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Žinios iš Lietuvos — Elta

Bandymas iš
apyvartos išimti
senuosius rublius
sušvelnintas

Lietuva, Lenkija tikisi
sutarties rudenį
Vilnius, liepos 27 d. (Elta) Vakar Varšuvoje įvykęs Lietu
vos ir Lenkijos ministrų pirmi
ninkų Adolfo Šleževičiaus ir
Hanos Suchockas pokalbis gero
kai pranoko numatytą šiam
tikslui laiką.
Po susitikimo Hana Suchocka
ž u r n a l i s t a m s pasakė: ,,Su
Lietuvos premjeru visų pirma
kalbėjome apie Lietuvos ir
Lenkijos sutartį, dėl kurios šiuo
metu derybas veda abiejų šalių
užsienio reikalų ministerijos.
Susitarėme, kad istoriniai klau
simai, kurie mus labiausiai sle
gia, neturi būti kliūtimi mūsų
santykiams plėtoti".
„Taip pat susitarėme, jog jie
bus atskiros deklaracijos objek
tas. A. Šleževičius pakvietė mane
dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos
sienos naujos perėjos atidarymo
iškilmėse rugsėjo 1 d. Budziškėse. Manome, kad būtų labai
gerai iki to laiko pasirašyti
tarptautinę sutartį".
„Kalbėjome apie prekybos
liberalizavimą. Esame labai
patenkinti šiuo susitikimu, nes
Lenkija nori palaikyti kuo ge
riausius santykius su kaimy
nine Lietuva. Susitarta, kad
kitas derybinių delegacijų dėl
sutarties susitikimas įvyks
rugpjūčio 16-17 dienomis Vil
niuje".
Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius pranešė:
„Mes pareiškėme savo valią,
kad Lenkija parengtų tautinių
mažumų įstatymą, kuriuo re
miantis galėtume analizuoti
Lenkijos lietuvių padėtį. Kal
bėjome ir apie elektros energi
jos eksporto į Vakarus galimy
bes, dujotiekio Šiaurės jūroje
tiesimą".
Bobelis sako, k a d reikia
naujų konsulatų
Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis
pasisako už tai, kad būtų kuo
greičiau atidaryti Lietuvos kon
sulatai St. Peterburge, Minske
ir Karaliaučiuje. Jo nuomone,
reikalingas konsulatas ir Sei
nuose kaip alternatyva Lenki
jos siūlymui įsteigti tokią įstai
gą Kaune. Kazys Bobelis vakar
spaudos konferencijoje sakė,
kad komitetas tai rekomenda
vęs Užsienio reikalų ministe
rijai, bet atsakymo negavęs.
K. Bobelis kritikavo ministe
rijos aparatą už nerangumą ir
ypač prastus ryšius su Lietuvos
ambasadomis užsienyje. Kazys
Bobelis nusiskundė, jog tarptau
tinių sutarčių projektai Seime
gaunami jų pasirašymo išvaka
rėse, o kartais užsienio reikalų
komitetas apie pasirašytus do
kumentus sužino tik iš spaudos.
Prezidento ir Užsienio reikalų
ministerijos vykdomą užsienio
politiką Kazys Bobelis apskritai
vertino teigiamai.
Kazys Bobelis išskyrė tris už
sienio politikos prioritetus:
Rusijos kariuomenės visiškas
išvedimas, žalos atlyginimas bei
derybos dėl ekonominių susi
tarimų. Jo nuomone, būtina
greičiau pasirašyti Baltijos šalių
politinio ir ekonominio bendra
darbiavimo bei savitarpio pagal
bos sutartį, taip pat paspartin
ti sutarčių su Lenkija, Baltaru
sija ir Ukraina ruošimą bei pasi
rašymą. Bendradarbiavimas su
Rusija — būtinas, bet tik lygia
teisiais pagrindais.
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Nauji d o k u m e n t a i
jūreiviams
Naują
dokumentą
—
lietuvišką jūreivio knygelę —
pirmasis vakar gavo Lietuvos
jūrų laivininkystės prezidentas
Antanas Anilionis, tolimojo
plaukiojimo kapitonas nuo 1975
metų. Jūreivio knygelės iki
1995 metų, kai nustos galioti
sovietiniai j ū r e i v i ų pasai,
numatoma išduoti maždaug
18,000 Lietuvos jūrinių pro
fesijų darbuotojų. Naujieji do
kumentai ne tik identifikuoja jų
savininkų asmenybes, bet ir lei
džia keliauti laivais į užsienio
valstybes be vizų. Knygelėse
įrašomi valstybės ir piliečio
kodai, duomenys apie asmens
profesiją, išsilavinimą, sveika
tos būklę, nurodoma, kam iš ar
timųjų pranešti nelaimės atve
ju.
Audra p a d a r ė daug
nuostolių e l e k t r o s tiekimui
Šeštadienį Lietuvoje prasiautusi audra vien tik Vilniaus
zonos energetikams kainuos ne
mažiau kaip 15,000 litų. Stiprus
vėjas, liūtys vertė medžius, šie
griūdami traukė laidus. Šioje zo
noje buvo atsijungusios 480 de
šimties kilovoltų įtampos trans
formatorinių pastočių, 54 vieto
se nutraukti laidai, užfiksuoti
225 gedimai Vilniaus priemies
čių žemos įtampos linijose.
Kai kurias vietas, ypač kai
muose, remonto tarnyboms sun
ku pasiekti, todėl čia gyvento
jams iki savaitės vidurio teks
pabūti be elektros energijos.
Litai b u s saugesni už
kaimynų pinigus

Vilniaus miesto meras Vytautas Jasulaitis (kairėje) sveikina Chicagos merą Richard M. Daley,
liepos 21 d. Chicagoje abiems pasirašius Vilniaus ir Chicagos miestų draugystės sutartis.

Konferencija dėl pagalbos
Rytų Europai
Liepos 22 d. Washingtone
įvyko plačios apimties konfe
rencija studijuoti JAV valdžios,
Pasaulinio Banko ir Tarptau
tinio Valiutos Fondo programas,
kurios rišasi su pagalba Rytų
Europai ir buvusioms Sovietų
Sąjungos valstybėms, įskaitant
Lietuvą. Šią konferenciją or
ganizavo tarptautinis Bretton
Woods komitetas, kuris studi
juoja globalines ekonomikos
problemas. Buvo pakviesta virš
šimto įvairių organizacijų ir in
vestavimo įmonių atstovų.
Kaip praneša Alto Informaci
jos, konferencijos dalyvių tarpe
buvo ir aštuoni lietuviai: Asta
Banionytė, dr. Jonas Genys,
Linas Kojelis ir Kęstutis Miš
kinis iš Washingtono; Juozas
Kazickas iš New Yorko; Max
Makaitis iš Massachussetts ir
dr. Elona Vaišnienė iš Connecticut.

„Naujieji litų banknotai turės
11-12 saugos laipsnių. Jie bus
geresni už kaimyninių šalių
pinigus, kurie teturi tik 7-8 je, Danijoje ir Italijoje.
saugos laipsnius", liepos 26 d.
Po naftos chemijos ir maisto
pasakė Vilniuje susikūrusio pramonės produkcijos trečią
Lito žurnalistų klubo svečias, vietą užima lengvosios pramo
pinigų gamybos ekspertas iš nės gaminių eksportas: drabu
Australijos Kęstutis Lynikas.
žiai, medvilniniai, lininiai, vil
Po lito įvedimo išaiškėjusi noniai, šilkiniai ir sintetiniai
broką ir su tuo susijusius audiniai, trikotažas, kilimai,
Lietuvos Banko nuostolius su verpalai. Vakaruose parduoda
tinka atlyginti litus gaminusi ma apie 50% Lietuvos siuvimo
įmonių produkcijos, 15% triko
privati JAV kompanija.
tažo
gaminių, maždaug 7% Lie
Pasak K. Lyniko, Lietuvos
Bankas iš anksto buvo įspėjęs tuvoje išaustų audinių.
monetų kalyklą, kad 1 ir 2
V y t a u t a s M a rijo sius
litų monetos nebus patogios, nes
remia Lietuvos
dydžiu ir spalva panašios į cen
kompozitorius
tus. Šias monetas rengiamasi
pakeisti popieriniais 1 ir 2 litų
Amerikoje gyvenantis diri
banknotais.
gentas Vytautas Marijošius yra
paskyręs nemažą pinigų sumą
Lietuviška tekstilė E u r o p o s muzikinei kūrybai Lietuvoje pa
Bendrijos šalyse
remti.
Speciali ekspertų komisija,
Iki 1998 metų nebus kvotų lie vertindama pastarųjų ketverių
tuviškai tekstilei įvežti į Euro metų lietuvišką muziką, ypač
pos Bendrijos šalis. Europos reikšmingais pripažino Vid
Ekonominės Bendrijos ir Lietu manto Bartulio „Reąuiem" ir
vos Respublikos sutartis dėl Onutės Narbutaitės „Opus luprekybos tekstilės gaminiais ap gubre" bei dar tris įvairioms
tarta Briuselyje 1993 metų lie instrumentų sudėtims skirtus
pos 19 dieną ir jau parafuota — jos kūrinius. Autoriai premijuo
sąlyginiai inicialais pasirašyta. ti iš Vytauto Marijošiaus lėšų.
Lietuva savo g a m i n i u s Justinui Bašinskui ir Eglei
eksportuoja į 17 Vakarų Euro Strazdienei suteikta Vytauto
pos šalių. 1993 metų pirmąjį Marijošiaus paskata. Jie jau
ketvirtį eksportas į Vakarus gavo po pusę paskatai skirtos
sudarė virš 70 milijonų dolerių; sumos, o antrąją dalį galės at
importas — beveik 21 milijoną siimti tada, kai sukurs pačių
dolerių. Daugiausia lietuviš pasirinkto žanro kūrinius. Nu
kų prekių parduota Vokietijoje, matytos trys premijos už geriau
Didžiojoje Britanijoje, Lenkijo- sias vienaveiksmes operas.

Tarptautinio klubo patalpose
vykusioje konferencijoje įžan
ginę infomaciją suteikė JAV
Iždo departamento pasekretorius Lawrence Summer. Po
to apie Rytų Europai reikiamą
pagalbą kalbėjo JAV Ekspor
to-importo Banko viceprezi
dentas WilfriedThalwitz, Užsie
nio privačių investicijų korpo
racijos prezidentė Ruth Harkin
ir Tarptautinio išvystymo
agentūros tarnybų direktorius
Richard McCall.
Kaip rašo Alto Informacijos,
dauguma kalbėtojų specialiai
minėjo ir paramą Pabaltijo res
publikoms. Tačiau labai didelis
dėmesys buvo skirtas Rusijai ir
Lenkijai. Ypačiai pabrėžta, kad
Rytų Europoje didžiausią ekono
minę pažangą daro Lenkija.
Taip pat, kaip pavyzdys, buvo
minima Estija. Nebuvo skun
džiamasi dėl ekonominio per
sitvarkymo eigos Rusijoje.
Visi išreiškė paramą Didžiojo
Septyneto viršūnių konferen
cijoje Tokijo numatytai stambiai
ekonominei paramai Rusijai.
Buvo paminėta, jog pagal dydį
proporcinga ekonominė pagalba
teks ir Pabaltijos respublikoms.
Mažai buvo minima Ukraina.
Todėl kilo klausimas, ar iš
tikrųjų Ukraina yra ignoruo
jama. Visi kalbėtojai įteikė
įvairios dokumentines medžia

gos, kur remiamų ir remtinų
valstybių sąrašuose yra Lie
tuva, Latvija ir Estija.
Paskutinis kalbėtojas, atsto
vavęs JAV valdžią (Baltuosius
rūmus), buvo Strobe Talbott —
JAV Valstybės departamento
specialus ambasadorius buvu
sios Sovietų Sąjungos res
publikoms. Diskusijoje iškilo
terminologijos klausimas, kas
dabar yra Rytų Europa, kas
Nepriklausomų valstybių San
drauga ir kur priklauso Pabal
tijo respublikos. Buvo pasakyta,
jog buvusio sovietinio bloko
teritorijoje yra dvi valstybių
grupės: Rytų Europos ir Centro
Europos (pastarajai priklauso
Pabaltijo valstybės). Ligi šiol
tebekalbama apie „buvusios So
vietų Sąjungos valstybes".
Iškėlus problemą, kad rusų
kariuomenė delsia pasitraukti
iš Pabaltijo valstybių, am
basadorius Talbott užtikrino,
kad JAV prezidentas laikysis
Kongreso nurodymų ir darys
spaudimą į Rusijos vyriausybę.
Ambasadorius Talbott pasakė,
jog Rusijos nuolat keliami
žmogaus teisių klausimai ypač
Estijoje nerištini su kariuo
menės išvedimu — tai yra visai
kitas reikalas, spręstinas savo
keliu. Konferencijoje dalyvavęs
Rusijos Liaudies deputatų
kongreso atstovas tuomet viešai
ambasadoriaus paklausė, ar jis
bus priimtas į Valstybės depar
tamentą tuo reikalu pasikalbėti,
ir jam buvo atsakyta — taip.

Muitai, važiuojant į
Lietuvą

Dolerių skolos
grąžinamos litais

Vilnius, liepos 22 d. — Nuo
liepos 15 dienos įsigaliojo nau
jas muitų įstatymą? Asmuo į
Lietuvą be muito mokesčio gali
atvežti ar atsiųsti dovanų ne
didesnę kaip 50 JAV dolerių
sumą. Už kitus daiktus priva
loma sumokėti muito mokestį
(iki 20%) ir dar 10% daikto ver
tės. Už asmeniniu? daiktus
muitas neimamas. Taip pat be
mokesčių galima atvežti vieną
kompiuterį, videomagnatofoną,
videokamerą ir dar icelis įsta
tyme išvardintus daiktus.
Už įvežamus automobilius pa
pildomas 10% mokestis neima
mas. Muitą privalu sumokėti
muitinio patikrinimo metu gry
nais pinigais. Iš Lietuvos be
muito galima išvežti dovanų už
50 JAV dolerių ir vieną daiktą,
kurio vertė viršija 50 JAV
dolerių.

Vilnius, liepos 22 d. — Pagal
Užsienio valiutos įstatymą nuo
rugpjūčio 1 d. visi atsiskaitymai
Lietuvoje turi būti atliekami
litais. Lietuvos Banko pirmi
ninko pavaduotojas Sinkevičius
pareiškė, kad visi skolininkai,
pasiskolinę iš ko nors dolerių,
savo skolą privalės grąžinti
litais. Lietuvoje veikia nemažai
firmų, kurios skolinasi valiutos
iš gyventojų, mokėdamos iki
60% palūkanų

- Beidžingas yra blogas pasi
rinkimas Olimpinėms žaidynėms
2000 m. vasarą, nes Kinija
masiškai pažeidinėja žmogaus
teises. Tokią rezoliuciją priėmė
JAV Kongreso Atstovų rūmai
287-90 balsų santykiu. JAV ats
tovas perduos šią rezoliuciją
miesto pasirinkimo komisijai.

Maskva, liepos 26 d. (NYT) - centrinio banko planą staiga
Praėjusį šeštadieni, liepos 24 d., išimti senus rublius iš apy
Rusijos prezidentui Boris Jelci vartos.
nui tebesant atostogose, Rusijos
Pirmadienio vakarą paskelb
centrinis bankas su vyriausybės tame nutarime prez. Boris
pritarimu pranešė, kad nuo rug Jelcinas leidžia gyventojams
pjūčio 7 d. iš apyvartos išimami iškeisti iki 100,000 senųjų
visi rubliai, spausdinti prieš rublių į naujuosius iki rugpjūčio
1993 metus. Potvarkio tikslas mėnesio pabaigos, vieton tik
buvo sustabdyti infliaciją dėl 35,000 rublių iki rugpjūčio 7 d.,
per daug prispausdintų rublių. kaip buvo pažymėta pirmajame
Kai parduotuvės pradėjo nebe- nutarime. Jelcino nutarime taip
priimti senųjų rublių, gyventojų pat rašoma, kad 1992 m. spaus
tarpe kilo panika. Žmonės nu dinti 10,000 rublių banknotai
skubėjo į bankus išsikeisti gali būti keičiami, neskaitant jų
senuosius rublius į naujuosius, į 100,000 senųjų rublių ribą. Pa
prie bankų susidarė ilgos eilės. galiau, 10 rublių ar mažesni
Bet bankams greitai pritrūko banknotai gali būti naudojami
naujųjų pinigų, ir daugumas iki pat rugpjūčio pabaigos, ne
žmonių liko su beverčiais se paisant, kada jie buvo atspaus
naisiais rubliais, kurių jokios dinti. Pagal pirmąjį įsakymą
parduotuvės, nei maisto neėmė. daugelis krautuvių bei kioskų
Kylant visuotiniam pasipikti turėjo užsidaryti, nes negalėjo
nimui reformas žūtbūt pravesti duoti grąžos naujais rubliais, jų
pasinešusiai vyriausybei, nebai pritrūkę.
gęs atostogų, į Maskvą sugrįžęs
Dabar prailginus rublių išsiprez. Boris Jelcinas pirmadienį keitimo terminą, manoma, kad
išleido naują dekretą, sušvelni daugumas gyventojų, galės
nantį rublių pakeitimo taisyk sunaudoti senuosius rublius,
les bei terminus.
neturėję nuostolių. Naujasis po
Rusijos miestuose ilgose eilėse tvarkis palengvins atsiskaity
stovintiems rusams besiskun mus ir kitoms buvusioms Sovie
džiant ir priekaištaujant, kai tų Sąjungos respublikoms,
bankams pritrūko naujų pinigų, kuriose rubliai tebenaudojami.
net ir Jelcino nuolatinis prie
šininkas Rusijos parlamento Centrinio banko potvarkis
kalbėtojas Ruslan Chasbulatov,
kaip ir atšauktas
kuris dažniausiai besąlyginiai
Prez. Jelcino potvarkis beveik
remia centrinio banko politiką, panaikina centrinio banko ini
išpeikė šį potvarkį, sakydamas, ciatyvą ir padaro didelį nemalo
jos jis gyventojus apvagia, ir numą jo direktoriui Gereščenko,
grasindamas sušaukti specialią kuris jau kurį laiką kovoja su
parlamento sesiją tam potvar finansų ministru Fyodorov. Bo
kiui atšaukti.
ris Fyodorov centrinio banko po
J e l c i n a s išleido švelnesni
nutarimą
Tad prez. Jelcinas nutraukė
atostogas, kad galėtų užbėgti
Chasbulatovui už akių. Naujuo
ju potvarkį sušvelninančiu dek
retu Jelcinas pastatė Rusijos
Banko direktoriaus pareigas
einantis Viktor GeraŠčenko
į pralaimėtojo poziciją. Pot
varkyje aplamai remdamas to
kius laisvos rinkos propaguoto
jus, kaip finansų ministras
Boris Fyodorov, jis sudarė
nemalonumą valstybinės pra
monės rėmėjui ministrui pirmi
ninkui Viktor Černomyrdin. Pa
starasis penktadienį įvykusia
me skubotame posėdyje su cen
trinio banko valdyba, į kurį
nebuvo pakviesti Finansų mi
nisterijos pareigūnai, patvirtino

Atviros Lietuvos
Fondo veikla
1990 metais buvo įsteigtas
Atviros Lietuvos fondas, kuriam
g a r s u s JAV finansininkas
George Soros skyrė 300,000
dolerių. Fondo valdybos pirmi
ninkė Veisaitė spaudos konfe
rencijoje pranešė, kad per
praėjusius dvejus metus įvai
rioms programoms fondas yra
išskirstęs daugiau kaip 1 mil.
JAV dol., įsteigęs studijų
užsienyje ir farmacijos centrą
Vilniaus universitete. 30-tyje
Lietuvos mokyklų dėstoma „Junior Acchievement" programa.
Tretiesiems Fondo veiklos
metams skirta i.5 mil. JAV
dolerių. Naujuoju
Fondo
direktoriumi
bus
Vytas
Gruodis, kuris po 50 metų grįžo
gyventi ir dirbti \ Lietuvą.

tvarkio išleidimo metu atosto
gavo Amerikoje ir, anot Rusijos
vyriausybės pareigūnų, nei fi
nansų ministras, nei preziden
tas nebuvo informuoti apie cent
rinio banko sprendimą, kuris
buvo padarytas ketvirtadienį.
Pirmadienį duotame pasikal
bėjime, transliuotame per Rusi
jos radiją, finansų ministras Fyo
dorov pasakė: „Ir vėl mes apsi
juokiname pasaulio akyse. Nau
dojame stalinistinio pobūdžio
bolševikiškas priemones, ban
dydami išspręsti ekonomines
problemas rinkos kontekste". B.
Fyodorov sugrįžta j Maskvą ant
radienį.
Vakarų diplomatai spėja, kad
sugrįžęs min. Fyodorov vėl ban
dys pašalinti Rusijos Banko
direktoriaus pareigas einantį V.
GeraŠčenko. GeraŠčenko taip
pat vadovavo bankui 1991 me
tais, kai jo dekretą, kad 50 ir 100
rublių monetos negaliojančios,
tek atšaukti.
Už šį veiksmą V. Garaščenko
neatsiprašinėjo spaudos kon
ferencijoje, o tik nurodė, kad jis
buvo jį suderinęs su Rusijos par
lamento vadu V. Černomyrdin.
Bet pastarasis tai paneigia.
Stiprėjančią Jelcino paramą jo
vyriausybės reformas palaikan
tiems rodo ir tai, kad prez. Jel
cinas pasirašė nutarimą, kuriuo
yra pagreitinamas valstybinių
įmonių privatizavimas.

KALENDORIUS
Liepos 28 d.: Inocentas, Vik
toras, Ada. Botvydas, Nazarijus,
Celsas.
Liepos 29 d.: Šv. Morta,
Simplicijus. Faustinas, Beatri
čė, Olavas, Mantvydas.
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DIDYSIS PARADAS
Net ir labai patyrę aktoriai
prisipažįsta, kad eidami į sceną
jie labai jaudinasi ir kad, jų žo
džiais, drugeliai viduje plazda.
Nežinau, kaip tą išaiškinti, bet
taip yra. Žinau, kad garsusis
bosas Šaliapinas, prieš eidamas
į sceną, persižegnodavo. Aš pats
savo akimis mačiau, kad
aktoriai užkulisyje nerimdavo
savo kailyje. Ir kodėl taip? Ogi
todėl, kad jų mintyse kilo
klausimai, ar jie sugebės atlikti
vaidmenį. Ir kam aš tą pasako
ju? Čia lyg ir įvadas.
Stovyklose didelis įvykis yra
vidurinis savaitgalis. Kai
stovykla beveik paruošta. Nors
niekad nebaigsi darbų. Bet tą
savaitgalį atvyksta svečiai. Jie
nori pamatyti, kaip vyksta sto
vykla, kaip jų vaikai ar
giminaičiai atlieka savo užduo
tį. Čia vadovams krinta dar
viena našta. Jau nekalbant apie
tokius, kurie
reikalauja
tinkamos nakvynės. Ačiū Pra
amžiui, tokių mažai. Bet visi
nori pamatyti skautus visoje
prakilnybėje. Ir to kulminacinis
taškas Didysis paradas. Čia.
kada vadovai pergyvena druge
lius, apie kuriuos anksčiau kal
bėjau.
Reikia visus gražiai surikiuo
ti! Kad būtų tvarkingos uni
formos! Ar neužmiršo savo
vieneto gairelių? O kaip su
šūkiais? O tie ^vilkiukai ir
paukštytės net nežino, apie ką
reikalas eina, ir nenori žinoti.
Juos reikia gražiai priprašyti.
Gal ką pažadėti.
Prasideda didysis paradas.
Tribūnoje nusipelnę vadovai,
kuriems nebereikia žygiuoti. Jie
savo atžygiavo. Visi žiūri.
Daugiausiai stebi tėvai. Kur

mano vaikas? Žygiuoja aka
demikai. Tie patyrę, ko iš jų
norėti. Skautai vyčiai, paty
rusios skautės. Jūrų skautai,
skautės. Amerikos marinai
galėtų pavydėti.
O toliau paukštytės ir vil
kiukai Žiūrovų eilėse gali justi
elektrą. Visi žiūri. Kur mano
mergaitė, kur mano berniukas.
O jie sau žygiuoja ne į koją.
Šiaip sau, kaip iškyloje. Ir kam
ta koja čia reikalinga. Tėvai,
mamos didžiausiame entu
ziazme. Žiūrėk, kaip mano
vaikas puikiai laikosi. O mano
neša gairelę. Mano dukrytė,
tokia neklaužada namie, o čia
kaip styga išsitiesusi. O
manasis Algiukas taip gražiai
eina. Bus karininkas. Ką čia
karininkas. Bus generolas!
O vadovų širdys virpa. Jie žy
giuoja priekyje ir nemato, kas
vyksta paskui juos. Kaip ten
vyksta? Ar neišklydo kas iš
eilės? Ar laiko koją? Ta koja, ta
koja! Ar žygiuoja pagal muzikos
taktą? Negi bėgsi atgal taisyti.
Kaip bus, tebūnie. Gerai dar,
kad nenužygiavo kur į šoną.
Paukštytė vakare klausia
savo vadovę: „Aš žygiavau į
koją, o šalia manęs ne į tą koją.
Tai kuri koja teisinga?" Pats
Saliamonas neišspręstų tokio
klausimo. Tad vadovė sako:
„Kitame parade išsiaiškin
sime". Paukštytė pakraipo
galvutę. Gal taip, o gal ir ne. Ir
ji nežino, kad sekančiame
parade ji bus vadovė. Ji aiškins,
kuria koja žygiuoti.
Pakalbėjome apie paradus. Ar
tai yra tikslas? Žinoma, kad ne.
Tai yra tik papuošalas. Bet la
bai gražus papuošalas.
v s Vladas Vijeikis

SUSIPAŽINKIME
v.s. GINTARAS PLAČAS
Apie brol} v.s. Gintarą Plačą
ir jo veiklą LSS galėtume pri
rašyti pilną jaučio odą, ne veltui
jis, dar „geltonšlipsiu" būda
mas, savo bendraamžių skautų
buvo pramintas „superskautu".
Susipažinimui pateikiame pa

grindinius jo gyvenimo ir skautavimo duomenis.
Brolis Gintaras 1949 m. gimė
Nykoping, Švedijoje, mokytojų
Juozo ir Marijos Plačų šeimo
je. Su tėvais atvykęs Ame
rikon, apsigyveno Roselande, v ė l i a u Čikagoje. Čia
baigė vietines ir lituanis-

Fil. v.s. Gintarą Plačą sveikina LS Brolijos V y r i a u s i a s s k a u t i n i n k a s v.s.
Gediminas Deveikis.
Nuotr J . T a m u l a i č i o

Pašto iilatdas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama I i anksto
metams 4 metų

Akademinio Skautų sąjūdžio atstovai Dariaus :: Girėno transatlantinio skrydžio 6 0 m t ų sukakties
iškilmėse Čikagoje, liepos 18 d. iš k. — Korp! Vytis v ė l i a v ą n e š a senj. T a d a s M i s i ū n a s , Akademikių skaučių draugovės vėliavą — fil. V i d a Brazaitytė ir v a i n i k ą n e š a Knro! V v t i s Čikagos sky
riaus pirmininkas senj. Dainius Brazaitis.
Nuotr! V . T a m u l a i č i o

STOVYKLŲ LIEPA
Liepa — iškylų, stovyklų, atviro dangaus skautiškas mėnuo,
Ir mūsų penkios didžiosios Tautinės stovyklos nuo 1928 metų.
ruošiamos kas dešimtmetį, vyko
gražųjį liepos mėnesį. Pirmos
dvi stovyklautos Nepriklau
somoje Lietuvoje, trečioji poka
rio Vokietijoje, o ketvirtoji ir
penktoji — Amerikoje.
Su Antrąja Tautine stovykla,
įvykusia 1938 m. (Pažaislyje se
sių stovykla, A. Panemunės šile
— brolių stovykla), įdomiai sie
j a m e ir Lietuvių Tautinę
olimpiadą, tuo pačiu metu
vykusią Kaune. Joje dalyvavo
lietuviai sportininkai beveik iš
viso pasaulio. Amerikos lietuvių
27 asmenų grupei vadovavo A!
Kumskis (vienu metu buvęs
,.Draugo" dienraščio sporto
skyriaus vedėjas, miręs 1984
metais). Olimpiados metu buvo
išleisti keturi pašto ženklai, o
stovyklai paminėti ši serija
buvo perspausdinta su įrašu:
,.Tautinė skautų.-čių stovykla".
Liepos mėnesį prisimename ir
liūdnesnę sukaktį — prieš 53
metus. t.y. 1940 metais. Sovie
tai įvedę Lietuvon savo karinius
dalinius ir ją okupavę, liepos 20

d. uždarė Lietuvių S k a u t ų
sąjungą.
įdomiu sutapimu ir mūsų
skautybės atkūrimas (praėjus
penkeriems metams), vyko
liepžiedžių medaus mėnesį.
1945 m. liepos 25 dieną Detmolde (britų okupuotoje Vokie
tijos zonoje) dr. Vytauto Čepo
suorganizuotos laikinosios LSS
vadijos išleistas aplinkraštis
buvo pirmoji paskata suburti
Lietuvos Skautų sąjungos narius tolimesnei veiklai. Pirmas
oficialiai įkurtas skautiškas
vienetas, mišri Kunigaikščio
Margio draugovė, įregistruotas
liepos 26 d. Oldenburgo išvietintųjų lietuvių stovykloje,
Vokietijoje.
Iš Lietuvos istorijos prisi
mintini šie į>ykiai:
1251 m. liepos IX d. duotas
popiežiaus Inocento IV su
tikimas Mindaugui karūnuotis
Lietuvos karaliumi. Karūnacija
įvyko taip pat liepos mėnesį.
1410 m. liepos 15 d. DLK Vy
tauto vadovaujami lietuviai,
talkinami gudų, lenkų ir toto
rių, sutriuškino kryžiuočių
galybę.
1922 m. liepos 13 d. Amba-

tinęs mokyklas, universitete
architektūros mokslus.
1976 metais susituokė su ..Auš
ros Vartų" tunto sese ps. Aldona
Kelmelyte ir lietuviškoje skau
tiškoje šeimoje augina dvi duk
ras — šešiolikmetę Julytę, šeše
rių metukų Kristutę ir smarkų
trylikametį skautą Petrą.
Brolis Gintaras į LSB „Lituanicos" tuntą Čikagoje įsijungė
1960 m. Sk. vyčio įžodį davė
1967 m. Į paskautininko laipsnį
pakeltas 1969, skautininko —
1973. į vyr. skautininko - 1988
m.
Įsijungęs į skautus — gyveno
skautybe. Jam nepakako vien
sueigų ir stovyklų. Stengėsi įsi
savinti visas prieinamas skautamokslio žinias, lankė kursus,
dalyvavo suvažiavimuose, neat
sisakė jokių pareigų, todėl buvo
vertinamas. įsigijo Tautinį ir
Tarptautinį ženklus. Už parei
gingą ir pasišventus) darbą ap
dovanotas LSS garbės ženklais
— Pažangumo ir Vėliavos žyme
nimis, Tėvynės sūnaus. Už Nuo
pelnus ir Lelijos ordinais.
Brolio Gintaro įvairių pareigų
ir darbų sąrašas toks ilgas, kad
sunku būtų viską trumpame ra
šinyje paminėti. „Lituanicos"
tunte, pradėjęs skiltininko ir drvės adjutanto pareigomis, vė
liau buvo vilkiukų, skautų ir
prityrusių skautų draugovių
draugininkas, vadovų lavinimo
skyriaus vedėjas, tuntininko
pavaduotojas ir pagaliau tuntininkas. Ypač jam rūpėjo vadovų
lavinimas — organizavo ir pra
vedė keturis skiltininkų kur
sus, dvejus metus buvo LS Broli
jos „Ąžuolo" vadovų mokyklos
instruktorius.
įstojęs į Akademinį Skautų

sąjūdį, buvo ASS Čikagos skyr.
pirmininkas, Korp! Vytis Či
kagos skyr. pirmininkas, iždi
ninkas ir tėvūnas. 1989-90 m.
buvo LSB Vidurio rajono atsto
vas (vadeiva). Buvo LSB Skautų
sk. vedėjas (1977-87 m.), ir LSB
Skautų skyr. vedėjas 1990- 93
m.
Išrinktas \ LSS Tarybą buvo
tarybos narys (1977-79 m.),
sekretorius (1983-85 m.), vicepirm. (1980-82 m.).
Nesvetimas j a m ir spaudos
darbas. Daugiau negu 10 metų
redagavo ..Lituanicos" tunto
laikraštėlį ..Skiltis". Paruošė ir
išleido du Skiltininkų kursų va
dovėlius. Skiltininkų kursų
vadovų užrašus. Skautų sueigų
pavyzd, planus, „Draugininko
žodį", „Draugovės įsakymai",
„Skilčių sistema", LSB Pažan
gumo programos (antrą laidą),
„Lituanicos" t u n t o vadovų
žinyną. Prityrusių skautų pa
vyzdinį planą ir daugybę smul
kesnių.
Per daugel) metų, beveik kas
met stovyklaudamas, ėjo įvai
rias pareigas nuo skiltininko iki
stovyklos viršininko.
Augindamas šeimą ir rūpin
damasis savo vaikų lietuvišku
auklėjimu. įsijungė ir į lituanis
tinių mokyklų tėvų komitetų
veiklą, iš septynerių, net pen
kerius metus buvo tėvų komi
teto pirminininku.
Šią vasarą vyksiančioje Jubi
liejinėje stovykloje, Rakė, brolis
Gintaras Brolijos „Dariaus Gi
rėno" stovykloje bus prityrusių
skautų pastovyklės viršininku.
Broliui Gintarui Plačui linime
sėkmės, o ištvermės jam tikrai
nepritruks.
IR
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. Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4.30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba

Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straipsniu
- nesaugo Juos gražina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus

prašymą
sadorių Konferencija pripažino
4Lietuvą de jure.
1933 m. liepos 17 d., mažute
Seni vyrai — gudrios galvos —
DR. JOVITA KERELIS
„Lituanica" perskridę Atlanto išmintingas kalbas kalba.
Dantų Gydytoja
v a n d e n y n ą , ties Soldinu
Lietuvių patarlė
3315 W. 55th St., Chicago. IL
(anuomet Vokietijos teritorijoje)
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL
žuvo pirmieji lietuviai transat
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Tai. (708) 598-8101
lantiniai lakūnai Steponas
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Vai pagal susitarimą
Darius ir Stasys Girėnas.
Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas
Visi gerai prisimename drą 5 5 4 0 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802
Pirm , a n t r , penktd. 9 v r -3 v p.p.,
DR. LINAS M. KLYGIS
sųjį tautiečių užmojį išgarsinti
ketv. 10 v.r.-7 v v., trečd .
Praktika su
Tėvynės vardą ir jų nepamirš
šeštd 10 v.r — 2 v.p p
DR.
ALLEN
C. BERNTHAL
tamąjį testamentą. Didvyrių
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd.
GASTROENTEROLOGIJA
Sumokama po vizito
testamento pirmieji žodžiai
IR KEPENŲ LIGOS
skamba taip:
6 8 2 7 W. Stanley A v a . , Berwyn, IL
•321 Avondal*. St*. 102
„Mes skrisime į Lietuvą.
(prie MacNeal ligonines)
^<f . - i >/' r
Chicago, IL 60631
Tai. (708) 749-4617
Lietuva laukia iš savo sūnų
Tai. 312-774-0042
Valandos pagal susitarimą
ir didesnių žygių". Tačiau ar
Tomas Kiaieiius, M.D.
daugelis žinome, kad šio tes
Stevon Sandiar, M . D .
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
tamento autorius yra lietuviško
Adrian Blanco, M . D .
DANTŲ GYDYTOJAS
sios skautybės įkūrėjas v.s.
Bozana Witak, M.D.
Tai. (1-312) 7 6 7 - 7 5 7 5
Petras Jurgėla.
S780 Archer A v a .
Karalius Mindaugas, DLK V ė ž i o ligos ( O n k o l o g i j a / h e m a t o l o g i j a )
(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos p a g a l susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Vytautas, Atlanto nugalėtojai
Darius ir Girėnas, Lietuviško
sios skautybės pirmūnas Petras
J u r g ė l a — vardai, k u r i a i s
Cardlac Dlagnosla, L t d .
puošiasi ir mūsų skautiškieji DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
Marquette Medlcal Bulldlng
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vienetai, o tų vardų simbolika Priklauso
6132 S. Kadžio
Hoty Cross ir Christ ligoninėms I
Chicago, IL 6 0 6 2 9
uždega ir skatina mus dirbti
2434 W . 71 Straat, Chicago
Tel. (312) 436-7700
tėvynės Lietuvos labui.
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
Populiariausia liepos šventė Pirm., antr., ketv, penkt nuo 12 iki 3 v.p p.
10401 S. Robertą Rd., PeJoa Hllls, IL S. PRASAD TUMMALA, M.D.
lietuviuose yra šv. Ona. Šia pro
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
ga kai kuriose Lietuvos vietovė Pirm , antr., ketv , penkt 4 Vp.p.—7 v.v
Valandos pagal susitarimą
se vykdavo šv. Onos atlaidai,
K a b . 312-735-4477;
Namų (708) 584-5527
palydimi panašių į Kaziuko Raz. (708)246-0067; arba (708)246-656
DR.
ALGIS PAULIUS
mugę prekymečių. įdomu, kad
DR. E. DECKYS
ORTOPEDINĖS LIGOS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Lietuvoje Ona buvo populia
CHIRURGIJA
SPECIALYBĖ
— NERVŲ IR
riausias moterų krikštavardis,;
6 1 3 2 S. Kedzle, Chicago, III.
EMOCINĖS LIGOS
Tel. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
skaičiumi pralenkęs k i t u s
CRAWFORD MEOICAL BUILDING
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120
vardus.
6 4 4 9 So. Pulaakl Road
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
„Kernavės" tunto „Mamunėlę"
Valandos pagal susitarimą
DR. A. B. GLEVECKAS
Oną Siliūnienę ir visas kitas
DR. L. D. PETREIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mielas Onas, Onytės, Onutės,
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS
DANTŲ GYDYTOJA
Onužes, Onules, Onelės, Onio3*00 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
9 0 5 5 S. Robertą Rd., Hickory Hllls. IL
Valandos pagal susitarimą
tes, Onikes vardinių proga
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Pirmd. 3 v. p p.-7 v.v entrd. 12:30-3 v.p p
skautiškai sveikiname.
Tai. (708) 598-4055
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 vp.p..
penkt ir settd. 9 v.r.-12 vp.p
Valandos pagal susitarimą
Sveikiname ir LSS Jubiliejinę
•132 S. Kedzle Ave., Chicago
stovyklą, prasidedančią š.m.
DR. FRANK PLECKAS
(312) rmmm
arba 012) 488-4441
liepos 31 d. Rako stovyklavie
Optometristas
(Kalba lietuviškai)
DR. K. A. JUČAS
Tikrina
akis.
pritaiko akinius
tėje, Custer, Michigano valsti
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
2618 W. 71 at St.
GYDO
ODOS
AUGLIUS,
ŽAIZDAS
IR
joje. Sveikiname jos vadovus,-es
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
ir visus ten stovyklaujančius
Vai. pagal susitarimą.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
brolius ir seses.
Paloa Vision Center, 7 1 5 2 W . 127th St
Tai. kabineto k buto: (708)652-4159
Palos Hgts, III. Ketv vai 3-6 v.v.
j.t.

DR. P. KISIELIUS

STOVYKLAUTOJU
DĖMESIUI
Visi Jubiliejinėn stovyklon
vykstantys skautai prašomi
pasiimti užsiėmimams reikalin
gas priemones: popierių, pieš
tuką, liniuotę ir kompasą.
Stovyklos adresas
Rako stovyklavietės adresas:.
CAMP RAKĄS, Howley Rd.,
Custer, MI 49405.
Reikalui kilus, skambinti
telefonu 1-616-757-2572.
Turint klausimų, kreiptis
į tuntininkus
.Aušros Vartų" t. - ps. Rena
ta Borucki (708) 260-1705;
„Kernavės" t. — s. Ramutė
Kemežaitė (312) 778-2679;
„ N e r i j o s " t. — j . s . Vija
Paulienė (708) 584-5527;
„Lituanicos" t. — s. Robertas
Vitas (708) 636-4426.
Stovyklos vadovybė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 8 0 . SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč. Sėst. 12 iki 4 vai p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
T a i . 312-585-1955
172 Schmor St., Ehnhuret, IL 60126
706-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634-1120

Tel. (708) 4 4 8 - 1 7 7 7

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W 63rd Straat
Vai : antr 1-4 v p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t a i . (312) 7 7 6 - 2 8 8 0 .
Raz. (708) 4 4 8 - 5 5 4 5

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.S.C

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
24S4 W . 71«t Straat
(312)434-2123
Pirm 2-7. Antr. ir
katv. 9-12. Penkt. 2-7
K a b . t o l . (312) 585-0348;
Raz. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd t t .
Vai pagal susitarimą: pirm. ir katv 12 A
6-9; antr 12-6. penkt 10-12: 1-6
Kab. tai. (312) 471-3300

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 5 8 5 - 7 7 5 5
ARAS ŽLIOBA, M . D .
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan M e d l c a l CenterNapervliu Campue
1020 E. Ogdan A v a . , Sulte 3 1 0 ,
Napervllle I L 6 0 5 6 3
T a i . 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. t a t . 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S 6 7 4 5 W. 63rd St., Chicago, IL 6 0 6 3 8
7 7 2 2 S . Kodzto A v a ) . ,
V a i : pirm , antr, ketv ir penkt. 3-6
Šeštadieniais pagal susitarimą
C h i c a g o , IM. 6 0 6 5 2

Ar pasaulis tikrai

RUSIJA RUSO TREMTINIO AKIMIS

nuošimčių krašto tarp centrinių
organų ir kai kurių pakraščių
respublikų, bet nė v.ena dabar
jau nekalba apie išstojimą iš
sąjungos.
Paminėjęs dar keletą reikš
mingų laimėjimų, jis stebisi,
kodėl, tokios padėties akivaiz
doje, dar vis užsienio spaudos
straipsniuose apie Rusiją linksniuojama senoji baimė, rūpestis
ir apokalipsinės pranašystės,
Tylioji tiesa, kurios dauguma
Rusijos gyventojų bei Vakarų
intelektualų nesupranta, yra.
kad Rusijos gyventojai nekels
riaušių prieš demokratinę vyriausybe todėl, kad ji šiuo metu
dar negali gyventojus aprūpinti

pigesne duona bei dešromis.
Priešingai, kaip iš referendumo
duomenų paaiškėjo, rusų gyven
tojų visumos atmintyje ko
munizmo padariniai buvo ir yra
tokie pasibaisėtini ir neužmirš
tami, kad prašoka visas dabar
ties negeroves. Kadangi, kai ku
rios užsienio spaudos ir Jelcino
vyriausybės vidaus priešų teigimu, Rusijos gyventojų pakanta
yra tiesiog proporcinga šalies
ekonominiam stoviui, tai Mikhejevas ir kiti Rusijos vidinių
reiškinių rimti stebėtojai tą
nuomonę paneigia,
Pastovesnė Rusijos vidaus padėtis leidžia ir Lietuvai laisviau
kvėpuoti.
'

Rusijos vidaus nuotaikos pa
KAROLIS MILKOVAITIS firmų stengiasi nuo valdžios nu
saulį veikia, kaip vandenynų
slėpti jų gamybinio-verslo stovio
potvyniai ir atoslūgiai. Jos
žinias. Didžiuma maisto gami
politinis bei ūkinis nepasto pulsą, kad objektyviai galėtum nių, pagamintų daugėjančių pri
Problemos pasaulyje nema mėnesių ir savo akimis jokių, vumas yra nenuspėjami: nieka pradėti vertinti".
vačių gamyklų, nepatenka į ga
žėja. Gamta turi savo įstatymus spaudoje aprašomų, užpuolimų, da negali žinoti ar numatyti,
Pavyzdžiui, Jelcinui pradėjus mybos apskaitos kartotekas. Bi
ir juos vykdo, bet žmogui duota pinigų atėmimų nemačiau. Bet k a s įvyks rytoj. Tokia jos vykdyti savo reformas, užsie lijonų rublių sumos grynais eina
sąžinė, todėl čia dažnai susidu visur buvau lydima kolegos ir padėtis dar daugiau veikia Eu niuose sklido baimės gandas, iš rankų į rankas, ar tarpusavio
ria priešingi sprendimai. Šiuo visi apsilankymai vyko rytais, ropą, o ypač neramina jos kai kad prasidės žydų persekiojimas sandėriai atliekami mainais,
metu tai ypač ryšku pabėgėlių taigi sutemus j a u būdavom sau mynus.
ir tautybinių mažumų tarpusa kad apsukrūs verteivos galėtų
iš įvairių kraštų atveju. Štai juk giai namie. O štai dabar paimi
Kadangi Lietuva yra viena ar vio kovos, nuo kurių milijonai išvengti valdžios nuostatų. Tiesa,
ir mes esame pabėgėliai iš savo žmogus į r a n k a s laikraštį ir timiausių jos kaimynių ir dar bėgs į užsienius. Mes bijojome, infliacija yra didesnė, negu gal
krašto, bet kai į dabartinį mūsų skaitai apie žudymus, susi siejama kai kurių bendrų saitų, kad Rusijos ir Ukrainos ginčai vota, bet ji niekad nepasiekė
gyvenamąjį kraštą plūsta šaudymus ir lietuvišką mafiją. tai pravartu Rusiją turėti poli dėl Juodosios jūros laivyno bei perviršio lygio ir pradeda kristi.
žmonės iš visų vargingų žemių, Čia kaltinti rusų okupacijos ne tinio akiračio vyzdyje.
Krymo neišsivystytų į ginkluo
Buvo pranašauta, kad Rusijo
mes irgi turbūt kartais sakome, galime, nes tuo metu tokie
Dmitri F. Mikhejevas buvo tą susirėmimą. Mes tikrai bai je bus 20 milijonų bedarbių, bet
kad gana tų pabėgėlių. Tai buvo nusikaltimai buvo žymiai re 1970 metais suimtas ir nuteis minomės, kad, nepatenkinti re- jų yra tik 730,000, kas sudaro
labai pastebėta kiniečių pabė tesni ir skubiau baudžiami, tas sunkiųjų darbų kalėjimo formine valdžia, Rusijos žmonės mažiau, negu vieną nuošimtį
..Kiekvienas, kuris n r n būti
ANGLIKONAMS NEBUS
gėlių į savo gimtą kraštą su negu dabarties Lietuvoje. Kas bausme. Po šešerių metų iš nušluos Jelcino vyriausybę ir darbingosios pajėgos, o 1992
priimtas
į Katalikų Bažnyčią,
grąžinimo sprendimo vykdyme. užaugino tuos jaunuolius, kurie kalėjimo paleistas, 1979 m. vėl įves diktatūrą, kuri tik metus Rusija užbaigė su 10 bili SUTEIKTAS YPATINGAS
turi pripažinti jos mokymo auto
STATUSAS
Jie buvo pakrauti į laivus ir iš taip skiriasi nuo dabartinių, valdžios išgyvendintas iš So riausiai vėl įsivels į naują šal jonų užsienio prekybos balanso
ritetą tikėjimo ir moralės,
siųsti atgal ten, iš kur jie pa bažnyčias lankančių ir jas atsta vietų Sąjungos ir atsirado Ame tąjį karą.
pertekliumi.
klausimais ta forma, kokia jį
bėgo. Kinija niekad nebuvo tančių, tautiečių, nuo gausių rikoje. 1985 m. tapęs Amerikos
Bet nieko panašaus neatsi- ; Autorius išvardina nemažai
Anglikonams, kurie, nesutik vykdo popiežius kaip šv. Petro
geraširdiška savo piliečiams. tautinių muzikinių grupių, piliečiu, dirbo Amerikos Balse tiko. Nors kainų kilimo atvejis kitų teigiamų Rusijos pasie dami su moterų ordinacija, nori
įpėdinis ir su juo vieningas vys
Valdovai, kaip jie besivadintų, daugybės poetų ir rašytojų? politiniu komentatoriumi. Jis yra dramatiškas ir gyventojams kimų. Ir samprotauja: gal todėl pereiti į Katalikų Bažnyčią,
kupų susirinkimas", pažymėjo
visad netrukdomi vykdė savo Argi jie neturėjo tėvų, senelių, y r a trijų knygų autorius, sunkiai pakeliamas, bet 1992 tiek daug Vakarų valstybių ypatingas statusas nebus su
kardinolas. Vien protesto prieš
valią. Taigi ir šiuo kartu ima ar nėjo mokyklon su gerais gyvena Indianoje ir dabar dirba m e t a i buvo ramiausi nuo korporacijų atidaro Maskvoje teiktas. Kaip balandžio mėn.
anglikonų generalinio sinodo
šiurpas pagalvojus, kaip su tais mokytojais? O gal jie imituoja Hudson institute. 1992 metais 1987-jų. Užuot bado, Maskvos savo atstovybes, o kiti tūkstan pabaigoje Londone surengtoje
nutarimą, suteikiantį teisę
bėgliais bus pasielgta, kai jie vėl televizijoje matomus „didvy jis buvo nuvykęs į savo kilmės parduotuvės yra pilnos maisto. čiai užsienio verslininkų tiria spaudos konferencijoje pareiškė
moterims tapti kunigėmis, kaip
išlips savo žemėje ir atsistos rius", kurie jaučiasi visagaliais, kraštą, kaip prekybos reikalų Užuot milijoninio žmonių masių visą kraštą — nuo Kaliningra Anglijos Vyskupų konferencijos pagrindo pereiti į Katalikų
prieš vyriausybę.
puikiai moka šaudyti ir badytis patarėjas, padėti užmegzti Ame- bėgimo į Vakarus, armėnai, do iki Rusijos tolimųjų rytų, ieš pirmininkas kardinolas Basil Bažnyčią nepakanka. Niekas
O tačiau Amerika sako, kad peiliais. Ir tada ašarą išspaudžia rikos-Rusijos prekybos ryšius. gruzinai ir žydai iš Estijos, kodami įsikūrimo galimybių. Hume', norintys priimti katali negalįs iš kitos Bažnyčios dok
tų bėglių čia jau per daug, kad liūdesys ir baimė, kad toliau Grįžęs į Ameriką, „Orange palikę savo gimtuosius kraštus Jau dabar Rusijoje esą įsikū kų tikėjimą turėsią „pilnutinai trinos atsirinkti tiktai tai, kas
čia viešpatauja nedarbas ir ypač reikalai ten gali eiti ne geryn, County Register" dienraštyje ir namus, persikėlė gyventi į rusių daugiau kaip 6,000 užsie integruotis į Katalikų Bažny jam patinka.
daugiavaikių šeimų jie nenori o blogyn. Šią vasarą ten lankosi išspausdino savo Rusijoje patir Rusiją.
čią". Drauge jis pridūrė, jog
nio firmų iš 68 valstybių.
„Aišku, kad mano kraštas
priimti. Juo labiau, kad bedar daugybė mūsų tautiečių iš visų tus įspūdžius.
Bet kaip pastovi yra Rusijos brangintinas ir šių konvertitų
MIRĖ POETAS
Po 13 metų vėl išvydęs Rusiją, išgyvena didelius sunkumus, politinė padėtis? Kaip stipri yra „dvasinis anglikoniškasis pavel
bių skaičius kas mėnesį didėja kraštų, bet jei jie ten vakare irgi
PETRAS GAULĖ
ir tarp seniai įsipilietinusių negalės be baimės išieti į gatvę, jis negalėjo paslėpti nusivylimo kančias ir politines aistras. Bet opozicija? Ar galėtų gatvių de das". Asmeninės prelatūros pa
gyventojų. Šiuo laiku, jau ir taip į parengimus ir svečius, tai visi — pirmieji įspūdžiai buvo sle tai neturi suklaidinti ir užstoti monstracijos ir iš jų kilusios gal „Opus Dei" pavyzdį ar su
Š.m. liepos 19 d., eidamas
daug problemų turįs, prezi nustosime tikėti šviesia Lietu giantys ir beviltiški. Jis rašo: dabartinės valdžios nepaprastų riaušės nuversti dabartinę de Roma susivienijusios angliko ;71-uosius metus, mirė poetas
dentas Clintonas visgi atmetė vos ateitimi ir noro ten praleis „Koks pilkas, nešvarus, ne laimėjimų", — toliau rašo Mik mokratinę valdžią ir grąžinti se nų Bažnyčios įsteigimas at Petras Gaulė. Kelių poezijos
kiniečių prašymą, sakydamas, ti vasarą Palangos smėlyje, tvarkingas ir nelaimingas yra hejevas. Visos svarbiosios nąją?
knygų vaikams ir suaugusiems
mestinas.
kad ir šiame krašte trūksta Klaipėdos uoste ir jaukiose šis kraštas, kuriame žmonės ekonominės institucijos Rusijo
autorius labiausiai išgarsėjo
Hume
pabrėžė,
kad
anglikonų
Mikhejevas mano, kad ne. Tik
darbų, todėl būtina pirmiausia Vilniaus užeigose. Turintiems nesibaigiančiose grumtynėse je veikia, nors dažnai girgždė Valstybės Gelbėjimo frontas, su kunigai turėsią būti įšventinti, tekstais dainoms. Dešimtys Pet
už
b ū t i n i a u s i u s damos ir trūkčiojančios. Spau darytas iš užkietėjusių komu jeigu jie Katalikų Bažnyčio ro Gaulės parašytų dainų dai
žiūrėti savų reikalų. Politikui atostogas leisti, vaikščiojant kovoja
yra sunku nepaisyti spaudos pilnomis b a i m ė s š i r d i m i s gyvenimo reikmenis. Nuo pat dos bei kito masinio susižinoji nistų ir remiamas maždaug 6 je norėsią būti dvasininkais. nuojamos visoje Lietuvoje.
perspėjimų, sakančių, kad pre Vilniaus gatvelėmis, tikrai pra pirmos atvykimo akimirkos mo sistema laisva, kaip dauge
zidento prestižas ir taip jau yra eis noras aplankyti tėvynę. mano širdį sugnybo skausmas, lyje Vakarų demokratijų. Kada
žymiai kritęs dėl nesugebėjimo Šituose žiauriuose aprašymuose pamačius taip nuskurusį, niūrų, nesutarimai tarp vykdomosios
tvarkyti ekonominius klausi nerandu vilties, kad valdžios vargingą, apleistą gamtovaiz valdžios ir Piliečių deputatų
kongreso kraštą privedė prie
mus.
didieji i r g i s u p r a n t a b a u  dį".
Rusijos
politinis
vaizdas
jam
referendumo, tautos balsas buvo
ginančią krašto eigos kryptį ir
daro viską, ką tik galima, kad taip pat netiekė jokios paguo aiškiai ir nedviprasmiškai pa
Kitas rūpestis, kuris irgi susodintų tuos nusikaltėlius už dos. Tai esanti visiškos netvar reikštas esamos valdžios nau
paliečia žmogišką sąžinę, yra grotų ilgam laikui, idant turėtų kos bei nešvarių painiavų dai.
Kokiame stovyje yra Rusijos
vis girdimas didelis nusi laiko apsimąstyti savo blogus a r e n a , kurioje nėra jokių
nuostatų
bei
taisyklių,
kur
vice
ekonominė
padėtis? Toli gražu
darbus.
kaltimų skaičius Lietuvoje. Aš
prezidentas
atvirai
veikia
prieš
ne taip blogai, kaip Rusijos ir
pati ten buvau prieš porą
RKV
prezidentą, kur politinių insti Amerikos žinovai skelbia.
tucijų, ypač Deputatų kongreso, 1992-jų metų gamybos smuki
ateitis labai abejotina.
mas buvo tciygus kitoms vals
Šie
paviršutiniai
įspūdžiai
tybėms,
išgyvenančioms tas
MARIJAMPOLĖJE
fotokorespondentai), k u r i o s
įtaigauja
artėjant
neišvengiamą
pačias
pokomunistinės
sistemos
APSTUMDĖ
pagrindu iškelta administracinė
DR. KAZĮ BOBELĮ
byla pagal Administracinės socialinį sprogimą, dėl kurio ki kitėjimo sunkumus. Bet ir tos
teisės pažeidimų kodekso 174 lus smurto veiksmams, naujos gamybos smukimo žinios buvo
diktatūros įsigalėjimas yra už išpūstos, nes didelė dalis
„Lietuvos ryto" korespon straipsnį.
ekonominio judėjimo Rusijoje
dentas Algis Vaškevičius
Savo paaiškinime dr. K. Bo- tikrintas.
praeina neužregistruota. Turė
„Bet
tai
nėra
tikroji
tiesa,
—
aprašo (1993.rV.4 laidoje), kad belis teigia, jog sužalojimų jam
damas asmeninių ryšių su ati
balandžio 2 d. prie Mari n e p a d a r y t a drabužiai nesu tvirtina Mikhejevas. — Ką aš
t i n k a m a i s asmenimis, jis
jampolės miesto savivaldybės plėšyti, ir prašo nubausti ad prabėgomis iš paviršiaus ma
sužinojo, kad tūkstančiai tonų
čiau,
mato
kiekvienas
užsienio
vyko Darbininkų sąjungos pike ministracine tvarka keletą di
pagamintos alyvos „prasmun
tas, paremiant Europos dar džiausių triukšmadarių. Teis žurnalistas ar eilinis lankytojas.
ka" pro gamybos apskaitos sta
Giliau
padėties
neištyrę,
jie
tą
bininkų protesto akciją. Apie mas nubaudė: piliečiams Vincui
tistiką ir „tyliai" parduodama
Išeivijos poetai Vilniuje, Rašytojų namuose š.m. birželio mėnesj. Iš kairės — Henrikas Nagys
500 žmonių buvo gerokai įsisiū Patackui ir Juozui Daraškevi- netikrą savo nuomonę pasklei
užsieniams. Dėl labai aukštų
iš Montrealio. Que. ir Kazys Bradūnas iš Čikagos.
bavę. Korespondentas rašo:
čiui pareiškė žodinį įspėjimą, džia ir klaidina pasaulį. Reikia
mokesčių daugelis privačių
pažinti
žmones
ir
jausti
krašto
„Tuo metu iš savivaldybės Bronei Arlauskienei, laikiusiai
pastato atsitiktinai išėjo Seimo nelemtąjį plakatą ir plūdusiai
už mus protingesni, tam ir mokslus ėjo. Mato kaip
Rakina duris. Grįžta Ričardas? Ne. Prižiūrėtojas
narys K. Bobelis — jis norėjo Seimo narį, paskirta 539 talonų
nuluptus.
Geriau
prisipažinti.
rodo
į Memedą:
pereiti J Basanavičiaus aikštę bauda. Tokia pat bauda nubaus
Jo
nuotaika
šokinėja
nuo
didvyriškiausio
didvyrio
—
Su daiktai.-. Greičiau.
ir pašte nusipirkti pašto ženklų. tas ir Juozas Packevičius".
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Bet
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Ir
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BUS ĮSTEIGTAS
Trinkteli durys. Gaila. Nelabai žinau, kas jis buvo.
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Bet,
atrodo, buvo nieko vyras.
VIDMANTAS POVILIONIS
žodžiais, siūlė grįžti į Ameriką.
24
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tik
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Seimo narį, kišo prie akių
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Vytis...
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Rugsėjis
baigiasi, ir norisi galvoti, kad baigsis ir
plakatą „LDDP pažadai —
NUMYLĖTINIS
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Rugsėjis. Sėdžiu su adžaru (tokia gruzinų mu
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mėnesiams. Generalinio prokuroro Rudenkos parašas.
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Kyšteli dešinę — Rička. Iš Kauno.
ti. Trenkia kauliukus ant žemės. Kriminalisto įpročiai. vis aiškinasi, ar žinau aš praėjimus per painius kiemus.
narys V. Laukaitis K. Bobelio
vanojami
ne
tik
Lietuvos,
bet
ir
Akys kruvinos, tuoj šoks. Orumo nė lašo. Matais plūs Arba — gal pažinojau jo labai gerą draugą inžinierių
Politinis.
Kažkur
pakėlęs
Lietuvos
vėliavas,
kažkur
atsiprašė, piktinosi policijos ne
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ų
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Širvinską. Karta vidurnakty pasiūliau nutilti.-Ričardas
išplatinęs lapelius. Jis, aišku, niekada nebūtų t a ir profesionaliai.
veiklumu.
asmenys be pilietybės. Medalio papuolęs, bet draugas išdavė. Vėliavą iškėlęs ant
Keletą dienų nežaidžiame. Vėl... Kauliukai ant šoka iš lovos. Šoku ir aš Prižiūrėtojo stovėta vfe durų. f
K. Bobelis pareiškimo dėl šio
netekti galima tik teismo spren „Dviejų milžinų" restorano Garliavoje. Mašiną pasta žemės.
Beldžia: Raminkitės. Atsigulame. Ričardas pradeda
įvykio nerašė. Kaip sakė Mari
dimu, o j i s bus s k i r i a m a s tę kažkokioje gatvelėje, ir kagėbistai pagal padaftgas
barbenti pirštais į sieną: tik. tik, tik... tik, tik, tik...
— Ištaškysiu, — šaukia.
jampolės savivaldybės policijos
medalio komisijos teikimu. Ko juos užlenkę. Nenorėjęs prisipažinti, bet jau įrodyta.
Valandą kitą. Matyt, pavargo, bet savo darbą atlieka,
Memedas
išbąla.
Sėdime
nejudėdami.
Tik
krustelk
nuovados inspektorius Petras
misiją sudarys ordinų kancleris, Jam įdomu, ką manau aš — ar turiu mašiną? Ar galima — galvoju. Jaučiu, tą patį mąsto Memedas. Ričardas gerai. Guliu ir skaičiuoju, tik. tik, tik... Jau pradeda
Šapalas, tyręs šį incidentą,
susisiekimo, krašto apsaugos pagal padangų atspaudus įrodyti? Ir kaip jam elgtis? rimsta.
kelti. Rytas.
pavyko surinkti daug įtiki
ministrai ir dar du nariai,
Jį
kviečia
į
tardymą.
Ramu.
Atoslūgis.
Mudu su Memedu aiškiname: nesileisk į kalbas,
nančios medžiagos (įvykį
kuriuos skirs susisiekimo mi mažiau žinok, daugiau tylėk, klausyk, ką jie šneka.
(Bus daugiau)
— Daug prisižiūrėjau dirbdamas kalėjime, — sako
filmavo vietinė televizija, taip
nistras. („Kauno diena", 06.30)
Memedas.
—
Ir
neklystu.
Jis
yra
sėdėjęs.
Pasisaugok.
— Ką jau ten nutylėsi, — užgieda Ričardas. — Jie
pat fotografavo dviejų laikraščių
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CLASSIFIED GUIDE
LIETUVIU

TELKINIAI
HlSČELLANEOUS

BOSTON, MA
DR. S.E. CIBAS
VADOVAVO MEDIKŲ
SUVAŽIAVIMUI
Dr. Saulius E. Cibas jau penk
ti metai oi-ganizuoja ir vadovau
ja Harvard Medical School glo
bojamiems metiniams suvažia
vimams, rengiamiems Ameri
kos patologams ir cytologams.
Šie suvažiavimai — konferen
cijos vyksta Ritz-Carlton vieš
butyje. Bostone, ir tęsiasi
savaite. Šiais metais konferenci
ja vyko birželio 21-25 dienomis.
Joje dalyvavo daugiau, negu
šimtas gydytojų, norinčių susipa
žinti su paskutinėmis žiniomis
jų specialybėje, sužinoti, kas
naujo išrasta ir kaip tas naujas
technikas pritaikinti kasdieni
nėje praktikoje. Šių metų pa
grindinės temos buvo immunocvtochemija. cytometrija. cytogenetika. molekuliarinė bio
logija, pritaikoma diagnostinei
cytologijai ir kt.
Dr. Saulius Cibas atidarė su
važiavimą ir skaitė dvi paskai
tas. Jis yra asistentas pro
fesorius Harvard Medical
School ir cytologijos laborato
rijos direktorius Brigham & Women's ligoninėje. 1997 metais jis
organizuoja tarptautine konfe
renciją VVestin viešbutyje. Bos
tone, kurioje planuoja dalyvauti
tūkstantis gydytojų iš įvairių
kraštu.
J.A.

ST. PETERSBURG, FL
VIKTORAS BARAUSKAS
ST. PETERSBURGE
Liepos 4 dieną St. Petersburgo Mahaffey teatre jau penktą
kartą metinę programą atliko
Floridos Šokių teatras kartu su
Tampos įlankos visuomenei
gerai pažįstamu Swing Sound
orkestru. Floridos Šokio teatro
meninis direktorius yra Sean
M u s s e l m a n , šokių
meną
studijavęs pas žymius moky
tojus ir gilinęsis Kirovo baleto
koncertmeisterių globoje. Per
nai ši grupė dalį programos
atliko St. Petersburge, Rusijoje,
švenčiant Čaikovskio baleto
.,Spraktukas" premjeros šimto
metų sukaktį. Tuo metu jie pasi
rašė penkerių metų bendravimo
s u t a r t į su Kirovo baleto
vadovybe. Susitarta pasikeisti
mokytojais kai kurių šokių
išraiškos niuansų pagilinimui ir
kartu
rengti
koncertus
Amerikoje ir Rusijoje. Šiam
koncertui ruošiantis, buvo
iškviesta garsi Kirovo baleto

prima balerina Vinogradov.
Lietuviams žiūrovams maloni
staigmena tai. kad dalis pro
gramos buvo atlikta iš Čikagos
pakviesto iškilaus jauno baleto
profesionalo, Viktoro Barausko.
Danos Barauskienės-Mažeikienės ir a.a. aktoriaus Leono
Barausko sūnaus. Jis jau eilė
metų šoka Čikagos Civic Operos
renginiuose. Kaip programoje
pažymėta, Viktoras yra garsaus
operos solisto, Placido Domingo,
mėgstamiausias šokėjas. Šiame
koncerte Viktoras pasirodė dvie
juose šokiuose ne tik kaip pa
grindinis šokėjas, bet jis atliko
tų šokių choreografiją, juos
sukūrė.
Pirmasis šokis buvo „Nakties
vandenys". Čia Viktoras kartu
su viena Floridos Šokių teatro
šokėja atliko įspūdingą vandens
bangavimo iliuziją. Moderni
šokio choreografija, išryškinta
paties Viktoro stipriais kūno
judesiais, sužavėjo žiūrovus.
Antrąjį šokį „Gyvačių šventė"
šoko trise su pačiu teatro
vadovu. Čia irgi išryškėjo Vikto
ro gabumai, prisitaikant prie
muzikos, sukurti fantazinį šokį,
vaizduojantį gyvačių pasi
ruošimą šventei. Nuo ramių,
pradinių judesių iki vis au
gančio, didėjančio, kūno jude
siais pulsuojančio pašėlimo. Šis
šokis susilaukė labai karštų
aplodismentų. Iš publikos net
girdėjosi šūkių: ,,Viktor.
Viktor".
Viktoras jau pasirašė sutartį
ir šį rudenį atliks pagrindinį
šokio vaidmenį Civic Operos
statomoje „Traviata" operoje.
Sveikiname Viktorą Ba
rauską už jo kūrybingą darbą ir
tobulėjimą
baleto žanre.
Linkime jam pasiekti pačių vir
šūnių. Jis net puoselėja minti
pasirodyti tėvų numylėtoje
žemėje, Lietuvoje.
Mečys

BALTIMORE, MD
BALTIMORĖS LIETUVIU
VEIKLA
Baltimorėje birželio mėnesį
vyko du svarbūs lietuvių ren
giniai: 12 ir 13 dienomis metinis
lietuvių kultūrinis pasirodymas
— festivalis, j a u 6 metai
ruošiamas Baltimorės miesto
Festivalių salėje. Tai 21 masis
lietuvių pasirodymas plačiajai
visuomenei.
Šiais metais įėjusius į sale
pasitiko įspūdingas Laisvės pa
minklas — kopija Kaune esan
čios Laisvės statulos, Algio
Grintalio, Vytauto Vaškio ir
Jono Kardoko darbo vaisius. Pa
minklas apsuptas Lietuvos

10%—20%—30% pigiau mokė$£
už apdraudą nuo ugnies ir automobilis
pas mus.
- FRANK ZAPOLIS
3208V* West 95th Stret
Tel. - (708) 4 2 4 - 8 6 5 4
(312)581-8654
ELEKTROS.
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

„Pagalbos Lietuvai" krovėjai Baltimorėje. Iš k. - stovi K. Laskauskas, sėdi V. Vaškys. J . Mikužis
ir K. Sadauskas. Stovi prieky Lietuvių N a m u pirmininkas J . Kardokas, A. Prasčiūnas ir A.
Skudžinskas. Stovi sunkvežimy iš kairės Z. P< čiulionis, V. Mildažis ir V. Erineis.
Nuotr. E. Okienės

miestų herbų vėliavomis, suorganizuota siunta į Lietuvą, savanoriai: B. Brasauskas, V.
meniškais kryžiais, koplytstul Ši siunta buvo pradėta orga- Eringis, J. Kardokas, K. Laspiais ir sausio 13-sios žuvusiems nizuoti su BALFo Vašingtono k a u s k a s , V. Mildažis, J.
paminėti, tautinių motyvų pa skyriumi, kurie rinko įvairias Mikužis, Z. Pečiulionis, A. Pras
minklėliais. Pora gyvų berželių aukas Vilkaviškio vyskupijos čiūnas, K. Sadauskas, A. Sku
ir gėlių puokštės supo pa senelių namams ir našlai- džinskas, V. Vaškys ir regist
minklą. Prieš paminklą — tynams. Šių aukų susidarė arti raciją bei piniginį atsiskaitymą
Amerikos Lietuvių draugijų 160 dėžių, tačiau privačių tvarkiusios — A. Kazlauskienė,
tarybos vainikas pagerbti žuvu apmokamų siuntinių suvežta E. Okienė, V. Prasčiūnienė ir E.
sius kovotojus už Lietuvos beveik 580, kurios beveik ir Skudžinskienė, o taip pat ir
laisvę, o už jo — didžiulės JAV užpildė didelį talpintuvą. Tad Aldona Budienė, Lietuvių namų
vyskupijai skirtos dėžės (135) administratorė, kuri keturias
ir Lietuvos vėliavos.
Šiais metais mus aplankė liko sandėlyje laukti kitos siun dienas nuoširdžiai rūpinosi
„Gyvataro" šokėjai iš Hamil tos, kuri numatoma maždaug talkininkų maitinimu.
tono, Kanados. Ši grupė šokius rugsėjo mėn. pabaigoje.
Šie du renginiai padeda Lietu
Visuomenės pagarbos ir padė vių namams išsilaikyti ir teikti
atliko profesionaliai ir su
jaunatviška energija. „Gyva- kos nusipelno prie šios siuntos pastogę lietuvių organizacijoms
taras" atsivežė ir savo orkestrą paruošimo, priėmimo, perveži ir kultūrinei veiklai.
..Žagarai". Puikiai pasirodė ir mo į uostą ir perkrovimo dirbę
J. Kardokas
Baltimorės „Malūnas".
Per visą salę nusitiesusiose
tautiniais motyvais papuoštose
parodų būdelėse, ant Lietuvoje
austomis apdengtų stalų išdės
tyti įvairiausi lietuvių tau
todailės pavyzdžiai žavėjo
lankytojus. Daug dėmesio susi
laukė ir margučių marginimų
demonstravusios instruktorės.
Keramikos specialistė iš
Lietuvos patraukė lankytojus
savo moderniais kūriniais.
Kitose būdelėse buvo įvairių
prieskonių Baltimorėje populia
raus krupniko gamybai, lietu
viškų pašto ženklų ir vokų.
sveikinimo kortelių, knygų.
Netoli Baltimorės gyvena Svečius išleidžiant atgal i Lietuvą po Politinės visuomeninės konferencijos
trečios kartos lietuvis Henrikas Detroite: Romualdas Ozolas, Liuda Rugienienė ir Aloyzas Sakalas.
Gaidis. Nepriklausomos Lietu
Nuotr. Algio Rugieniaus
vos karinių uniformų, ginklų
medalių ir kitų garbės ženklų
rinkėjas. Jis artimai bendradar
UTHUANIAN MERCY LIFT „GYVYBINIO
biauja su Baltimorės Lietuvių
REIKALO" PUOTA
muziejumi, ruošiant įvairias
parodas. Jam reikėjo net 8 stalų
įvyks rugsėjo 11 d . , 6:30 v a i . vakaro. Pasaulio Lietuvių Cen
išdėstyti dalį savo rinkinio.
tro, Lemont, IL. Visuomenė jau dabar kviečiama užsisakyti vietas
į šią puotą. Auka vienam asmeniui $60.00
Kairėje festivalio salės pusėje
— būdelės su lietuviško maisto
gaminiais. Buvo čia ir lietu
viškos, baltimoriečių mėgsta
Užsakau
vietas { ,,Gyvybinio Reikalo" puotą
mos ruginės duonos, gamintos
Pridedu čeki $
..Baltic Bakery" Čikagoje. Šios
Siunčiu auką $
kepyklos savininkai Ankai jau
daug metų remia Baltimorės
Viso: $
Lietuvių muziejų, aukodami
čekius rašyti Lithuanian Mercy Lift vardu ir siųsti iki rugpjūčio
duoną festivaliui ir prieš Kalė
2 7 d.: Lidija Ringienė, 5 0 Carriage Trail, Palos Heights, IL
das ruošiamam bazarui. Tai di
60453
džiausi muziejaus rėmėjai, ir
jiems nuoširdžiausiai dėkojame.
Be jų pagalbos mums būtų
AMERICAN TRAVEL SERVICE
sunku išlaikyti muziejų tokiam
9 4 3 9 S. KEDZIE A V E N U E
gražiam ir vertingam stovyje.
EVERGREEN PARK. IL 6 0 6 4 2
*
Birželio 19 ir 26 dienomis
TEL. (708) 4 2 2 - 3 0 0 0
*
Lietuvių namus užgriuvo dėžės
FAX (708) 4 2 2 - 3 1 6 3
su įvairiomis
gėrybėmis
giminėms ir pažįstamiems
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja
Lietuvoje. Daug dėžių buvo su
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
mokslinėmis knygomis ir
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
žurnalais universitetams, in
cijai skambinti: 1 - 7 0 8 - 4 2 2 - 3 0 0 0 . Darbo vai., pirmad., antrad.,
stitutams ir pavieniams moksli
t r e č d . . ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., s e i t d . 9 v.r.—
ninkams. Tai Lietuvių namų
1 v. p.p.
,
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Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
•52S South 7tth Avenue
Mlckory HM, IHInols 60457
Viktoras Barauskas.

REAL ESTATE

Tel. 708-430-7272

223 Ketvarift gatvė
Vilnius. Lietuva
T e l e f o n e ! : 77-7S-§7 k 77-SS-12

Pagyvenusi moteris gali padėti
namų ruošoje arba prižiūrėti
senelius. Gali gyventi kartu. Skam
b i n t i : 3 1 2 - 4 3 6 - 9 2 5 0 , palikti
„message".
IMEX AMERICA, I N C .
S24 State Line Rd.
Calumat City, IL 60409
Nuomoja automobilius Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą.
Tel
708-868-0049,
Fax
708-868-8642. Skambinkite darbo
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS.Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas valiui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apąrtmentus ir Žemę.
Į' • Pensininkams Nuolaida.

FOR SALE
Oak Lawn, 3 bdrm., tri-level with 1Vi
bathrooms; basement, attached 2 car
garage; excellent condition.
$178,000. Tel. 708-424-6075.

U.S. Savings Bonds
Mak€ Great Gito.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys
M . •585-8624. Nuo t) ryto iki 6 v.v.

Kalbėti lietuviškai

A public st-rvke of thii n«'\\spaper

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
DARAIUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai ant
spauduoti Jul. 15,1993 data su JAV ženk
lais, 2 rūšių
DARIAUS IR GIRĖNO skr. jub. neantspauduoti
2 rūšių vokai
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA. Juo
zas Jakštas. 272 psl
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. Dan. Brazytė Bindokienė. 364 psl.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas. 37x27" . .
HELLIN ICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. Onu
tė Garbstienė. 255 psl
GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl
SUSITIKIMAS PAMARY, novelės. Aurelija Balašaitienė. 215 psl
DIALOGAS SU LIETUVIAIS. Bronys Raila. 560
psl
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT. Edvardas Turaukas. 280 psl
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas
Kulbokas. 336 psl

$1.50
$0.35
$15.00
$15.00
$5.00
$13.00
$8.00
$8.00
$6.00
$6.00
$8.00

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

L ADAS TU LABA

TAI JUMS KALBĖJAU
Pirmose 3-se knygose yra Evangelijos tekstų paaiški
nimai skirti liturginių metų sekmadieniams. Liturginė reforma
Šv. Rašto tekstai sekmadienams parinkta ir suskirstyta į tris
ciklus — A.B.C. Pirmoje knygoje ciklas A iš M a t o
evangelijos. Knygą sudaro 400 psl. Roma, 1993.
Antroji knyga — Evangelijos mintys metų sekma
dieniams, šiame tome ciklas B — daugumoje yra paduo
damos Morkaus evangelijos tekstas, 408 psl. Roma, 1991.
Ciklas C, tai trečioje knygoje Evangelijos mintys metų
sekmadieniams. Daugiausiai paimta iš Luko evangelijos
ir papildoma, kaip ir kituose cikluose, tekstais; paimtais iš
Jono evangelijos. 406 psl. Roma. 1991.
Vol 4 knyga, kurioje talpinamos mintys dvasiniams
pamokymams įvairiomis progomis. 406 psl. Roma, 1992.
Vol 5-ji knyga — šventes ir šventėjai. Šiame tome
paduodama minčių pamokslams bei mąstymams didžiosiom
Kristaus, Marijos ir Tautinėms šventėms. Po to seka
aprašymai kai kurių žymesniųjų šventųjų. 454 psl. Roma,
1992.
Visi leidiniai gaunami „ D r a u g e " , 4545 W . 63rd St.,
Chicago, IL 6 0 6 2 9 . Užsisakant paštu pavienius tomus,
kainuoja su persiuntimu $12.00. Illinois gyventojai dar
prideda 8 8 et. valstijos mokesčių. K a s užsisakys paštu Iš
karto visus 5 tomus, mokės tik $30.00. Persiuntimo išlai
doms padengti pridedama $5.00; Į Kanadą ir kitus k r a i tus — $7.00. Illinois gyventojai dar primoka $2.62 valstijos
mokesčių.

SV. TĖVAS JONAS
PAULIUS II RUOŠIASI
VIZITUI LIETUVOJE

D R A U G A S , trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 28 d.
lietuvius a n g l ų kalbos. Dabar
jie j a u vėl ruošiasi ateinančių
metų pavasario semestrui vykti
MIRĖ ANTANAS MONČYS
į Šiaulius.
Prieš porą mėnesių turėjau
Paryžiuje liepos mėnesio 10
progos privačiai išklausyti jų dieną mirė skulptorius Antanas
P R E L . L A D A S T U L A B A , P.A.
įspūdžių ir prisiminimų. Man jie Mončys. Jis gimė 1921 metų
pasirodė įdomūs, todėl aš para birželio 8 d. Mončių kaime,
Lietuvoje vyksta intensyvūs
JAV, bet taip pat į Lietuvą.
ginau juos visa tai užrašyti. Ką K r e t i n g o s apskrityje. Po karo
d a r b a i , r u o š i a n t i s p r i i m t i Cituoju pažodžiui Jono P a u l i a u s
studijavo Vokietijoje lietuvių
jie
ir padarė.
a t v y k s t a n t į K r i s t a u s Vie
II žodžius apie kelionę į Lietuvą:
„Catholic Review" jų atsi meno mokykloje, kurią V. K. Jo
tininką, Joną Paulių II. Tai is
„A, ši kelionė m a n yra jaudi
minimus t i n k a m a i panaudojo n y n a s 1946 metais įsteigė Freitorinis įvykis.
nanti. Tiek metų apie ją svajo
t
a m e , . P a g a l b a k a i m y n u i " burge, Vokietijos prancūzų oku
Kai buvau studentas Romoje, ju. Nors niekad nesu buvęs,
straipsnyje, tuo gyvu pavyzdžiu pacinėje zonoje.
1936 metų pavasarį su keliais Lietuva t a m t i k r a prasme t u r i
nurodydama į asmeninio pasi
Baigęs studijas, 1950 metais
k i t a i s l i e t u v i a i s k u n i g a i s dalį mano istorijoje: istorija
aukojimo
galimybę
ir
reikšmę.
išvyko
į Paryžių ir čia gyveno ir
s t u d e n t a i s bvCvome p r i i m t i tautų, istorija Bažnyčios, isto
Leoną ir Albertas Gustaffai iš
audiencijoje pas popiežių Pijų
rija Katalikų Bažnyčios; pasku
Frederic,
Maryland, abu lie čiais a t s i k r a t y t i .
XI. Su kiekvienu mūsų popie tinė Europos Katalikų Bažny
tuvių
kilmės,
buvę mokytojai,
„Seseriškų miestų" skyriuje
žius pasisveikino ir klausė — iš čios a t r a m a . T a u t a , k u r i t i e k
A.a. Antanas Mončys.
dabar
apie
75
metų
pensininkai,
k
a
l b a m a apie lenkų pastangas
kurios diecezijos esame. Aš bu kentėjo. Tikimės, kad... (neturės
su malonumu pildo seniai duotą t e i k t i pagalbos Lenkijai. Čia dirbo iki mirties. Paskutinė A.
vau paskutinis. Priėjęs prie toliau kentėti — šių žodžių
pažadą. J i e mokė anglų kalbos p a b r ė ž i a m a s seseriškų miestų Mončio skulptūrų, tapybos ir
manęs, neklausė, bet sakė: „Tu
nepasakė, bet susidarė įspūdis,
Šiaulių pedagoginiam institute bendradarbiavimas. Baltimore kolažų paroda buvo Ardelay pi
tikriausiai būsi iš Kauno arki- jog t a i norėjo pasakyti LT). J a u
diecezijos!" Atsakiau: „Ne. Esu anksčiau būčiau norėjęs nuvyk Prie iškilmingo vežimo — „Lituanicos" Dariaus ir Girėno minėjime liepos ir kitose mokyklose, o privačiai je v e i k i a Mary lando/Lodzės lyje Vandėejoje 1992 m e t ų pa
kalbos p a m o k ė ir miesto merą. m a i n ų komitetas, kuris organi vasarį.
iš Vilkaviškio". Tada jis stebė ti, ypač kai buvo švenčiama 18 d. Čikagos Marąuette Parke.
Lietuva j i e m s gražus ir įdo zuoja ir koordinuoja šių miestų
Prieš dvidešimt metų j i s pra
damasis pasakė: „Nė vieno nėra k r i k š č i o n y b ė s
— Krikšto
m
u
s
k
r
a
š
t
a
s
,
bet
gyventi
buvo
dėjo
dėstyti skulptūrą Paryžiaus
atstovų vizitus ir medicinos
iš K a u n o . O aš buvau Kaune. s u k a k t i s 1986 metais, bet ne
sunku: nebuvo karšto vandens, r e i k m e n ų pagalbą Lodzės ligo universitetiniame mieste, kur
Aš esu p i r m a s popiežius isto buvo galima. Dabar gi-taip-yra
mažai apšildomi kambariai, kla n i n ė m s . Lenkijos didžiausios iki 1988 metų turėjo savo ateljė.
rijoje, k u r i s asmeniškai turėjau galima. Tai t a u t a su didele is
bažnyčia atbunda skirtingan pa sėse reikėjo būti su megztiniais problemos y r a infliacinė ekono Vasaros metu dėstydavo ir
Rytų europiečiai r a n d a
progos a p l a n k y t i ir pažinti torija. Užtenka tik prisiminti,
saulin, kuris pilnas ekonominių ir net su paltais. Reikėjo stovėti mija ir gyvenamųjų patalpų sto Vokietijoje: Triere nuo 1978
pagalbą Marylande
Lietuvą!"
kad jos kalba y r a ta,kuri stovi
nesusipratimų. įvairiausių gan eilėse nusipirkti duonos ir pie ka. Bažnyčios Lenkijoje esančios metų iki 1981 metų Vasarinėje
Popiežius Pijus XI lankėsi arčiausia sanskrito. T a i rodo,
Tokiomis a n t r a š t ė m i s Balti- dų, nedarbo, antidemokratiškų no. Reikėjo pakęsti giliai įsi pilijos ir gausiai lankomos.
Europos meno akademijoje, o
Lietuvoje, bet dar ne kaip kad y r a aukštos kultūros ir la
morės arkivyskupijos savait sąjūdžių, o kai kur (pvz. Jugos šaknijusius priešiškumus ame
Saaro
mieste nuo 1983 metų iki
Straipsnio
baigiamasis
sky
popiežius, o kaip šv. Sosto pa- bai sena t a u t a , sava k a l b a
r a š t i s „The Catholic Revievv", lavijoj), net karo.
rikiečiams
ir
Amerikos
kultū
1991
metų
Saaro krašto vasaros
r
i
u
s
„
K
r
i
k
š
č
i
o
n
i
š
k
a
s
i
s
soli
siuntinys-vizitatorius. Tuomet
einanti
per
šimtmečių
• liepos 7. Nr.12), išspausdino
Prieš trejus metus į šių prob rai, kas buvo kurstoma per 50 d a r u m a s " pabrėžia, kad Rytų akademijoje.
jis buvo nuncijus Varšuvoje ir šimtmečius".
platų redakcinės kolegijos narės lemų sprendimą ir pagalbą Ry komunizmo metų. Pamažu tie Europos k r a š t a i n ė r a pamiršti,
1989 metais A. Mončys lankė
siųstas popiežiaus Benedikto
Toliau dar kalbėjo apie savo K a t e Pipkin straipsnį, kuriame
tų Europos Katalikų bažny r e i š k i n i a i
p
r
a
d
ė
j
o
n
y
k
t
i
.
si
Lietuvoje. Čia buvo dvi jo
kad Amerikos k a t a l i k a i daro,
XV aplankyti Lietuvą, pain apaštalines keliones, pradedant
apžvelgiama visa Amerikos ka čioms įsijungė ir JAV katalikų Žmonės pradėjo jais domėtis, o ką gali, jiems padėti. Tačiau parodos: A. Mončio skulptūrų
formuoti šv. Sostą apie Baž Meksika. Pabaigoje pasisakė dėl
talikų pagalba iš komunizmo vyskupai, įsteigdami Tarnybą išvažiuojant jų gailėtis.
nedaug kas gali keliaut į užsienį nuotraukų paroda įvyko 1991
nyčios gyvenimą, atgavus nepri
k a r o , v y k s t a n č i o b u v u s i o j e išsilaisvinusioms Rytų Europos
pagalbos Katalikų bažnyčiai
Gustaffų
nuomone,
lietuviai,
ir p a t y s asmeniškai padėti, bet metais Dailės muziejuje Vilniu
klausomybę po I pasaulinio Jugoslavijoje.
tautoms.
Centro ir Rytų Europoje. Tar y p a č m o k y t o j a i , gydytojai, juk y r a malda, k u r i a taip pat je, o jo Lietuvai dovanoti darbai
karo.
Pažymėtina, kad iš kelionės į
O pagalbos reikalingumas sta nybai vadovauja prel. Jurgis inžinieriai, prekybininkai ir d a u g galima padėti.
buvo rodomi 1992 metais Vil
Pabaltijį popiežiui yra svarbiau
čiai begalinis: jis prasideda Sarauskas.
studentai
t
u
r
ė
t
ų
būti
paruošti
Straipsnis pailiustruotas Rytų niaus šiuolaikinio meno centre.
sia kelionė į Lietuvą. Apie
pagrindiniais medicinos reikme
Pagrindinis šios t a r n y b o s sutikti naują rinkos ekonomiją. Europos žemėlapiu, senute, sė Skulptorius tuos darbus padova
Latviją ir Estiją šia proga visai
nimis ir e i n a iki mokytojų pa pajamų šaltinis yra bažnytinės J ų mokymo darbui labai t r ū k o d i n č i a prie savo (kaimiško) nojo Palangai.
neužsiminė.
ruošimo. Čia. Baltimoreje, tiek rinkliavos, kurios nuo 1991 m. t i n k a m ų vadovėlių. Anglų kal n a m o , kuris esąs Vilniuje. Įdėta
Sunki liga nutraukė jo kūry
Kai šv. Tėvas taip l a u k i a ir
bažnyčios, tiek organizacijos ir y r a davusios 14 mil. dol. Pinigai bos pamokoms jiems teko pa ir m a n o n u o t r a u k a , pakliuvusi bą. A. Mončio palaikai bus
taip kruopščiai rengiasi kelionei atskiri asmenys y r a susirišę su
panaudojami bažnyčių paramai naudoti Šv. Raštą. Jie kalbos į pirmąjį puslapį.
palaidoti jo gimtinėje.
į'Lietuvą, tai ir Lietuva iš savo Rytų Europos kraštafs: Lietuva,
Čekijoj, Slovakijoj, Vengrijoj, mokė ir bažnyčioje, kur žmonės
Ž.M.
C. S u r d o k a s
pusės turi ruoštis, daryti viską, Lenkija. Vengrija ir Rumunija.
Rumunijoj. Albanijoj, Bulgari pradėjo gausiai lankytis. N u o
kad t i n k a m a i sutiktų, p r i i m t ų ir bando, kiek galėdamos, jiems
joj, Jugoslavijoj, Lenkijoj. Lie t a d a žmonės juos užkalbindavo
ir. p a g e r b t ų K r i s t a u s V i e  padėti.
tuvoje, Latvijoj. Estijoj, Rusijoj ir gatvėj.
tininką. Bet jis laukia ne t i e k
ir Ukrainoj.
K a t a l i k ų bažnyčia Lietuvoj
išorinių iškilmių bei susitikimų,
P a v a r g u s i a m gyvenimo kelyje
'ei. Sarauskas straipsnio au pamažu a t s i g a u n a , bet d a r te
Problemos dydis
o dvasinio atsinaujinimo, t i k r o
t o r e i p a r e i š k ė , kad
per bėra liūdnoj padėtyje. Vietos kle
įrodymo, kad Lietuva t i k r a i y r a
P e r 50 metų komunizmo per
A.tA.
prastosius 2 metus buvo parem bonas, užklaustas, kodėl per pa
giliai tikinti, katalikiška t a u t a . sekiota Rytų Europos Katalikų
t a 380 projektų, pirmiausia ruo maldas nuolatos pabrėžiama
LEONUI VAKSELIUI
šiant kunigus, seseles ir moky kančia, j i e m s atsakė, kad J u n g 
tojus. Bet dar daug kur tokios t i n ė s e v a l s t i j o s e b a ž n y č i a
DRAUGO RĖMĖJAI
t e b ū n a r a m u s poilsis Viešpatyje.
Skulptorius Petras Deltuva, kurio
paramo>
labai
reikia.
Pradžioje
remiasi p a s k u t i n e vakariene, o
sukurtas balto marmuro biustas bus
N u o š i r d ž i a i guodžia ir užjaučia našlę SOFIJĄ,
Į v a i r i o m p r o g o m , m o k ė  Willowick. OH: Stasė Didžiulis, ši pagalba Rytų Europos bažny
Lietuvoje ji statoma a n t kry
Įteiktas popiežiui Jonui Pauliui II
Cicero,
IL.
S.
D
a
m
a
š
a
u
s
k
a
s
.
dami kitas sąskaitas, dien
Lietuvos D u k t e r ų draugijos mielą narę, v a i k u s ir j ų
lankantis Lietuvoje.
O m a h a . N E : L a i m a Braune. čioms buvo numatyta 3 metams, žiaus.
raščiui aukojo:
š e i m a s bei a r t i m u o s i u s
Gustaffai ruošiasi sugrįžti į
Oak Brook. IL; k u n . Paul A. bet JAV vvskupai ją pratęsė dar
Artėja metas, kai a n t r a s šv.
vieneriems
metams.
Ji
naudoja
Lietuvą 1994 m. vasario mėn..
110 dol. — A. Saulis, Toron Gillis, Ocean Springs, MA: Bro
Lietuvos Dukterų centro valdvba
T ė v a s , j a u k a i p popiežius,
m
a
klierikų
auklėjimui,
radijo
nes
tiki, kad anglų kalbos reika
nius Ginčauskas, St. Peters
to, K a n a d a .
lankysis mūsų Lietuvoje.
100 d o l . — Rimas B a n y s , b u r g , Fl; Donatas ir Marian ir televizijos programų paruoši lingumas lietuviams dabar y r a
Šv. Tėvas Jonas Paulius II jau
Western Springs. IL; dr. Aldona Greb, Oakland, C A; J. J a k š t a s . mui, religinės literatūros lei labai didelis. Jie taip pat jaučia
beveik nuo pat pontifikato pra
ir dr. Remigijus Gaškos, Missou- Miami. FL: Alfonsas Končius, dimui, naujų bažnyčių statybai, Viešpaties raginamą prisidėti
džios svajojo aplankyti Lietuvą
ri City, TX; Juozas K r e g ž d y s . Livonia, MI; dr. Ed. Lenkaus religiniu bendruomenių atkūri prie greitesnio Lietuvos prisi
L a u k ė progos. Gal ir būtų
A.tA.
Lockport, IL; Vytenis Lietuv k a s , Pepper Pike. OH: Algirdas mui ir kitiems religiniams rei kėlimo ir atsirandančios progos
anksčiau atsiradusi proga, bet
kalams.
išpildyti duotą pažadą.
Lizas, Omaha, N E ; Zenonas
ninkas, Chicago, IL.
PETRUI BITLERIUI
būtų reikėję vykti per Maskvą,
Liutkenis.
Oak
Lawn,
IL;
Vir70 d o l . — Algimantas Keler
pripažinti Maskvos ranką ant
Ištesėti p a ž a d a i
Kiti p a g a l b o s b ū d a i
ginia Majauskas, Westmont. IL:
tas, Brookfield, IL.
m i r u s , m o t i n ą STASE B I T L E R I E N E . jos vyrą ir jos
Lietuvos. To jis nebuvo linkęs
Prieš 59 metus, tai yra 1934
50 d o l . — F r a n k B a l č i ū n a s . R a i m u n d a s Mieželis, Chicago.
tris s ū n u s s u šeimomis užjaučiame ir k a r t u liūdime.
p a d a r y t i . Kada, grįžtant iš
..Skausmo ženklai" skyriuje
Chicago, IL; O n a K a r t a n i e n ė , IL; Tadas N o r m a n t a s . Glen- m., jauna Pennsylvanijos lietu
A u s t r a l i j o s , l ė k t u v e buvo
Omaha, NE; dr. A. Konce, S a n wood, IL: Bronius Paliulis, Dor vaitė iš Mount Carmel. baigusi kalbama apie pagalbą Rumuni
Sv. Antano lietuvių
parapijos
paklaustas,
ar
neketina
Francisco. CA; A l g i m a n t a s Si- chester, MA: A n n a Palionis. aukštesniąją mokyklą, panoro jai, kurią koordinuoja kun. Jude
choras ir vadovas
a p l a n k y t i Sovietų Sąjungą,
Frederricksburg, VA; Albinas studijuot i Kolegijoj, bet jos tėvai Winkler, OFM Conv. iš Ellicott
das, San Francisco, CA.
atsakė, jog neturi jokio intereso
40 d o l . — Ruth Kosmopoulos. Ruigys, Los Angeles. CA: Ed apie tai ir girdėti nenorėjo. Ji City, Maryland. Jis pasakoja
vvkti į Maskvą; norėtų kaip
Shilfing. Racine. WI: dr. V. Tu- kreipėsi i parapijos kleboną, apie jo vienuolijos, statančios se
Bažnyčios vadovas pastoraci Oak Lawn, IL.
30 dol. — Maria Ambroziejus, masonis. Orland Park. IL; Sonia kun. Juozą Končių, vėliau tapu minariją, j a u t u r i n č i ą 4 0 0
niais motyvais aplankyti kata
NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai",
Lake Geneva. WI; Ona Bunde- Untulis, Palos Hills, IL; Anta sį Balfo p r n i n i n k u , prašydama studentų, ir kitų vienuolijų at
likiškąją Lietuvą.
gimimą.
Didžiausios
Rumunijos
n
a
s
Zaura.
Chicago,
IL;
Jonas
užtarimo
ir
pagalbos
atidirbti
sekmadieniais
nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton Hali Unlvarsllis, Ellisville, MO; Elvyra Kro
Kelionei į Lietuvą popiežius
problemos
yra
infliacija
ir
psi
Lietuvoje. Ir taip gyvenimas
tato stotlas, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
nas, Dundas, Ont., Kanada, Ele V a l k i ū n a s . Chicago, IL.
kruopščiai rengiasi. Programa
chologinės
komunizmo
pasek
susiklostė,
kad
dabar
ji
gali
tą
gramos, vadamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas.
na Pečiulis, Munster, Ind.
15 dol. — Teodora A. Ileikis.
n u s t a t y t a . Kalbos paruoštos, o
mės.
Per
daugelį
metų
žmonės
pažadą
ištesėti.
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr.
25 d o l . Alfonsas S m i l g i u s , Daytona Beach, FL; Birutė Že
jų bus keliolika. Didelė dalis
Ji ir jos vyras praėjusių metų susikūrė savisaugos mechaniz
East Chicago, IL; E. V e n g i a n s - maitienė, Oak Lavvn, IL.
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., VVatchung,
p a r a š y t a ir bus pasakyta lietu
mą
santykiuose
su
komunizmu,
rudens
semestrui
buvo
nuvykę
kas, Lakeside. MI; B r o n i s l a v a
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636.
10 dol. — Marijus Gudinskas.
vių kalba. Jas, kaip šiomis
Urbonas, St. Petersburg, FL.
A. P. J a s a s . G. Sileika-Everett, į Šiaulių^ ir ten jiedu mokė bet dabar jie nepajėgia tais įprodienomis pasakė Vatikano
20 dol. - P. A. B i e l s k u s , J. K a u n a s , Bernardas Pūras.
spaudos šefas Navarro. Kristaus
Hinsdale, IL; dr. J. Budzeika,
Už a u k a s t a r i a m e
V i e t i n i n k a s pasiėmė su savim,
r\
Skriskite SAS iš S Amerikos Į
Bronx, N.Y.; Alg. D a u g i r d a s ,
n u o š i r d ų ačiū.
COPEN
!
v y k d a m a s į kalnus t r u m p a m
HAGEN
nių per Kopenhagą! KopenhaAIRPORT
poilsiui, kad studijuotų ir to
s aerodrome lengva ir patogu
bulintųsi lietuvių
kalbos
persest j kitą lėktuvą. Čia išpažinimą.
••^ vengsite keleivių spūsties
S e k m a d i e n į liepos 11 d.,
***•[\0£ Skrydžiai Į Vilnių — tris kar
M\W V
popiežius aukojo šv. ..lišias San
tus savaitėje Vietinių lėktu
Stefano di Cadore. Po pamaldų,
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams
lydimas Belluno vyskupo,
Kai busite Kopenhagos aerodrome,
pakilo d a r aukštyn į kalnus, į
aplankykite ..tax free" parduotuves
C a s t a l t a miestelį, kur kleboni
Nemažai sutaupysite'
joje buvo paruošti pietūs. I čia
..Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre
a t ė j o ir k e l i ž u r n a l i s t a i .
ditą už nukeliautas mylias Platesnei informa
Tikėjosi, gal atsiras proga priei
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
ti prie popiežiaus ir išgirsti koki
pareiškimą spaudai. Proga atsi
SAS Tel. 1-800/221 2350
rado. Užsimezgė kalba ir buvo
pradėta kalbėti apie Lietuvą.
Visų pirma, pareiškė popiežius,
poilsio dienos, ypač kalnuose,
Lietuvos skulptoriaus Petro Deltuvos baigiamas kurti popiežiaus Jono
SCANDINAVIAN AIRLINES
y r a gaivinančios. A t s a k ė į

PAGALBA KAIMYNUI

r

klausimą, kad vyks į Denver,

Pauliaus II biustas, kuris jam bus įteiktas apsilankymo metu Biusto pro
totipas (priekyje) yra iš gipso, o tikrasis — iš balto marmuro 'gilumoje'

The
right
flight
to
Vilnius

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 28 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„ D r a u g o " gegužinė bus
rugpjūčio 1 d.., sekmadienį,
tėvų Marijonų sodelyje prie
„Draugo". Programoje: 12 vai.
šv. Mišios, pietūs, atgaiva ir
pabendravimas prie smagios
lietuviškos muzikos. Visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti,
nes vieta yra graži ir lengvai
pasiekiama - 4545 W. 63rd St.,
Chicagoje. Bus palapinės,
kurios apsaugos nuo saulės.
O n a Siliūnienė, ilgametė
veikli skautininke, lietuviškos
spaudos, radijo ir labdaros
rėmėja, prieš kelis metus apsi
gyvenusi Washington, DC,
nuolat ilgisi Čikagos, o ypač
„Kernavės" tunto skaučių. Ona
Siliūnienė dabar lankosi Čika
goje ir ruošiasi vykti į
Jubiliejinę skautų stovyklą
Rakė. Čikagoje viešės arti
mėnesį laiko.
Kai kurios Čikagos ir apy
linkių gimnazijos mėgsta pra
džios mokykloms, iš kurių į jas
susirinkę mokiniai, atsiųsti
gerųjų mokinių sąrašus (Honor
roll students). Kelios prisiuntė
tokius sąrašus ir Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijos mokyklai.
Jame yra mums pažįstamų,
veiklių jaunimo organizacijose,
jaunuolių pavardžių: Monika
Špokaitė, Irena ir Renata Kvantaitės, Audra Prialgauskaitė,
Simona Pulikaitė, Vaiva
Rašytinytė, Larana ir Lisana
Von Braun, Michael Blažys,
Jonas Kinčinas, Andrius Prialgauskas ir Rimas Putrius.

Liepos 14 d. „Chicago Sun
T i m e s " „Celebs" skyriuje
rašoma, kad popiežius Jonas
Paulius II atostogavo Italijos
Alpėse. Be to, popiežius mokosi
lietuvių kalbos, ruošdamasis sa
vo kelionei į Lietuvą. Jis jau
moka 9 kitas kalbas.
Čikagos skautaL-ės, vyks
tantys į Jubiliejinę stovyklą
Rakė, savo bagažą Jaunimo
centran suvežą ketvirtadienį,
liepos 29 d., tarp 7-9 vai. vak.
Apie bagažo paruošima tran
sportui ir teisingą jo sužymėjimą spalvomis, žiūrėkite
šios savaitės „Skautybės kelio"
skyrių „Drauge".
Vaclovas Kleiza, Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje,
rugpjūčio 7-8 d. lankysis Lietu
vių Skautų sąjungos 75 metų
Jubiliejinėje stovykloje, Rakė.
Konsulas dalyvaus savaitgalį
vyksiančiose iškilmėse, apžiūrės
stovyklą ir pabendraus su t e n
stovyklaujačiais JAV, Kanados,
Lietuvos, Australijos, Brazilijos
ir Argentinos lietuviais skau
tais ir skautėmis.

PLB pirm. Broniaus Nainio
pranešimo Lemonto gegužinėje
VII.25 aprašyme neįtilpo jo
įspūdžiai iš viešnagės Kijeve,
aplankant Ukrainos Lietuvių
Bendruomenę. Ukrainoje esant
sunkesniam
ekonominiam
gyvenimui, negu Lietuvoje,
sunkumų turi ten gyvenantys
lietuviai ir jų bendruomeninė
veikla. Atlyginimai l a b a i
menki, nors JAV doleris labai
Kas galėtų padėti Šv. Kry galingas, lyginant su Ukrainos
žiaus ligoninei
išvežioti pinigais. Gerieji operos bilietai
apylinkės gyventojams, kurie kainuoja tik JAV 21 centą, o už
yra invalidai ar seni ir nepajė sandalų porą reikia mokėti val
gia išeiti iš namų, šiltą maistą, dininko dviejų mėnesių algą jų
turėtų kreiptis į ligoninės pinigais.
,,Sočiai Work" skyrių, tel.
471-7300. Pietus paprastai iš
x ATLANTA IE, I n c . viena
vežioja po du žmones (dėl
iš
pirmųjų kompanijų pradėju
saugumo), o po šio darbo
savanoriai patys gauna nemo si kompiuterizuotą aptarna
kamus
pietus
ligoninės vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
valgykloje.
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
x Praėjusį sekmadienį, lie teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pos 25 d., Pasaulio Lietuvių cen pirmadienį. Oro siuntos iške
tre įvyko gegužinė. Jos metu su liauja kiekvieną šeštadienį. Per
rengtoje loterijoje laimingas siunčiame dolerius į Lietuvą.
bilietus ištraukė: R. Viliamas- Suteikite džiaugsmo savo gimi
Vilkutaitis (1000 dol.), Judy nėms. Mūsų naujų amerikie
Thompson (500 dol.), Audra tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
Brizgys (250 dol.), R. Fabijonas kaina $99. 2719 W. 71 St.,
(150 dol.), Lina liekis (100 dol.). Chicago, I L 60629, tel. (312)
Sveikiname laimėtojus! PLC 434-2121. I š toliau - 1-800valdyba ir taryba.
775-7363.
(sk)
(sk)
x SPALIO 9 d. - 17 dienų
kelionė į TOLIMUOSIUS RY
TUS, aplankant Singapūrą,
Kualalampūrą,
Penangą,
Bankoką ir Hong Kongą. Rezer
vuokite vietas iki rugpjūčio 2
d., 708-524-2244, pas Birutę
Zalatorienę, Travel Advisers
Inc.
(sk)

x Baltia E x p r e s s pristato
siuntinius į Lietuvą greičiausiai
ir patikimiausiai. Laivo talpin
tuvai liepos 12 ir liepos 27 d.
Teiraukitės nemokamai, tel.
1-800-SPARNAI arba 1-800722-7624, arba pristatykite
siuntinius adresu; 3782 W. 79
St., Chicago, IL 60652.
(sk)

x Atlanta IE, I n c . lankysis
Lemonte, Pasaulio lietuvių
GINTARAS P. ČEPĖNAS centre liepos 11 d., rugpjūčio
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
22 d. 9 v.r. - 1 v. p . p . Mes per
Tel. (1-312) 776-5162
siunčiame pinigus bei amerikie
14325 S. B«U Rd., Lockport, IL 60441
tiško
maisto siuntas. A t l a n t a
Tel. (708) 301-4866
IE, Inc., tel. 312-434-2121 ar
Valančios pagal susitarimą
ba 1-800-755-SEND.
Advokatas

(sk)

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
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 Norint pirkti bei p a r d u o 
ti sklypus ar namus, prašome
kreiptis į Vyt. a r G e n ę Belec
kus, 540 A m b a s s a d o r Ct.,
Sunny Hills, Fla. 32428, tel.
904-773-3333.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas Klala
Danglama Ir taisoma
visų rūsių stogus
Tel 708 257 0 7 4 6
Skambinti po 6 v v.

IŠTIKIMI „DRAUGO"
TALKININKAI

t j & k . 2VAIG ZD UTĖ

Prieš 30 metų jau mums, nau
jiems ateiviams, stipriai įsitvir
tinus šiame krašte, nejautėme
jokių problemų spaudos reika
luose. Šiandieną spauda yra
apgailėtinoje padėtyje. Vienin
• H H I ^ L L
«*
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu
telis likęs dienraštis „Draugas"
Redaguoja J. Pučas Medžiagą sii|ati: 3306 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
yra atsidūręs sunkioje fi
nansinėje padėtyje. Tam yra
IGNO ŠEINIAUS
daug priežasčių. Norėčiau VASAROS VARDAI
„KUPRELIS"
nurodyti nors kelias: 1. prieš
daugelį metų „Drauge" dirbo Vienas du,
Šiame romane pasakojama
daugiausia Marijonai. Šian Vienas du,
vieno jauno žmogaus skausmin
dieną jų gretos sumažėjusios, o Kuo tu, vasara, vardu?
patJrvį^v gas gyvenimas. Jo toks gyveni
jų vietose dirba apmokami K a s t u ?
mas prasidėjo, kai jis susilaužė
pasauliečiai;
2.
mažėja Liepa, ar tu žalias
nugarą. Nuo to laiko jam augo
prenumeratorių skaičius. Se Pienių sklidinas birželis?
dvi kupros. Jis kalbėjo lietuviš
nesnieji žmonės, sveikatai O galbūt gali t u būti
kai, vokiškai ir lenkiškai. Gy
pašlijus, „Draugo" skaitymą Riešutų ramus rugpjūtis?
vendamas su vokiečiu, jis išmo
nutraukia. Nedaug rasi vaikų, Vienas du,
ko vokitMų kaU>ą. Lietuvoje mo
kurie pratęstų prenumeratą; 3. Kuo tu, vasara, vardu?
kėsi groti vargonais. Vėliau,
nepaprastas kainų pakilimas. — Taip, tiesa, esu tas žalias
būdamas vargonininku, įsimy
Visos šios priežastys silpnina Pienių sklidinas birželis.
lėjo Gundę.
Kai birželis jus palieka —
„Draugo" finansinį stovį.
Olesis gyveno pas malūninin
„Draugo" leidėjai, pastebėję Aš — medum pakvipus liepa.
ką ir ten dirbdavo. Sekma
šias ir kitas priežastis, griebėsi O paskui — turėčiau būti
dieniais grodavo vargonais
įvairių priemonių: pradėjo Riešutų ramus rugpjūtis.
bažnyčioje ir čia įsimylėjo
rengti gegužines, koncertus, Vienas du,
Gundę. Ji pabėgo su kitu vyru.
pravesti vajus ir t.t. Taip pat yra Vienas du,
Nuo to laiko Olesis nebeidavo į
įsteigtas renginių komitetas, Va, kiek daug turiu vardų.
bažnyčią groti, liko dirbti malū
kuriam energingai vadovauja
ne.
Gėlės, šventės ir paukščiai.
Violeta Palčinskaitė
Marija Remienė. Šis komitetas
Man šis romanas patiko, nors
Piešė Alytė Stankevičiūtė,
turi sutelkęs nemažą būrį
ir
liūdnas. Jis mus pamoko, kad
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mokinė
talkininkų, kurie, reikalui
MAMOS LAIKRODIS
gyvenimas nėra visą laiką ma
esant, padeda išsiuntinėti
lonus ir nereikėtų užmiršti
Kai aš buvau šešerių metų
laiškus, pagelbėti gegužinės bei
skausmų.
amžiaus, mama pasakė, kad jai
MIŠKE
PAVASARIS
koncerto metu.
Petras Ješmantas
Liepos 15 dieną buvome M. reikės išvažiuoti su tėveliu tar
Aš ėjau pasivaikščioti į mišką. »
Saulė
švietė,
paukščiai
čiulbė
Remienės pakviesti talkon: nybos reikalais. Aš susirūpinau. jo. Rytoj bus šv. Velykos. Neži Pirmiausia pamačiau briedį. Jis
Olesis-Kuprelis y r a žmo
išsiųsti laiškus. Mano nuste Aš nežinojau, ką darysiu be nomas žmogus paliko pintinėlę turėjo gražius ragus. Po to ma gus, kuris jaunystėje susižeidė
bimui, vienuolyno rūsyje, di mamos. Išsigandau. Tą dieną Linutei. Pintinėlė buvo graži, čiau lapę prie olos. Ji buvo gra ir užaugęs turėjo dvi kupras:
deliame kambaryje du dideli kai ji turėjo išvažiuoti, aš gėlėms sudėti, aplinkui papuoš ži. Prie olos skraidė du druge vieną ant nugaros, antrą ant
stalai, o prie jų iš abiejų pusių paėmiau jos laikrodį. Laikrodis ta. Margučiai gražiausiai išmar liai. Jie šoko drugelių šokį. Jie krūtinės. Dirbo malūne, atsi
prisėdo sąžiningų „Draugo" buvo geras, gražus, auksinis. ginti. Į pintinėlę žalia žolė įdė buvo mėlynos spalvos. Netoli skyręs nuo kitų žmonių.
talkininkų. SunČiame laiškus Mano mama nė vienos dienos ta, rausvu kaspinėliu užrišta. drugelių stovėjo meškėnas. Jis
Sekmadieniaisi jis eidavo baž
„ D r a u g o " skaitytojams ir niekur neišvažiuotų be laik Kai Linutė Velykų rytą atsi buvo rudas, įlipo į medį. Prie nyčion. Čia jis pamatė mergai
rodžio, todėl ir sugalvojau paim
rėmėjams.
kels, b u s labai patenkinta, pa medžio pamačiau zuikį, paskiau tę, kurią pamilo. Nuo to laiko jo
Darbas vykdomas taip: viena ti ir paslėpti. Aš maniau, kad mačiusi gražią pintinėlę, pa atbėgo ir antras. Jie buvo gra gyvenimas pasikeičia. Savo
grupė į didelį voką deda laišką, mama be laikrodžio niekur ne puoštą gėlėmis ir margučiais. žūs. Prie zuikių pamačiau ir pe plaukus gražiau apsikirpdavo,
laimėjimų bilietėlius, kortelę ir išvažiuos.
Linutė laimingai praleido Vely lytę. Ji graužė žalią lapą. Medy geresniais drabužiais rengdavo
Mama pasigedo laikrodžio ir kų šventes.
mažą voką grąžinimui. Antroji
je pamačiau voverę, ji graužė si.
grupė tik vokus užklijuoja. pradėjo ieškoti. Mama ir tėvelis
Alytė Stankevičiūtė, obuolį. Mane visur lydėjo paukš Gundė su lenku išbėgo į kitą
Trečioji — užlipdo lipinukus vistiek turėjo išvažiuoti ir be
Marąuette Parko lit. čiai.
kraštą. Kupreliui pasidarė bai
(adresus) ir paruošia paštui. laikrodžio, nes negalėjo vėluotis.
Rita Bradūnaitė, su. Jis pradėjo eiti visur sau lai
m-los
6
sk.
mokinė
Darbas eina gana sparčiai. Tai Aš pradėjau verkti, nes pasige
Baltimorės Karaliaus mės ir ramybės ieškoti. Kupre
taip nuo 9 vai. iki 4 vai. po pietų dau mamos. Močiutė priminė,
Mindaugo lit. m-los mokinė lis nusiraminimą atranda kny
su trumpa pietų pertrauka visi kad mama grįš už keletos dienų.
NERINGA
(„Pirmieji žingsniai") gose.
Jei aš būsiu gera, parveš ir man
sąžiningai dirbome.
Man šis tragiškas romanas
(Legenda)
Būtų labai netikslu, jeigu dovanų. Man vėl naujas rūpes
patiko
ir nepatiko. Buvo įdomu
Prieš daugelį šimtų metų,
neišvardinčiau, kas buvo tie iš tis, nes norėjau dovanos. Tada
skaityti, bet man nusibodo tra
tikimi „Draugo" talkininkai. O nusprendžiau, kad reikės ati kuomet dar visas Kuršių užma
KAD LIETUVIAI
gedijos. Atrodo, niekada nėra
jie buvo: Antanas Valavičius, duoti mamos laikrodį. Aš nuė ris buvo vaisingas kraštas, pil
LIETUVOJE GERIAU
laimės gyventi šiame pasaulyje.
kuris tvarkė visą darbo eigą, jau į kambarį, iš stalčiaus iš nas žaliuojančių pievų ir derlin
GYVENTŲ
Jei Kupreliui taip patiko kny
Jadvyga Dočkienė, Kostas traukiau laikrodį ir atidaviau gų dirvų, kaip šiandien pas Ra
gos,
kažin kaip jis jaustųsi
Atkūrus Lietuvoje nepriklau
Dočkus, Vaclovas Momkus, Ona močiutei. Kai mama grižo, mo sytę yra užsilikę, tada tai toje
skaitydamas tragedijas?
Gradinskienė, Sofija Plenienė, čiutė viską papasakojo. Mama vietoje, kur šiandien yra užpil somybę, gyvenimas Lietuvoje
M i n d a u g a s Mingėla,
ti
Karvaičiai,
stovėjo
stipri
pilis,
ne
tik
nepalengvėjo,
bet
dar
Viktorija Valavičienė, Jane pradėjo juoktis. Aš vistiek ga
Detroito „Žiburio" lit.
apsupta tamsaus pušyno. Pilis labiau pasunkėjo. Žmonės yra
Linkuvienė, Adolfas Dirgėla, vau savo dovaną.
aukšt. mokyklos mokinys
Alicija J u š k a i t ė , buvo pastatyta iš storiausių privarginti nuolatinės įtampos,
Matilda Marcinkienė, Zosė
(„Lietuvos prisikėlimas")
ąžuolyno
rąstų
ir
turtingai
iš
nes jie nežino, kas jų laukia
Adomavičiūtė, Juzė Iva- Čikagos lit. m-los abiturientė
puošta įvairiais drožiniais, gin rytoj. Užsienyje gyvenantys lie
šauskienė, Dana Kurauskienė,
tarais ir jūrų kaušeliais. Erdvų tuviai visada stengėsi padėti
Stasė P a l i o n i e n ė ,
Julija
TEOLOGIJOS DIENA
pilies rūmą supo iškilmingi Lietuvai. Jie daug dirbo, ryž
GABUS SPORTININKAS
Smilgienė, Raimundas Rimkus,
STOVYKLOJE
ąžuolų
ir
liepų
gojai.
Čia
stovėjo
tingai
kovojo
už
Lietuvos
laisvę,
Mindaugas B a u k u s , D a n a
Lankau gimnaziją ir dalyvau
kol mūsų tėvynė tapo nepri
Mes čia, Dainavoje, turėjome dievaitės Laimos šventykla.
Pareigienė, Anelė Šulaitienė,
ju lenktynių komandoje. Esu la
Šios stiprios pilies ir visos klausoma valstybe. Nereikia
Vanda Bichnevičienė, Jadvyga religinius pašnekesius s u
bai gabus šioje srityje. Kai baig
Zalagėnienė, Zelma Poderienė, kunigu Saulaičių. Laike 45 šalies valdovas buvo Karvaitis, galvoti, kad jau viskas pada siu mokyklą, stengsiuos būti jū
Brolis Tadas, Marija Remienė ir minučių mes daug padarėme. vadinamas Didysis, kadangi vi ryta, kad daugiau jokios pagal ros biologas ir plauksiu aplink
Mes nupiešėme visą Ameriką sam kraštui buvo žinomas savo bos Lietuvai nebereikia. Tad,
Antanina Repšienė.
kaip mes galime padėti savo pasaulį. Noriu lankyti kolegijas
Marija Banienė, Danutė Maiš- (šiaurinę ir pietinę). Tada a n t stiprumu ir nepaprasta drąsa šaliai? Pirmiausia, reikia ir ir universitetus kur tik galima.
tininkienė, Rita Švambrienė, abiejų žemėlapių paženklinome kaip karvedys ir žvejys. Jo žmo toliau tęsti lietuvišką veiklą, Jeigu būčiau Lietuvos preziden
Gražina Tumosienė ir Rima Iva svarbias religines ir lietuvių n a buvo taip jau gerų privalu nes tik įsijautę į Lietuvos isto tas, sujungčiau lietuvius su
nauskienė — šios penkios iš vietoves. Prisiminėme 500 metų mų, kaip lygiai graži. Vieną tik riją ir kultūrą, galėsime geriau amerikiečiais, kad Lietuva
Lietuvos. Taip pat dirbo ir mūsų sukaktį nuo Kolumbo plaukimo juodu rūpestį turėjo, kad nebuvo suprasti ten gyvenančius žmo turėtų ir ekonominę, ir tikrą
provinciolas kun. Viktoras skersai Atlanto vandenyną. įpėdinio, kuriam būtų galėję pa nes. Todėl reikia daugiau moky laisvę.
Kalbėjome apie evangelizaciją likti savo turtą ir garbę.
Rimšelis.
R a i m u n d a s Novak,
1492-1992 Amerikoje. Štai
K a r t ą Karvaitis Didysis be tis lietuviškoje mokykloje. Rei
Lemonto
Maironio aukšt.
Taip pat visi esate kviečiami krikščioniški vietovių pavadini medžiodamas nušovė labai dide kia mokytis lietuviškų dainų,
lit. m-los I klasės mokinys
dalyvauti „Draugo" gegužinėje, mai Šiaurės Amerikoje: Sault lį elnią, kurį tuojau paaukojo šokti tautinius šokius, skaityti
(„Baltijos aidai")
kuri bus sekmadienį, rugpjūčio Ste Marie, St. Paul, St. Louis, dievaitei Laimai, melsdamas lietuvišką literatūrą. Jaunimui
1 d. Gegužinės pradžia 12 vai. Sacramento, Los Angeles, San įpėdinio. Dievaitė išklausė jo reikėtų nuvažiuoti į savo tėvų
šv. Mišiomis. Visi, o visi, malo Antonio, San Diego, St. Peters- maldos, ir po dvejų metų Kar ir senelių gimtinę. Tuo būdu jie
niai kviečiami dalyvauti. Savo burg ir kt.
vaitis su žmona buvo apdovano labiau priartės prie Lietuvos,
ŽIOGAS IR SKRUZDĖS
atsilankymu paremsite „Drau
susiras draugų, o baigę mokslus
Rimas Š v a r c a s ti neišpasakyto gražumo dukre
go" leidimą.
Kartą žiemos metu skruzdės
le. Abiejų džiaugsmas buvo ne Amerikoje, gal panorės vykti
padirbėti
į
Lietuvą,
tai
labai
pa
Ant. Repšienė
džiovino sudrėkusius (truputį
Tėvas Saulaitis mus mokė apsakomas. Prie didžiosios au
dėtų Lietuvos techniniam išsi šlapius) grūdus. Žiogas išalkęs
kų
liepos
dievaitei
sudeginta
apie šventus ženklus. J ų yra la
vystymui. Jeigu bus aukšta ėmė jas prašyti kokio grūdelio.
bai daug gražių ir nelabai. Mes aukos iš geriausių baltų gyvu
technika
ir aukštas mokslo
Frank Balčiūnas iš Chicago, su juo piešėme žemėlapius. Mes lių ir paukščių ir iškeltos di lygis, Lietuva greit pradės ga Bet skruzdės tarė:
— O kodėl vasarą neprisirin
111., buvo atvykęs į „Draugo" pažymėjome visas lietuviškas džiulės iškilmės. Dukteriai duo minti daug naudingų dalykų, o
kai?
administraciją ir įteikė 50 dol. parapijas. Buvo smagu. Štai t a s vardas Neringa.
žmonės pradės geriau gyventi.
— Vasarą neturėjau laiko, —
Mergaitė augo kasdien dides
krikščioniški vietovių pavadini
auką.
Tada būtų visiems smagu ir atsakė žiogas. — Vasarą aš
mai Pietų Amerikoje: Santa nė ir gražesnė. Bet, o negirdėta linksma, nes lietuviai Lietuvo
grojau!
x TRANSPAK siunčia tal- Rita, San Martin. San Joaąuin, retenybė! Dar vos keturių savai
je geriau gyventų, o mes būtu
— Jeigu vasarą grojai, tai
pintuvus (konteinerius) į Lietu Santa Fe, San Pedro, Santa Ma čių amžiaus, o auklė vos bepa
me laimingi, kad jiem pagelbė- žiemą šok, — atsakė juokdamo
vą kas s a v a i t ę . Siunčiame ria, Sao Mateus, Sau Paolo, San jėgė ją pakelti. Vienu pienu jos
jome.
si skruzdės.
„AIR CARGO". Pinigai per ta Andre, San Jose, Sant Cruz j a u nebuvo galima maitinti, ji
Pasakėčia rodo, kad be rūpes
reikalavo kruopų ir košės, paga
vedami doleriais. TRANSPAK, ir kt.
Andrius Ragauskas,
tingumo
neišvengsi sielvartų ir
liau
duonos
ir
mėsos.
2638 W. 69 St., Chicago, IL
Los Angles Šv. Kazimiero
Andrius R a g a u s k a s
60629, tel. 312-436-7772.
lit. m-los mokinys pavojų.
Juozas Pronskus
(JAS universiteto
Ezopas
.
(Bus
daugiau)
(„Vardan
tos Lietuvos")
(sk)
laikraštėlis, 1992)
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