sodyboje, Pines, In
tininkų klubo Rudens balius tre, Lemonte.
timiesiems ir kartu liūdi
dianoje.
L a p k r i č i o 21 d. — Lietuvos
Palos Country Club. Pelnas ski
I
Liepos 9-11 d. Brighton Par
riamas „Lietuvos Vaikų vil Kariuomenės atsikūrimo 75
Lietuvos Dukterų Draugijos
ko festivalis prie Western Ave.,
metų s u k a k t i e s minėjimas
čiai".
Hot Springs, AR skyrius
parkelyje prie 43 St., Brighton
Spalio 24 d. — Karinės min Šaulių namuose. Rengia Lietu
Parke.
ties spaudai paremti kavutė vių Karių veteranų sąjunga
L i e p o s 10 d. - East Šaulių namuose. Rengia Lietu „Ramovė".
NEW JERSEY, NEW YORK - ..Uatuvoa Atsiminimai",
L a p k r i č i o 24 d. — Mokslo ir
Čikagos Medžiotojų ir meškerio vių veteranų sąjunga „Ramo
sakmadianiala
nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton HsM UnivarslKūrybos simpoziumo dalyvių
tojų gegužinė prie Bass ežero vė".
tato stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla pro
- Spalio 31 d. - Šv. Kazi susipažinimo vakaras Jaunimo
centro
kavinėje,
Čikagoje.
gramos, vadamos anglų kalba. I i tos pačios stotlas.
Liepos 11 d. - Gegužinė miero Seserų rėmėjų metinė
taip pat sakmadianiai* girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
L a p k r i č i o 26 d. — Litera
Ateitininkų namų ąžuolyne. vakarienė ,,Archview Bant
ū
r
o
s
ir
muzikos
v
a
k
a
r
a
s
J.
J. Stukas — diraktorlus, 234 Sunltt Dr., Watchung.
Rengia Amerikos Lietuvių ąuets", 3429 So. Archer Ave.
H. J 07060. Tai. 908 753 5636
Lapkričio 6 d. — Lietuvių Mokslo ir Kūrybos simpoziumo
Tautinės sąjungos Chicagos
dalyviams
ir
visuomenei
Jau
Fondo
balius
Martiniąue
po
skyrius.
nimo centro didž. salėje.
— Šv. Kazimiero Seserų kylių salėje.
L a p k r i č i o 27 d. — Mokslo ir
— Zarasiškių klubo pusme
Vasaros festivalis vienuolyno
kūrybos
simpoziumo pokylis
tinis
s
u
s
i
r
i
n
k
i
m
a
s
Šaulių
kieme, Marąuette Parke.
Lexington House restorane,
Liepos 17 d. - Dariaus-Gi namuose.
Hickory Hills.
Lapkričio
13
d.
—
LB
Lemonrėno 60-jų metinių iškilmingas
L a p k r i č i o 28 d. — Anglijos
minėjimas. Memorialinės lentos to apylinkės Rudens balius
Lietuvių
centre,
Lemonte.
Lietuvių
klubo susirinkimas
atidengimas Midway oro uoste,
Jaunimo
centre.
Dariaus-Girėno parodos atidaLapkričio 19 d. — Prof. Alek— Ekumeninės pamaldos ir
rymas Balzeko Lietuvių Kultu- sandro Štromo paskaita „PabalMokslo
ir kūrybos simpoziumo
ros muziejuje.
tijo kelias į Europą"; 7:30 v.v.
l i e p o s 18 d. - Dariaus-Gi- Balzeko Lietuvių Kultūros mu- uždarymas Lietuvių centre,
Lemonte.
rėno 60-jų metinių iškilmingas z i e juje.
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TRAVEL CONSULTANTS

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CAROO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
§626 t a u * 791h Avanua

« » KsJvartH 9»«v4

M * , M OMs- 90467

7 7 - 7 * 4 7 Ir 77-41-aa

Tat 704-430-7272

•

The
right
flight
to
Vilnius

A.tA.
SESUO TERESA MARY
CLARKSON
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyne 1993 m. gegužes mėn. 4 d., sulaukusi 74 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Scranton, PA.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 40 metų.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: brolis John ir sesuo Elizabeth Simcoe.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, penktadienį, gegužės 7 d. 10 vai. ryto.
Pamaldos koplyčioje 7 vai. vakaro.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje šeštadienį, gegužės 8 d. 9:30 vai. ryto.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeštadienį,
gegužės 8 d. po Mišių.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielų.
Šv. Kazimiero Seserys ir Clarkson ir Simcoe šeimos.
Laidotuvių dir. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Agr. JUOZAS TOTORAITIS
Jau prabėgo metai, kai gegužės mėn. netekom Tavęs mūsų
brangus, Juozai-Marijonai.
Nors laikas bėga, bet mes niekada negalim Tavęs pamirš
ti.
Velionio šviesiam atminimui bus aukojamos Šv. Mišios
Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje gegužės 9 d. 11:15 vai. ryto,
taip pat Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje,
Cleveland, OH gegužės 9 d. 10 vai. ryto. Šia intencija dar
vienerios šv. Mišios bus aukojamos Salida, Colorado St. Joseph
bažnyčioje, gegužės 8 d..7 vai. vakaro.
Maloniai kviečiame visus gimines draugus ir pažįstamus
prisiminti a.a. Marijoną savo maldose.
Liūdintys: žmona Ada, duktė Irena, sūnus Jonas su
šeimomis.

A.tA.
ZITAI NIJOLEI ROSKO
iškeliavus į Amžinąjį Gyvenimą, Motiną BRONE MI
KULSKIENE nuoširdžiai užjaučiame.
Sofija Ziūraitienė
Brigita Tamošiūnienė
Vladas Stancaitis

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60642
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

*
*

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., srv
trad., katvlrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—5
v.v. Šaštd. 9 v.r.—1 v. p.p.

r~\

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
AIRPC**
gos aerodrome lengva ir patogu
persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties '
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,'
aplankykite ,.tax free" parduotuves.
Nemažai sutaupysite!
..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
COPEN
HAGEN

SAS Tel. 1-800/221-2350

SAS

SCANDINAVI4N AIRLINES

!
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gegužės mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

x A.a. ses. Teresa Mary
x Sveikiname pareigingą ir
nuoširdų „Draugo" dienraščio C l a r k s o n (74 m.) staigiai mirė
bendradarbi, savaitinių ve- Šv. Kazimiero seserų moti
damajų rašytoją, žurnalistą n i š k a m e n a m e antradienį,
Juozą Žygą, kuris balandžio 30 gegužės 4 d., 7:30 vai. ryto. I Šv.
d. sulaukė brandaus 75 metų Kazimiero vienuolyną įstojo iš
Šv. Juozapo parapijos, Scranton,
amžiaus.
PA 1949 m. spalio 19 d., įža
x Ketvirtadienio „Chicago duose išgyveno 40 metų. Seselė
T r i b ū n e " dienraščio laidoje, buvo mokytoja ir pradinės
pirmame puslapyje išspaus mokyklos vedėja, o po to turėjo
dintas straipsnis apie Čikagos ir atsakingas pareigas vienuolijos
apylinkių gyventojus, kurie dar vedamose ligoninėse. Nuo 1984
kalba kita, ne tik anglų, kalba. iki 1992 m. buvo viena iš Šv.
Iš lietuvių suminėta Downers Kryžiaus ligoninės Čikagos ve
Grove gyvenanti Daina Čy- dėjų. Šv. Mišios už ses. Teresos
vienė. Ji pasakoja korespon Mary sielą bus šeštadienį, 9:30
dentui apie s u n k u m u s ir vai. ryto.
džiaugsmus, mokant vaikus
lietuviškai, kuomet aplinkui
x Balzeko Lietuvių kultūros
girdėti vien anglų kalba. Daina muziejuje gegužės 7 d., penkta
Čyvienė yra ir mūsų dienraščio dienį, 7:30 vai. vakaro įvyks
bendradarbė. Jos šiltos ir malo svarstybos (anglų kalba), skirtos
nios nuotraukos iš Lemonte lietuvių tautinei tapatybei ir
veikiančios Montessori „Žibu įvairiems politiniams požiū
rėlio" mokyklėlės dažnai spaus riams Lietuvos laisvės reikalu.
dinamos „Drauge".
Kun. William Valkavičius,
x Dėmesio
L i t u a n i c o s vienas geriausių išeivijos is
jaunių krepšininkai! Gegužės torijos žinovų, apibūdins šias
mėnesį krepšinio treniruotės problemas iki II pasaulinio
bus tik 15-19 m. krepšininkams. karo. Jis nušvies kontroversinį
Norint pasiruošti New Yorke ir beveik neištirtą lietuvių tau
vykstančiai sporto šventei geg. tinės bažnyčios klausimą. Dr.
25 d., bus naudojama visa aikš R o b e r t a s V i t a s , žinomas
tė („full
court"),
todėl politinių mokslų specialistas,
jaunesniems treniruotės ge kalbės apie paskutinio karo pa
gužės mėnesį nebus.
bėgėlių ir jų palikuonių kovą dėl
Lietuvos laisvės. Muzikinėje
x R a y m o n d a s R i m k u s iš dalyje kun. Valkavičius dainuos
Berwyn, 111., lietuviškų organi lietuvių dainas iš filmo ,,Once
zacijų darbuotojas, „Draugo" Around", kuriame jis pats daly
stiprinimui atsiuntė 50 dol. vavo. Filmas iš dalies skirtas
lietuvių išeivių gyvenimui. Bus
auką.
vaišės.
x Andrius N a u j o k a s iš Norridge, IL, rašo: „Auka „Drau
x L B Lemonto apylinkės
gui" 100 dol. yra siunčiama v a l d y b a š.m. birželio 13 d., 11
kun. Pr. Garšvos, MIC atmi vai. ruošia iškilmingas šv. Mi
nimui. Jį pažinojau, dar gyven šias už Lietuvą, prisimenant
damas Argentinoje. Be to, žiauriuosius birželio įvykius ir
1963-66 m. dirbau „Draugo" jų aukas. Šv. Mišios bus atna
spaustuvėje. „Draugo" štabui šautos Pal. Jurgio Matulaičio
linkiu ištvermės.
koplyčioje Lemonte. Kviečiama
x IMEX A M E R I C A , INC. visus dalyvauti. Dėl organizuo
nuomoja automobilius Lietu to ar reprezentacinio daly
vavimo g a l i t e kreiptis į
voje; siunčia automobilius; labai
valdybos pirmininką Gediminą
greitai perveda dolerius į
Kazėną (708) 963-0467.
Lietuvą. Tel. 708-8684)049, fax
708-8683642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v.r.—5 v. p.p. Imx Leonas R i b i k a u s k a s , ki
ex America, Inc., 524 State lęs iš Pilkalnio km., Kuršėnų
Line Rd., C a l u m e t City, IL valsčiaus, Šiaulių apskrities,
60409.
gim. 1911 m., ieško savo tetų,
(sk) motinos seserų, Sarapinaičių,
Onos ir Kazimieros, gyvenusių
x Ričardas Š o k a s ir jo leng Chicagoje. Jų pavardės: Bara
vosios muzikos orkestras vėl nauskienė ir Mikašauskienė.
priiminėja užsakymus įvairių Turėjo po dukrą — Alenutę ir
pobūvių, švenčių ir piknikų Pauliną. Ryšys nutrūko po an
grojimui. Skambinkite 312- tro karo. P r a š a u atsiliepti,
rašyti: L e o n a s Rabikauskas,
476-8651.
(sk) S. Neries g-vė 2331*46, Vil
kaviškis, Lithuania.
x TRANSPAK s i u n č i a tal
(sk)
pintomis (konteinerius) į Lietu
vą k a s s a v a i t ę . Siunčiame
x KAIRYS BALTIC EX„AIR CARGO". P i n i g a i per
PEDITING turi naują patarna
vedami doleriais. TRANSPAK, vimą: Sudarome maisto siuntas
2638 W. 69 St„ C h i c a g o , IL Lietuvoje. Siuntinys Nr. 6 (vis
60629, tel. 312-436-7772.
kas kilogramais): 10 miltų, 10
(sk) cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų,
2 liet. sūrio, 1 sviesto, 3 rūkyt,
kumpio, 3 rūkyt, dešros, 1 pu
Advokatas
pelių kavos, 2 kg. apelsinų, 1 kg.
GINTARAS P. ČEPĖNAS bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt.
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
saulėgrąžų aliejaus, 20 kiau
Tel. (1-312) 776-5162
šinių; 45 kg (apie 100 sv.) TIK
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 $80 US. Rašyti: G. V. Kairys
Tel. (708) 301-4866
517 Fruitland Rd., Stoney
Valandos pagal susitarimą
Creek, Ont., C a n a d a L8E
5A6, Canada; tel.416643-3334,
Advokatas Jonas Gibaitis
fax 416643-8980.
6247 S. Kedzie Avenue
(sk)
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Šeštad 9 v.r. iki 1 vai d

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

x D ė m e s i o ! Parduodamas
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ARAS ROOFING
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visų rūsių stogus
Tel 708-257 0746
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LIETUVOS VAIKAI
Vaikai tautos didžiausias tur
tas, jos ateitis. Žiūrėdami į
vaikus, matome tautos ateitį.
Penkiasdešimt metų Rytų
„brolio" globa Lietuvoje su
gadino mūsų žmonių dvasią, ir
jie šiandieną, dažnai pasimeta
^^^tfaJL^ J *
įsteigtas btetuvtų Mokytojų Sąjungos Cfueagas skyriaus
dvasinių ir gyvenimo vertybių Redaguoja J. PUas Medžiagą siųsti: 3206 W. «6th Place, Chicago, IL 60629
pasirinkime. Dėl tos priežasties
šiandieną Lietuvoje yra daug
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MAMYTEI
SIAUBAS
našlaičių, apleistų vaikų,
(Žiūrėkite piešinėlį)
augančių vaikų namuose — ins
Kartą gyveno viena mergaitė,
titucijose. Bet kokie svetimi Eisiu į žalią pievelę,
vardu
Aurelija, Michigan vals
namai, kad ir geriausi, neatstos Skinsiu gražiausia gėlelę.
tijoje,
gražioje gamtoje. Ji yra
šeimos ir nesuteiks augančiam Nešiu, parnešiu mamytei,
penkto skyriaus mokinė. Ji turi
vaikui tėvo, mamos meilės ir Šiandien Mamos diena.
brolį Saulių, mamą Rūtą ir
//
artimųjų šilimos, užuovėjos
tėvelį,
mokslininką
Joną.
Ačiū
Tau,
mamyte,
gyvenimo sunkiuose ir klaiVieną dieną Aurelija su
Kad dienom budėjai,
džiuose vingiuose.
tėveliu
nuvažiavo į labai didelę
Lietuvoje vaikų namai yra Kad per naktį, per naktelę
laboratoriją. Aurelija pamatė po
daugiausia išlaikomi valdžios. I mane žiūrėjai.
viena mašina du žiogus. Aureli
Eglė
Mickevičiūtė
Ekonomijai esant krizėje, ir
jai jų pagailo, nes ji manė, kad
vaikų namams — jų gyvento
mokslininkai juos kankina. J i
jams — yra labai sunku. Tai
MANO MAMA
Nupieštos dvi raidės T. Reikės
sugavo tuos žiogus ir parsinešė
matydama, JAV Lietuvių Bend
jums
nustatyti, kurios T sker
namo. Parodė savo broliui
ruomenės Švietimo ir Socialinių Ji yra ten, kai man reikia su
Sauliui. Bežiūrėdama į žiogus, sinis ir išilginis ilgis vienodas.
Reikalų Tarybos jau 1990 kuo pasikalbėti. Ji yra ten, kai
ji
pakreipė kiek dėžutę, ir abu (5 taškai)
metais pradėjo remti Lietuvos aš sergu, verkiu. Ji nėra vien tik
žiogai iššoko iš dėžutės ant
našlaičius. Socialinių ir Švie žmogus, kuris mane gimdė, bet
Istorinės Lietuvos lietuvė motina. žemės. Abu vaikai pradėjo jų
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timo Reikalų Tarybos išsiuntė mano draugė. „Kas yra?" —jūs Motinos Dienos proga.
ieškoti
žolėje.
Žolė
buvo
tanki
ir
4 talpintuvus per Kultūros galvojate. Ji yra mano mama.
Iš Š e i m o s k a l e n d o r i a u s
Trečiosios linksniuotės būd
pilna vabalų. Pagaliau juos su
ministeriją našlaičių namams:
Audra Ricci
vardis suderintas su moteriško
rado ir vėl grąžino į dėžutę.
vieną 1990 m., vieną — 1991 ir
V a k a r i e n ė s metu tėvelis sios giminės trečios linksniuotės
du - 1992. 0 kiek talpintuvų
BRANGIAUSIAS ŽODIS
visiems pasakė, kad iš labora daiktavardžio vienaskaitos nau
siuntė Katalikų šalpa, Floridos Aš nežinočiau, kaip gyventi be
torijos
dingo du žiogai, kurie dininku. Pasakykite būdvardžio
moterų komitetas ir kiti, ir vis mamos. Ji visą laiką yra ten dėl Gražių žodelių ir brangių
buvo švitinami kažkokiais spin ir daiktavardžio galūnes, pa
našlaičiams, ir seneliams! manęs, kai man jos reikia. Ji Kiekvienas turi širdyje,
duliais. Jie gali užaugti tokie aiškinkite jų rašybą. Galite
Amerikos lietuviai yra labai visą laiką manęs klauso ir Bet pats brangiausias ir
dideli, kaip traktoriai. Aurelija parašyti ir žodžius. (5 taškai)
geri ir užjaučia sunkiausiai supranta. Kai sergu, ji man
gražiausias tuojau pagalvojo, kad gali būti
gyvenančius Lietuvoje, ypač padeda pasveikti. Mano mamy Žodis, Mamyte, mylima.
tie žiogai, kuriuos ji paėmė, ir jie
mažus ir senus.
tė yra geriausia mama pasauly
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gali pasidaryti tokie dideli.
Amerikos lietuviai aukoja, bet jeSaulutė leidžias vakare,
Aurelija tą naktį miegojo savo
nori būti tikri, kad jų aukomis
Darius Gilvydis Labai toli aušra,
Atsakykite į šiuos klausimus:
gražioje,
minkštoje lovoje.
ir šalpa pasinaudotų tie, ku
Mamytei gėlę aš nešu,
1.
Koks yra amžiaus vidurkis
Nakties metu ji girdėjo įvairius
riems skirta. JAV LB Socialinių
Tegul nevys ji niekada.
garsus. Atsikėlusi pamatė du žuvusių lietuvių prie TV bokšto
Reikalų Taryba, gavusi Lietu
Mano mama yra viena iš ma
Eglė Mickevičiūtė, didelius žiogus. Ji greit pašau Vilniuje? 2. Kelis kartus Vytau
vos vaikų namų sąrašus, 1992 no geriausių draugių. Ji klauso,
Plungės mokyklos 4 klasės kė tėvelį. Jis tuojau skubėjo tuos tas Didysis pardavė Žemaitiją
m. spalio mėnesį kreipėsi į JAV kai aš jai turiu papasakoti ką
mokinė, Lietuva žiogus nuvežti į laboratoriją.
vokiečiams? 3. Aušra pateka iš
LB apylinkes, kurių Amerikoje nors — net, jeigu yra jai labai
rytų, o iš kur patekėjo Vinco
Ada
Valaitytė,
šiuo metu yra 75, prašydama, nuobodu.
STEBUKLINGA
DIENA
Marąuette Parko lit. m-los Kudirkos „Aušra"? 4. Ką ir
kad kiekviena apylinkė apsi Mes einame kartu pirktis. Be
D
A
I
N
A
V
O
J
E
6 sk. mokinė. kada boksininkas Šarkis —
imtų ir globotų vienus vaikų mamos mano gyvenimas būtų
(Tęsinys)
Žukauskas nugalėjo ir tapo
namus Lietuvoje. Pakartotinas tuščias.
pasaulio sunkaus svorio čempio
prašymas buvo išsiųstas šių
Birutė pačiupinėjo savo kasy
Rima Janukaitytė
nu? 5. Kaip jūs manote, a r
metų sausio mėn. Jau daug
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Visi Detroito „Žiburio" lit. tę su žiedu. Laimės dar turiu,
Mikalojus Č i u r l i o n i s buvo
apylinkių atsiliepė ir „susipo
(Žiūrėkite brėžinėlį)
m-los mokiniai. („Lietuvos pati sau sušnibždėjo.
žymesnis muzikas-kompoziravo" su vaikų namais Lietu
Saulė sakė teisybę. J a u nebe
prisikėlimas")
torius,
ar dailininkas-tapytojas?
voje ir juos remia. Kai kur
buvo šviesos, visur sutemo.
(5
taškai)
iškyla klausimų ar sunkumų,
Birutė, netikra ir dvejodama
Atsiuntė k u n . dr. E. Gerulis
bet ne iš mūsų pusės, o iš
savo laime, vis tiek išlipo pro
MANO
ĮDOMIAUSIA
Lietuvos. Bandysime aprašyti
langą ir... šoko!
DIENA
JAV LB apylinkių teikiamą
Birutė plaukė ore ir švelniai
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pagalbą našlaičiams kituose šio
nusileido žemėje.
ATSAKYMAS
Įdomiausia diena buvo, kai aš
dienraščio numeriuose.
— O kokia aš esu laiminga! —
Norint efektingai r e m t i , važiavau į Torontą. Ten lipau į galvojo sau Birutė. Bėgdama
1. Nuotolis vienodas. 2. Nuo
mums reikia turėti paramos CN bokštą. Toronte žaidžiau ! pas stovyklautojus, ji pamatė
tolis
vienodas. 3. Potsdamo lini
kontrolę Lietuvoje. Kai kurios „video game".
Rambyno kalną. Senovėje
ja. 4. Kijevas. 5. Latvija.
Kastytis Norvaiša žmonės ten aukas dievams
apylinkės tą kontrolę turi, kai
kurios ne. Šių metų birželio
aukodavo. Ir Birutė norėjo
mėn. Socialinių reikalų tarybos
padėkoti d i e v a m s , saulei,
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Mano įdomiausia diena buvo, mėnuliui ir visiems kitiems,
pirmininkė ir „Lietuvos vaikų
ATSAKYMAS
vilties" komiteto koordinatorė kai aš ėjau į „King Richard's". kurie prisidėjo prie jos pagalbos.
važiuoja į Lietuvą išsiaiškinti Angelika ir Loreta nakvojo pas
Iš raidžių sudarytoji daina —
Bėgdama į Rambyno kalną, ji
šiuos rūpimus šalpos ir kon mane. Aš lipau į labai aukštą
giesmė:
„Lietuviais esame mes
trolės klausimus. Kad nie medį. Aš išmoksiu žaisti tenisą svarstė, kokią dovaną padėti
gimę, lietuviais norime ir būti".
ant aukuro.
Berniukas eina žaisti krep
kam nekiltų abejonių, nerei ir dalyvausiu olimpiadoje.
Mėnulis vėl pasirodė ir švie šinį, bet, kad pasiektų žaidimo
Buvo smagu žaisti įvairius
kėtų spėlioti ir diskutuoti, jos
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tė
tiesiai ant aukuro akmens. aikštę, jam reikia pereiti didelį
važiuoja savo pinigais, ne LB- žaidimus.
ATSAKYMAS
Gina Valaitytė Viskas taip gražiai blizgėjo. parką su daugybe takų. Padėki
nės, ne žmonių suaukotais, ir
Birutė nutarė padėti paparčio te berniukui pasiekti žaidimo
tam reikalui naudoja svo ato
žiedą ant akmens. Ji nuoširdžiai aikštę. (5 taškai)
0
4
stogas.
pasimeldė
ir
padėkojo
dievams.
Man niekas nebuvo įdomu.
Birutė J a s a i t i e n ė
ė
— Dabar bėgsiu pas stovyk
Gilija Aukštikalnytė
Visi Bostono lit. m-los moki laujančias drauges! — Birutė
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$
#
garsiai sušuko ir kiek kojos
niai.
(Žiūrėkite brėžinėlį)
x Norint pirkti bei p a r d u o 
nešė pasileido į tolumą, kur
0 1
ti sklypus ar namus, prašome
ugnis liepsnojo.
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
— Kokia aš laiminga, — Biru
PAVASARIO
$
$
kus, 540 Ambassador Ct.
tė galvojo. — Vė1 būsiu su drau
DŽIAUGSMAI
Sunny Hills, Fla. 32428, tel.
gėmis k a r t u . Jos niekada
•
904-773-3333.
netikės
mano
nuotykiais.
Kartą, išėjusi į lauką, pama
(sk2 čiau pavasario pirmąsias žymes.
Birutė, pribėgusi arčiau, TFTAV'ITČDOSA-.J
pamatė
nepažįstamas mergai
Žiūrėkite lentelę-brėžinėlį.
Vėjelis švelniai pūtė, ir saulutė
ATA J S S Ą K 0 M Č L
tes,
apsirengusias
baltais chala
x ATLANTA IE, Inc. viena šildė žemę. Sniegas palengva
tos
RADOENE
iš pirmųjų kompanijų pradėju tirpo, ir gėlės pradėjo žydėti. Iš tais ir garbinančias ugnį. Čia ne
NE
K
.
N E I A? i
si kompiuterizuotą aptarna girdau pirmuosius čiulbančius stovyklautojos, bet vaidilutės! lUįžl I i lEfe.ii i i I l
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vimą ir toliau siunčia siuntinius paukščius ir bėgiojančius gyvu Jos garbina Šventąją Ugnį ir
ATSAKYMAS
Perkūną.
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, lėlius.
Čia nupiešti 47 langeliai, į ku
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
— Atsiprašau! — garsiai riuos reikės įrašyti raides. Iš tų
Nupieštasis paukštis vadinasi
Pavasarj yra Velykos. Vaikai
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon dažo kiaušinius ir margina p a s a k ė B i r u t ė , norėdama raidžių reikės sudaryti septynis mėlynasis kėkštas, angliškai —
teineriai) išsiunčiami kiekvieną margučius. Vaikai randa atkreipti jų dėmesį.
žodžius, kurių reikšmė bus blue jay.
pirmadienį. Oro siuntos iške saldainių pintinėlėse. Velykų
Viena mergaitė pasisuko į viena patarlė. Žodį nuo žodžio
liauja kiekvieną šeštadienį. Per laikotarpyje pamokų nėra. Atos Birutės pusę. Ji neatrodė kaip skiria juodi langeliai. Duodama
siunčiame dolerius į Lietuvą. togų metu susitinka savo drau vaidilutė, bet kaip verpėja. Jos
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ir pagalbinė priemonė. Žemiau
Suteikite džiaugsmo savo gimi gus ir turi progos pažaisti.
ATSAKYMAS
visos verpė.
langelių surašytos raidės, ku
nėms. Mūsų naujų amerikie
Vaje! Jos laumės, Birutė rias reikės įrašyti į viršutinius
Pavasarį dažniau palyja. Jei
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
Šita yra Amerikos istorinė
šaltokas pavasaris, kartais ir apsigavo.
langelius. Tik viena bėda, kad
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
— Jos mane pagrobs. Jos tos raidės nėra surašytos iš ei Vėliava, vadinama Cambridge
pasninga. Man pavasaris labai
Chicago, IL 60629, tel. (312)
mėgsta
vaikus vogti! — galvojo lės pagal žodžių reikšmes. Tad Flag — 1776. Kartu vadinama
patinka.
434-2121. Iš toliau - 1-800Lia Krivinskaitė, Birutė.
reikės kombinuoti, kad gautu Didžiosios Unijos vėliava, kuri
775-7363.
A
u
d
r
a
Degesytė
Clevelando Šv. Kazimiero
mėte teisingus žodžius. Už tą Bostono patriotų buvo labai ger
(sk)
(Bus daugiau)
biama ir dažnai vartojama.
lit. m-los mokinė.
darbą — 5 taškai.

I l k . ŽVAIGŽDUTE

ė

