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Kursai bedarbiams
Šiauliuose

Žinios iš Lietuvos — Elta

Išvedimo ceremonijų
reikalavo Rusija

Nors Vilniuje antradienį
„Be to", rašo Hiatt, „Rusija
skambėjo varpai, žmonės džiau taip pat nori atlyginti Lietuvai,
gėsi Rusijos k a r i u o m e n ė s už jos draugiškesnius santykius
išvedimu ir prie Kauno vyko su Rusija, negu Latvija ir Esti
„paskutinio" rusų ešelono ja. Šie kraštai neduoda pilie
išleidimo ceremonialas, Lie tybės daugumai ten gyvenančių
tuvos-Rusijos bendrame pareiš rusų.
kime (kurio tekstą paduodame
Lietuvos vadovybė, kaip rašo
šios dienos Eltos žiniose — Red.) Hiatt, tuo tarpu susilaukė stip
Vilnius, rugpjūčio 31 d. (Elta) do sritimi. Šiam tikslui pasi
neminima konkreti galutinio rios kritikos tiek iš opozicijos
— „Rugpjūčio 31 d. po pietų tarnaus derybos, kad kuo grei
kariuomenės išvedimo data ir, krašte, tiek ir iš Latvijos ir Esti
Rusijos armijos kariškių bu čiau būtų sudaryti tarpvyriau
anot „New York Times" pa jos dėl Lietuvos vedamos „pa
vusių jų karinių dalinių dislo sybiniai Lietuvos ir Rusijos
duotos žinios, Rusijos parei tenkinimo" („appeasement") po
kacijos vietose neliks", pasakė susitarimai normaliai srities
gūnai tepažadėjo kariuomenės litikos Rusijos atžvilgiu. Bra
Krašto apsaugos ministras Aud gyvybinei veiklai užtikrinti ir
išvedimą užbaigti „artimiausiu zauskas, kuris iš dalies buvo
rius Butkevičius. Pasak jo, pir keleivių bei krovinių tranzito
laiku".
išrinktas dėl to, kad žadėjo
madienį Lietuvos teritorijoje jau per Lietuvos ir Rusijos teritori
„Washington Post" laikraščio bendradarbiauti su didžiuoju
tebuvo likę apie 300 Rusijos ka jas klausimams sureguliuoti.
rugpjūčio 31 d. reportaže buvo Lietuvos kaimynu rytuose,
riškių.
„ A r t i m i a u s i u m e t u bus
cituojamas Rusijos užsienio matyt norėjo parodyti, kad
Paskutinio karinio dalinio baigtas rengti ir susitarimas dėl Rugpjūčio 17 d. prez. Algirdas Brazauskas buvo pasikvietus JAV .imbasadorių
ministro pavaduotojas Vitalij n e k o n f r o n t a c i n ė l a i k y s e n a
perėmimo ceremonialas šį ant Rusijos kariškių pensininkų Darryl Johnson painformuoti jį apie santykius su Rusija ir kariuomenės Vilniuje protestavo
Čurkin, penktadienį duotame atneš gerus rezultatus. Savo
išvedimo procesą. Tuo metu taip pat ambasadorius įteikė <iAV valstybės
radienį įvyks Kaune, Pane socialinės apsaugos.
pasikalbėjime pasakęs, jog Rusi kalboje per radiją (tekstas
sekretoriaus Warren Christopher laišką, pasisakantį už besąlyginį Rusijos
dėl Tibeto
munėje. Iš čia po pietų išvyks
„Kompensacijų klausimas bus kariuomenės išvedimą. Prezidentas su ambasadorium taip pat aptarė savo
jos kariuomenės išvedimas iš šiame puslapyje — Red.) Bra
ešelonas su 108-ojo desanto tolesnių derybų objektas.
planus New Yorke, lankantis Jungtinėse tautose rugsėjo mėnesį.
Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta) Lietuvos bus tęsiamas dėka Lie zauskas taip ir pasakė. Bet
pulko amunicija. Vakare 6:30
Nuotr. Egidijaus Skipario — Rugpjūčio 20-ąją prie Kini tuvos sutikimo duoti Rusijos ka Lietuvos valdžios pareigūnas
„Visas Lietuvos ir Rusijos
paskutinis sąstatas su Rusijos santykių komplekss bus išsa
jos ambasados Lietuvoje įvyko riuomenei „garbingas išleistu Gintaras Jakonis pabrėžė, kad
armijos kariškiais turėtų kirsti miai bei smulkiai aptartas
nedidelis piketas. Pavieniai pro ves, su visomis reikiamomis Baltijos šalių vadai turi likti
Lietuvos valstybinę sieną ties Lietuvos Respublikos preziden
testuotojai reikalavo, kad Kini ceremonijomis". Čurkin taip pat vieningi, reikalaudami Rusijos
Kenos pasienio kontrolės punk to Algirdo Brazausko ir Rusijos
ja nutrauktų 42 metus trun pasakė, kad Lietuva sutiko kariuomenės išvedimo iš visų
tu. Apie t a i Rusijos karinis Federacijos prezidento Boris
kančia Tibeto okupaciją. Akci atidėti diskusijas dėl žalos trijų Pabaltijo šalių.
stebėtojas ir Lietuvos pasienie Jelcino susitikime''.
jos dalyviai laikė plakatus su atlyginimo, dėl ko kariuomenės
Dabar, anot Hiatt, Latvijoje
tis raportuos į Lietuvos Seimą.
užrašais „Laisvę Tibetui", išvedimas ir buvo sustabdytas. yra likę apie 20,000 Rusijos
Tuo metu skambės visų Lietuvos
Lietuva p a s k i r s t ė Europos
„Bet", rašo „Washington kariškių, o Estijoje — mažiau,
Vilnius, rugpjūčio 31 d. (Elta) Lietuvos žmonių norą padaryti butaforines grandines.
bažnyčių varpai.
Bendrijos d u o t ą paskolą
Tibeto laisvės rėmėjai praei Post" korespondentas Fred kaip 5,000.
— Prezidentas Algirdas Bra viską, kad Rusijos kariuomenė
Lietuvos Seime Lietuvos ir
Pasakęs, kad Lietuva sutiko
viams
dalino atsišaukimus su Hiatt, „atrodo, kad abi šalys
zauskas rugpjūčio 30 d. per kuo greičiau išei'u iš mūsų
Rusijos kariškiai raportuos apie
Lietuvos vyriausybė Europos Lietuvos radiją kreipėsi į žemės — neatsisakant mūsų reikalavimais, k a d Kinijos turėjo ir politinių motyvų šiam a t i d ė t i d e r y b a s dėl žalos
armijos išvedimą. Kalbas pasa Bendrijos 50 milijonų ekiu pa žmones su tokiu pareiškimu: principinės pozicijos. Šį tikslą vyriausybė nedelsiant nutrauk nesutarimui užbaigti. Rusijos atlyginimo, Vitalij Č u r k i n
kys Lietuvos ir Rusijos vyriau skolą paskyrė šioms reikmėms:
pareigūnai praėjusią savaitę paminėjo, jog ir Rusija galėtų
„Šiandien, šią valandą mes pavyko pasiekti, nors dar prieš tų Tibeto okupaciją.
sybių į g a l i o t i n i a i a r m i j a i 30.7 milijono ekiu — Lietuvos visi pergyvename Lietuvai ypa savaitę mūsų santv -uai su Rusi
išreiškė nepasitenkinimą Vaka reikalauti atlyginimo už Lie
išvesti.
valstybės, taip pat miestų ir tingą momentą. Galiu pranešti ja buvo gerokai pariję. Kruopš
rų stipria, negatyvia reakcija į tuvoje paliekamą savo karinę
Septintą vai. vakare numato rajonų valdybų kuro rezervui jums gerą žinią: šį rytą įvyku tus paruošiamasis carbas, nenu- Pokyčiai, vykstantys Rusijoje, Rusijos atšaukimą sutarto rug įrangą. Tuo tarpu, tačiau, jis
ma Seime pasirašyti akta apie sukaupti, 8.3 milijono ekiu — siame pokalbyje su Rusijos trūkęs kontaktas f g prez. Boris turi ir turės įtakos ne tik šios pjūčio 31 d. k a r i u o m e n ė s pasakė, Rusija sutiko užbaigti
visišką Rusijos kariuomenės valstybinių įmonių „šiluma" ir prezidentu Boris Jelcinu susi Jelcinu, ir, pagaliau, tik ką didžiulės valstybės haimyT-'^s. išvedimo termino. JAV parei kariuomenes išvedimą vien tik
išvedimą iš Lietuvos teritorijos. „Energetinė sistema" įsiskoli tarta, kad Rusijos armija bus įvykęs pokalbis atnešė tą lūžį į bet ir visam pasauliui. Mes gūnai grasino sustabdyti ekono turėdama dokumentą, kuriame
Rusijos armijos išvedimo pro nimui už dujas padengti, 5.8 išvesta iš Lietuvos iki rugpjūčio gerąją pusę, kurio mes visi, aš gyvybiškai suinteresuoti, kad minę pagalbą Rusijai, jei nesitęs žadama vėliau diskutuoti žalos
tie pozityvūs pokyčiai, kuriuos kariuomenės išvedimas".
ga 8 valandą Vilniaus arki milijono ekiu — Lietuvos ūkio 31 dienos.
atlyginimą.
esu įsitikinęs, taip laukėme.
mes šiandien ypač jaučiame,
katedroje bazilikoje bus laiko- plėtojimo prioritetinėms inves
„Dabar galima aiškiai pasa
„Tai buvo geras, atviras po
ticinėms programoms finan kyti: pasiteisino tvirtos ir kar kalbis, kuriame mes su prez. taptų negrįžtami. Aš norėčiau
mosjsv. Mišios.
Šventiniai renginiai prasidės suoti, 2.5 milijono ekiu — tu ramios politikos linija, kurios Boris Jelcinu radome abiems pareikšti tvirtą viltį, kad nau
Nepriklausomybės aikštėje, privataus verslo ilgalaikiams Lietuvos diplomatija ir aš kaip pusėms priimtiną kompromisą ja situacija Lietuvos ir Rusijos
Varšuva, rugpjūčio 10 d. — koalicijos, už kurių kandidatus
priešais Seimo rūmus nuo 9:30 investiciniams projektams fi prezidentas laikėmės pastarąją ir susitarėme dėl aukščiausiojo santykiuose po armijos išvedimo
teigiamai
įtakos
ir
Latvijos
bei
Lenkijoje Centrinė rinkimų balsuos daugiau kaip 8% rinki
nansuoti, 1.8 milijono ekiu — savaitę. Aš jaučiau ir jaučiu lygio susitikimo rugsėjo vidu
vai. vakaro.
Estijos
derybas
su
Rusija.
komisija baigė registruoti kan muose dalyvavusių rinkėjų.
dyzeliniam kurui įsigyti.
ryje.
„Jau
rytoj
(rugpjūčio
31
d.)
valstybių
užsienio
reikalų
didatus į Seimą — žemutinius
Pasklolos dalys, skirtos
Lietuva i r Rusija tęs d e r y b a s
Tai padaryta tam, kad Sei
„Su
Rusijos
prezidentu
su
oriai
ir
geranoriškai
palydėsime
Lenkijos parlamento rūmus. mas, kuriame dabar dalyvauja
valstybės įsiskolinimui už dujas ministrų susitikime.
Jame numatyta aptarti Balti derinome ir dvišalę deklaraciją, grįžtančius į namus Rusijos Rinkimai įvyks rugsėjo 17 maždaug dvidešimties partijų ir
Ruošiantis prezidentams Al p a d e n g t i , a t s i s k a i t y t i už
kurioje pabrėžiama, kad Rusijos
girdui Brazauskui ir Boris įsigyjamą dyzelinį kurą, taip jos šalių ir Rusijos santykius, kariuomenės išvedimas iš Lie kariškius. Tai bus istorinė diena dieną. I 460 seimo deputatų susiviejinimų atstovai, ateityje
Jelcinui s u s i t i k t i rugsėjo pat Lietuvos valstybės ir miestų Jungtinių Tautų ir Europos tuvos atveria naują, sakyčiau, Lietuvai, palygintina su Kovo vietas pretenduoja daugiau kaip negalėtų skilti į tokią daugybę
11-ąją, kai po 54 metų pertrau 3,700 kandidatų, kuriuos iškėlė frakcijų. Įtakingo laikraščio
viduryje, Lietuva ir Rusija bei rajonų valdybų kuro rezer Saugumo ir Bendradarbiavimo
švarų
puslapi
abiejų
valstybių
kos
galėsime pasidžiaugti visiš įvairios partijos ir koalicijos. „Gazeta wyborcza" nuomone,
išleido b e n d r ą deklaraciją, vui s u k a u p t i , paskirstoma Konferencijos misijų veiklų
santykiuose.
Atsiveria
ku
mūsų
valstybės suverenite Senatas — aukštutiniai parla būsimame parlamente t u r ė s
Baltijos valstybėse, Šiaurės Eu
kurios tekstas toks:
taipgi per valstybinę įmonę
galimybės
pasirašyti
abiems
tu. Ta proga kreipiuosi į jus, mento rūmai — bus renkamas atstovų ne daugiau kaip 10 iš
„Lietuvos Respublika ir Rusi „šiluma" — 4.8 milijono ekiu, ropos ir Baltijos valstybių šalims taip reikalingą sutartį
mielieji: pradėdami gyventi vi tą pačią dieną, kaip ir Seimas. dabar egzistuojančių 218 šalies
jos Federacija pasisako už per „Energetinę sistemą" — bendradarbiavimą, vyks dviša dėl palankiausio režimo prekysiškai laisvi, pasistenkime būti Čia į 100 mandatu pretenduoja partijų ir judėjimų.
tolesnį s a n t y k i ų plėtojimą, 26.2 milijono ekiu, per „Lietu liai susitikimai.
biniusoe santykiuose. Pasirašę geresni, atlaidesni vieni ki 683 kandidatai, iškelti 49
grindžiamą suvereniteto, lygy vos kurą" — 8 milijono ekiu, per Moterų nuomonė n e t u r i
Daugiausia šansų patekti į
atitinkamus susitarimus, žy tiems, visi kartu pasistenkime Lenkijos vaivadijose.
bės, nesikišimo į viena kitos valstybinę įmonę „Lietuvos ge
Seimą
turi kandidatai, kuriuos
įtakos Lietuvos politikų
miai aktyviau galėsime ben atsikratyti įtarumo, įtūžio,
Šie
parlamento
rinkimai
ypa
reikalus, abipusiu interesų ger ležinkeliai" — 1.8 milijono ekiu.
iškėlė
d e m o k r a t ų Sąjunga,
sprendimams
dradarbiauti su Kaliningrado aptemdančių mūsų gyvenimą.
tingi tuo, kad pagal naujus demokratinių kairiųjų Jėgų
bimo principais. Abi šalys darys
sritimi. Neliko neužfiksuotas ir To reikia ne tik šventojo Tėvo
rinkimų nuostatus jame turės Sąjunga ir Lenkijos ūkininkų
„Lietuvos moterys, suda
viską tarpusavio santykiams
Kai k u r i a s įmones vistik
žalos kompensavimo klausimas. Jono Pauliaus II vizito išvaka
atstovų tik tos politinės partijos, partija.
rančios 53% šalies gyventojų,
pagyvinti, stiprins savitarpiškai
gelbės valstybė
Jis siejamas su tolimesnėmis de rėse.
kurios surinks daugiau kaip 5%
praktiškai
neturi
įtakos
prii
naudingą bendradarbiavimą vi
Neseniai surengtos visuomenės
rybomis".
„To
reikia
visada
ir
mums
vi
rinkėjų balsų, ir tik tos partijų apklausos duomenimis, demo
Rugpjūčio 30 dieną Ekono mant svarbiausius sprendimus
sose srityse, plėtos politinius
Prezidentas dėkojo Lietuvos siems" .
mikos, Teisingumo, Žemės ūkio Seime, vyriausybėje, partijose",
kontaktus.
kratų sąjunga turėtų gauti
žmonėms
už „rimtį ir orumą",
seime 25%, demokratinių Kai
„Lietuva
ir
Rusija bei Pramonės ir prekybos minis Vilniuje vykstančioje tarptauti net ir „pablogėjus santykiams
nėje
konferencijoje
„Moters
terijų
atstovai
svarstė
vyriau
riųjų Jėgų Sąjunga — 16% ir
apgailestauja, kad nepavyko
su kaimynu rytuose, dėkojo ir
kelias:
Rytai
ir
Vakarai"
pa
Lenkijos Ūkininkų Partija —
laiku pasirašyti susitarimo dėl sybės pateiktą valstybinių įmo
pasaulio demokratinėms valsty
15% vietų. Sprendžiant iš ap
Rusijos kariuomenės išvedimo nių finansavimo fondo sudary reiškė sociologė Rasa Ališaus bėms, kurios rėmė Lietuvos
kienė.
Jos
nuomone,
galima
kal
klausos
duomenų, 9% žemuti
iš Lietuvos, tačiau susiklosčiu mo ir naudojimo nutarimo pro
poziciją nenutraukti derybų su
bėti apie vyrų oligarchiją Lie
nių rūmu mandatų gali gauti
si padėtis neturi pabloginti ben jektą.
Rusija.
tuvoje.
nepartinis reformų r ė m i m o
dro Lietuvos ir Rusijos santykių
Tai vienas iš ruošiamų priimti
Ypatingai dėkojo ir Europos
blokas. įkurtas prieš pusantro
„Baltijos tyrimų" kompanijos
klimato ir jiems pakenkti.
nutarimų, nurodančių tvarką,
Bendrijai, Europos Tarybai bei
mėnesio Lenkijos prezidento
„Susitarta artimiausiu metu kaip iš valstybės biudžeto turi direktorės duomenimis, 1990 Jungtinėms Amerikos Valsti
Lecho Walęsos inciatyva. Tai —
metais
išrinktame
Lietuvos
par
atnaujinti ir užbaigti kariuo būti skiriamos lėšos toms
joms už aiškią ir Lietuvai palan
nauja jėga Lenkijos politinėje
menės išvedimą. Iškilmingos valstybinėms įmonėms, kurios lamente buvo tik 10% (14) kią poziciją ir svarbią paramą.
arenoje.
moterų,
dabartiniame
Seime
—
Rusijos kariuomenės palydos ir yra prie bankroto ribos, bet
„Pagaliau", kalbėjo preziden
orus jos buvimo Lietuvos Res kurių tolesnis funkcionavimas 7% (10) moterų. Nė vienos mo tas, „šią diena galime tarti ge
Rengiantis parlamento rinki
publikos teritorijoje užbaigimas šiuo metu reikalingas Lietuvos ters nėra Lietuvos vyriausybėje. rus žodžius gimstančiai demo
mams, anaiptol nejaučiama
atvers naują Lietuvos ir Rusijos ūkiui, bei kokia turėtų būti Tik 4% moterų buvo valdančio kratinei Rusijai, jos vadovams.
didesnio gyventojų aktyvumo.
sios
Demokratinės
Darbo
Parti
santykių puslapį.
Per
visuomenės apklausą pa
tokių įmonių atranka.
jos
rinkimu
sąrašuose,
dauge
aiškėjo, kad maždaug pusė
„Naują impulsą savitarpiškai
— Sen. Frank L a u t e n b e r g
<44%^ lenkų visiškai nesidomi
naudingo Lietuvos ir Rusijos Šiaurės E u r o p o s ir Baltijos liui partijų rinkimuose neat
(D-NJ), Senato lėšų paskirstymo
rinkimais.
prekybinio ir ekonominio
valstybių užsienio reikalų stovavo nė viena.
Daugiausiai moterų — 17 bu ir biudžeto komitetų bei Hel
bendradarbiavimo plėtojimui ministrai susitinka Švedijoje
vo dabartinės opozicijos jung sinkio komisijos narys, buvo
turi suteikti susitarimo dėl
KALENDORIUS
prekybos režimo rengimas ir
Rugpjūčio 31d. Lietuvos dele tiniame rinkimų sąraše. Prane kosponsorius Prekybos, Teisin
pasirašymas.
gacija, vadovaujama užsienio šėja akcentavo, kad Lietuvoje gumo, Valstybės ir Teismų Rugpjūčio 19 d. prezidentas Algirdas Brazauskas įteikė Didžiojo Lietuvos
Rugsėjo 1 d.: Egidijus. Varė
„Būtina stengtis palaikyti ir reikalų ministro Povilo Gylio, atkūrus nepriklausomybe, mo išlaidų įstatymo pataisos, kurio kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną dailininkui Vytautui Kaziui
stiprinti susiklosčiusius plačius dalyvaus Vizbyje (Švedijos Got terys daugiau dėmesio ėmė skir je Rusijos valdžia buvo ragina Jonynui (viduryje). Jo dukra Giedra Jonynaite-Troncienė taip pat dalyvavo na, Daugvinas, Burvilė.
Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Ste
Lietuvos Respublikos ryšius su lando saloje) vyksiančiame ti socialiniams bei ekonomi ma kuo greičiau išvesti savo įteikime.
Nuotr.
Egidijaus
Skipario
kariuomene iš Pabaltijo šalių.
ponas, Protenis.
Rusijos Federacijos Kaliningra Šiaurės Europos ir Baltijos niams dalykams.
Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta)
— Vokietijos mokymo firma
BIAW šį rudenį Šiauliuose su
rengs perkvalifikavimo kursus.
Dėl to susitarė Šiaulių regio
ninių prekybos ir pramonės
rūmų bei šios firmos vadovai.
Planuojama s u d a r y t i dvi
klausytojų grupes po 30 žmonių.
Dauguma kursų lankytojų bus
bedarbiai. Jie mokysis vadybos,
vokiečių kalbos. 90 procentų
mokymo išlaidų padengs Vokieti
jos vyriausybė. Kursuose dėstys
Lietuvos specialistai pagal
vokiečių parengtas programas.
Tokius kursus numatoma
rengti Vilniuje ir Klaipėdoje.

„Paskutinis" rusų
armijos ešelonas
išvyko antradienį

Kariuomenė išeina,
Brazauskas ir Jelcinas
susitiks rugsėjo vidury

Į Lenkijos parlamentą
kandidatuos per 4,300

•
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

DĖKOJAME
Dėkojame Lietuvių Skautų sąjungai ir visiems žmonėms,
suteikusiems mums nuostabią galimybę stovyklauti LSS 75 m.
Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. Mums liko ne tik gražūs įspūdžiai,
bet ir geras skautiškas patyrimas, kurį stengsimės rūpestingai per
teikti Lietuvos skautijai. Atsisveikindami linkime:
Tegul kelias ateina Jus pasitikti.
Tebūna vėjas Jums palankus.
Tegul saulė maloniai šildo Jums veidą,
Tegul lietus drėkina Jums veidą.
Tegul Dievas laiko Jus ant savo delno.
Skautės ir Skautai iš

DRAUGO prenumerata mokama Ii a n k s t o

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U S A . savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U S A dol.) savaitinis

utijos daržeiio" nariai.
Nuotr. Nijolės U ž u b a l i e n ė s

Lietuvos.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba

metams ¥i metų
$45
$80
$50
$90
$30
$45
$50

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

mums dar labai toli....belieka duoda ir kartu stovyklaujantys
UTZ-ŪKIS
tik mokytis..mokytis..." („Li- kitataučiai skautai — vengrų,
Pusryčiauti, pietauti ir vaka
tuanica, Rakąs ' 9 3 " Nr.2)
latvių ir ukrainiečių atstovai.
rieniauti
šioje stovykloje — „dekoracija". Pietaudamas v.s.
Dar daug kas nepamatyta, Mirusius brolius-seses pagervienas
malonumas!
Ne tik ska V. Vijeikis pasakoja, kaip
dar daug neapžiūrėta, bet jau biam susikaupimo minute ir
nus, puikiai paruoštas maistas, senais, skautiškos veiklos D r . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S
skubu
į
„Kernavės"
pastogę,
ąžuolo
lapų
vainiku.
Vaisinga
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Pasakoja sesė Nijolė
kur v y k s stovyklos svečių ilgamete veikla lietuviškai bet aptarnavimas — kaip geram auksiniais laikais, jis ir kiti „Li Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
(Tęsinys)
S . Pulaski R d „ tel. 312-585-2802
Pilies vartų — raudona su bal pagerbimas ir vadovų apdo skautybei nusipelnę skautinin restorane: nei eilių, nei lau tuanicos" broliai vadovai šią 5540
Pirm.,
antr.. penktd 9 v r -3 v p.p..
kai apdovanojami ordinais: kimo, nei bet kokio trūkumo pastogę statė ir papuošimus iš
tais Gedimino stulpais. Toliau vanojimai žymenimis.
Šeštadienis, rugpjūčio 7 d.
ketv. 10 v.r -7 v.v., trečd..
O svečių jau pilna. Vaišių Geležinio Vilko — v.s. J. Šal- prie stalo atsisėdus. Tai vis nuo pjaustė.
— Vytauto, Jogailos, Trakų,
šeštd 10 v r.— 2 v.p.p.
pelnai stebėtinai sinchroizuotos
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd.
Dabartinis valgyklos papuoši
Rytas miglotas. Kiekviena Kauno, totorių...Ant kiekvieno stalas lūžte lūžta nuo vaišių, čiūnas, Lelijos — v.s. A. Jarūnas
ūkio tarnybos su viršininke s. mas nebe toks meniškas ir gilia
Sumokama po vizito
miško lomelė sklidina rūko, stiebo prisegtas vėliavos ap pyragaičių, užkandėlių. Vidury ir v.s. Jonas Orentas.
Maryte
Utz,
vyriausia
šeiminin
prasmis. Ant didelių popieriaus
kaip pieno. Tačiau dangus rašas. Dar niekada nemačiau je puikuojasi 75-mečio tortas ir
6321 Avondale, SU. 102
ke
Nijole
Mackevičiene,
maiti
Stovyklos
viršininkai
—
VS
lakštų kompiuteriu išrašyta:
kaskart šviesėja. Einu apžiūrėti gražesnio ir vertingesnio sto raguotas raguolis.
Chicago. IL 60631
Lietuviškos skautybės nueito v.s. Birutė Banaitienė ir v.s. nimo viršininke ps. Dalia
„Antrinės žaliavos maistas" - ^ > ~ ~
Tai. 312-774-0042
vyklos papuošimo. Ačiū jums,
stovyklos.
Januškienė
bei
energingomis
ių
Sigitas
Miknaitis,
plačiomis
kelio
parodėlė
—
nuotraukos,
/„Košė
viduriams"/„Registruoti
broliai, sugalvojusiems,
Takeliu atžygiuoja būsimas
T o m a s Kisialius, M.D.
leidiniai, „S. Aidai" — gražiai dovanų juostomis perjuosti, padėjėjomis. Trumpa sesės Ma
masažistai". O tempora! O
skautas. Žmogelis, kaip pupų suradusiems, pasiuvusiems!
Staven Sandler M.D.
Keliauju tolyn brolio Vijeikio įrėminti traukia visų dėmes; ir plačiai šypsodami, pjausto rytės pavardė šioje stovykloje
pėdelis, bet kojytes kelia aukš
A
drlan Bianco, M.D.
(Bus daugiau)
tapo ypatingu, pagyrimą reiš
tai, kibirėliu mojuoja ir pirmyn- iškalbingais (ir juokingais) puošia visą pastogę. Tai „Sie jubiliejinį tortą. Kvepia kava,
B o z a n a VVItsk, M . D .
kiančiu, šūkiu — Utz-ūkis!
atgal ir vėl pirmyn žygiuoja. ženklais pažymėtais takais, tuvos" skautininkių-židiniečių ūžia šnekos. Linksma visiems,
DR. UNAS M. KLYGIS
„Lituanicos" pastogėje val
kad
sueiga,
subūrusi
tiek
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Ant krūtinės jam geltona saulutė užsukdama į pastovykles, kur draugovės pavykusios pastan
Praktika su
gytojai
gavo
ne
tik
kūno,
bet
ir
įvairių
žmonių,
sutelkusi
tiek
V a l a n d o s pagal susitarimą
ir užrašas — „Vytis". Seku aš tą verda burbuliuoja skautiškas gos, kaip ir turtingas išsamus
DR. ALLEN C. BERNTHAL
dvasios
maisto:
10
skautų
įstatų
sveikinimų
ir
įvairių
punktų,
Jubiliejinės stovyklos leidinys,
GASTROENTEROLOGIJA
Vytuką ir atsiduriu tiesiai gyvenimėlis.
išpjaustyti
mediniuose
skyduose
užsitęsė
t
i
k
vieną
valandą!
IR KEPENŲ LIGOS
kurį
paruošė
„Sietuvos"
red.
Paukštyčių-ūdryčių pastovyk„Skautijos daržely" — jaunų
Pagaliau
—
išmokome
mažai
labai
aiškiai
krito
į
akis.
Tai
jau
6827 W. Stanley A v a . , Banryn, IL
K a b . tai. (312) 471-3300
lė „Žvaigždynas" atitinka savo komisija, r e d a k t o r ė ps.fil.
šeimų pastovyklėje.
(prie MacNeal ligoninės)
kalbėti-daug
pasakyti!
sena
ir
vis
aktuali
pastogės
V
I
D
AS J. NEMICKAS, M.D.
Čia viskas dailu ir maža, pri vardą: ant sesių galvučių blizga Svajonė Kerelytė. Džiaugiuosi
Tai. (708) 749-4817
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS
Valandos pagal susitarimą
taikyta mažiausiems. Pro „var mažytės vėjo sukamos žvaigždu suspėjusi vieną įsigyti ilgam
7 7 2 2 S . Kedzle Ava.,
tus" įlendu susilenkus. Pasitin tės. Palapines puošia margos prisiminimui.
C h i c a g o , III. 60652
Visus čia linksmai nuteikia
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
ka linksma viršininkė ps. fil. vardų lentelės su tikrai „kos
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
DANTŲ GYDYTOJAS
Vida Juškienė. Ji parodo savo miniais" vardais, kaip pvz. — T a u t i n i ų stovyklų d a i n o s ,
Marquette Medlcal Bulldlng
Tai.
(1-312)
787-7575
stovyklautojus, rimtai sėdin „Visatos". Čia sutinku ir sesę skambančios iš neseniai įdai
6 1 3 2 S. Kedzle
5780 Archar A v a .
čius ant mažyčių kėdučių, pie Vitaliją Vasaitienę, kuri padeda nuotos juostelės. Tai čikagiškio
Chicago, IL 60629
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave )
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0
šiančius, spalvojančius ir be viršininkei s.fil. Laimai Rupins- „Kernavės" tunto tuntininkės
Valandos pagal susitarimą
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
sišnekančius ...lietuviškai! kienei „žvaigždutes", jų tarpe ir s. Ramutės Kemėžaitės ir jos
iŠ P R A S A D T U M M A L A , M . D .
Kaip smagu jų klausytis! Juk savąją, ganyti. O tartum vakar dainuojančių kernaviečių nuo
Kab.
312-735-4477;
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
tai trečioji išeivijos karta, neati- jos abi šitam miške „raudon- pelnas. Net 11 Tautinių ir Jubi
Rez. (708)248-0087; arba (708)246-6581
Valandos pagal susitarimą
trūkusi nuo savojo kamieno — šlipsėmis" paukštytėmis skrai liejinių stovyklų dainų įrašyta
DR. E. DECKYS
ilgam
atminimui,
dainavimui
Namų (708) 584-5527
pasišventusių senelių ir susi dė... Ar iš tikrųjų tiek laiko
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kartu, a r b a pasiklausymui:
DR. ALGIS PAULIUS
prabėgo?
pratusių tėvų nuopelnai.
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS
EMOCINĖS LIGOS
Skaučių ir jūrų jaunių pasto skautiškas deimančiukas LSS
Traukiu toliau didžiuoju sto
CHIRURGIJA
CRAWFORD MEDICAL B iILDING
vyklos taku, kuris nuo vartų iki vykles vartai papuošti vaivo 75-mečio vainikui. O tas jaunas,
6 1 3 2 S. Kedzle, Chicago, III.
6449 So. Pulaakl R jad
tolimos ,,Aušros Vartų" tunto rykštės spalvomis, ne veltui jos tvarkingai uniformuotas dai
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312)925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgln, III. 60120
stovyklavietės nusagstytas — „Vaivorykštės" (viršininkė nininkes visi matome didžiulėje
DR. A. B. GLEVECKAS
Tel. (708) 742-0255
spalvingomis vėliavomis. Tai ne ps. fil. Jūratė Neimanienė), o nuotraukoje ant pastogės sie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos
pagal susitarimą
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
bet kokios vėliavos, bet pagal „Gabijoj", pas vyr. skautes-gin- nos.
3900 W. 95 St. M (708) 422-0101
DR. L. D. PETREIKIS
Šią sueigą praveda v.s. L.
senosios Lietuvos Kunigaikš tares (viršininkė ps. fil. Daina
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
DANTŲ GYDYTOJA
tystės herbus, naudojantis isto Kasputienė) mėlynuoja rugiagė Milukienė, jai įprastu sklan
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p..
S055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. IL
lių
tonai.
dumu.
riniais šaltiniais, atkurtos.
penkt ir seštd 9 v r -12 v.p.p
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Brolijos „Dariaus-Girėno" sto
Daugelis jų — Žalgirio mūšio
LSS, sulaukusią deimantinio
1993 m. LSS Vadovybės Rin apsišvietus, pasiūlyti kandida
6132 S. M U l Ava., CMcago
Tel. (708) 598-4055
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
vėliavų kopijos. Jų brėžinius vykloje drausmingai koja kojon jubiliejaus, sveikina gen. kon kimų Prezidiumo Biuletenis Nr. tus ateinančių trejų metų va
Valandos pagal susitarimą
DR. K. A. JUČAS
parūpino v.s. A. Saulaitis, S.J., trenkia vilkiukai „Aitvarai". sulas Vaclovas Kleiza, PLB 1, su jame išspausdintais — LSS dovybei.
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
DR. FRANK PLECKAS
moksliškai paruošė s.v. A. Ra- (Viršininkas s.fil Vytautas Ja- pirm. Bronius Nainys, VDU Tarybos Pirmijos „Kviesliu",
Vadovybės rinkimų svarbos
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
džius (Baltimore), o nuostabiai nuškis). Jų tvarka, drausmė ir prof. v.s.fil. Avižienis, LSS LSS Vadovybės rinkimų Prezi aiškinti, turbūt, nereikia — ji
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Tikrina akis. pritaiko akinius
KOSMETINE CHIRURGIJA
jų
vadovų
skautiškumu
taip
ža
2 6 1 8 W. 71stSt.
dailiai pasiuvo: V. Černiauskie
Tarybos pirm. v.s. S. Miknaitis, diumo pirmininko laišku, savaime suprantama. Prašome
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 5 1 4 9
nė, Jurina Rugienienė (Detroit), visi Vilniaus krašto „Kernavės" ASS pirm. v .s. E. Korzonas. Vi registracijos lapais, kandidatų įvertinti visų mūsų organiza
DR. JOVITA KERELIS
Vai pagal susitarimą
M. Orentienė (Hartford), I. Lau tuntininkas s.v. Vygis Kiulkys: sų žodžiai taiklūs ir trumpi.
Dantų Gydytoja
siūlymo anketa, Rinkimų nuo cijos vadovų darbus ir rinkimų
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
3315 W 55th St.. Chicago. IL
čienė ir A. Vaičiulienė (Chicago)
„...susižavėjimą sukėlė vilkiu
Su dėmesiu klausomės Lietu-- statais ir dalyvių pasisakymų ir prezidiumo pastangas —
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
Tai. (312)476-2112
Tel. (708) 448-1777
ir R. Petrulienė (Detroit).
kų vadovai, kurių vertė — vos skautų atstovų. Vyr. Skauti- pasiūlymų lapu išsiuntinėti ir balsuokime visi be išimties, tuo
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Lengvas vėjelis supa tas auksinė...dirbdami su tokio ninkės s. Onos Šarakauskaitės iki šiol turėjo pasiekti visus bal parodydami, kad rūpinamės
Tai. (708) 598-8101
DR. LEONAS SEIBUTIS
amžiaus
vilkais...vadovai
suoti
turinčius
teise
LSS
narius.
lietuviškos
skautybės
kles
Vai pagal susitarimą
ir
Vyr.
Skautininko
s.
Romual
vėliavas. Žaliam miško fone
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
mirga marga jų ryškios spalvos niekada nepakelia balso...jokio do Prascevičiaus. Jie ateina su Jei yra jo negavusių, kreipkitės tėjimu dabar ir ateityje.
T e l . kabineto Ir buto: (708)652-4159
2656 W. 63rd Street
Prezidiumo komisijos sudary
ir ženklai. Štai Karaliaus Min bereikalingo triukšmo... barnių, juostomis ir dovanomis, su šil i savo vietovės vienetų vadoDR. P. KISIELIUS
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
nervingos
atmosferos,
„iki
jūsų
vus,-es
arba
j
Rinkimų
Prezi
tais
ir
džiugiais
žodžiais.
tos
iš
Los
Angeles
veikiančių
daugo mėlyna su geltona at
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šešt pagal susitarimą
1443 So. 50th A v e . , Cicero
Savo vienetų sveikinimus per diumo pirmininką.
skautininkų,-ių ir vadovų,-ių.
virkščia „M" ir kryžium, ten — pasiekto skautavimo lygio
Kabineto t e l . (312) 776-2880.
Kasdien 1 iki 8 v v
Mandatų komisija: Pirmi
Visi biuletenį gavusieji pra
Rez. (708) 448-5545
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai. p p
šomi nedelsiant užpildyti re ninkas — v.s. fil. Valentinas
DR. PETRAS V. KISIELIUS į E D M U N D A S V I Z I N A S M . D . S . C .
gistracijos lapą ir siųsti jį Varnas, narys — v.s. Pranas
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
Rinkimų Prezidiumo pirminin Pakalniškis
gydymas bei chirurgių
Kalbame lietuviškai
kui:
Nutarimų komisija: Pirmi
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austtn)
ninkas — v.s. fil. Vytautas Vidu
v.s. fil. Eug. Vilkas
Tai. 312-585-1955
Valandos pagal susitarimą
172
Schlller
St., tlmhurst, IL 60126
giris, narės — v.s. Vanda
Tai. (312) 585-7755
23912 Via Onda
708-941-2606
Zelenienė ir ps. fil. Zita Rahbar.
Valencia, CA 91355
ARAS ŽLIOBA, M.D.
Valandos pagal susitarimą
Balsų skaičiavimo komi
Tel. ir Fax - 805-259-3909
AKIŲ CHIRURGIJA
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
AKIŲ LIGOS
Registracijos lapai turi būti sija: Pirmininkė — ps.fil.Re
DR. S. LAL
Good Samarltan Medlcal Centerprisiųsti iki š. m. rugsėjo 18 d. gina Polikaitienė, narės — ps.
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
Napervllle Campus
fil. Regina Jogienė ir ps.fil.Rita
2454 W. 71 st Street
1020 E. Ogden Ave., Sulte 3 1 0 ,
(312)434-2123
Mielos Sesės ir Mieli Broliai Žukienė.
Napervllle IL 60563
Pirm 2-7 Antr ir
Sekretorė — vyr. sk. Valeri
Tel. 708-527-0090
Ir vėl LSS Vadovybės
ketv 9-12 Penkt 2-7
Valandos pagal susitarimą
ja Baltušienė.
rinkimai. Kaip greit prabėgo
Kab. tel. (312) 585-0348;
Laukdamas visų sesių ir
Kab. tel. 312586-3166
treji metai! Vieni dirbome, kiti
Rez (312)779-5533
brolių dėmesio ir greito
N a m ų 708-381-3772
užtarnautai ilsėjomės, o dabar
DR. FRANCIS MAŽEIKA
DR. PETRAS ŽLIOBA
atsiliepimo — Vis budžiu!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pats laikas visiems subruzti, ap
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
v.s. fil. Eugenijus Vilkas,
mąstyti mūsų organizacijos
6 7 4 5 W. 6 3 r d St.. Chicago, IL 60638
Va pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
LSS Vadovybės Rinkimų
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6
reikalus, perskaityti biuletenį ir
Gabijos" vyr. skaučių pastovykles Jubiliejinėje stovykloje dalyvės. I-je eil. iš k. — vadovės Jū
6-9. antr 12-6. penkt 10 12 1-6
šeštadieniais pagal susitarimą
Prezidiumo Pirmininkas
ratė Jankauskaitė, Gailė Radvenytė ir Daina Kasputienė.
registracijos lapus, ir, gerai

SUBLIZGO DEIMANTAS
RAKO MIŠKE

VISI DALYVAUKIME LSS
VADOVYBĖS RINKIMUOSE

k

•

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI
GRESIANTYS PAVOJAI
DENVERIS IR LIETUVA
Du vizitai:

NELAIMINGOJI SUTARTIS
Rugpjūčio mėnuo nėra laimin
gas mūsų tautai. Mums neži
nant, du didieji pasirašė slaptą
sutartį, kad pasidalintų Pabal
tijį. Tai Ribbentropo ir Molotovo
paktas. Jų seniai nebėra gyvųjų
tarpe, bet jų dvasios skraido
aplink mus. Vokietijoje pradeda
siautėti neo-naciai, o komu
nistinė dvasia Rusijoje mums
tebegrasina.
Sunkiai sprendžiamas Rusijos
kariuomenės išvedimas iš
Lietuvos. Prieš išvykdami, nori
palikti Trojos arklį — savo pen
sininkus karininkus ir jų šei
mas. Lietuva turi juos maitinti
ir globoti. Jei kas jiems atsitiks,
turės progos pakartoti 1940 me
tus. Apie okupacinius nuosto
lius nenori nė prisiminti.
Spaudžia Lietuvą ekonomiškai,
kad žmonės gyventų žemiau
skurdo ribos, kad būtų nepaten
kinti valdžia, kad rengtų de
monstracijas, gal net sukilimus
kaip Gruzijoje ir Azerbeidžane.
Tada turėtų progos įsikišti į
vidaus reikalus, kad palaikytų
„taiką ir tvarką".
Mūsų valdžia, atrodo, daro
įvairių nuolaidų, rodydama
savo silpnumą. Rengiamos
kelionės į Maskvą nežinomais
tikslais, o turėtų žmonės žinoti,
apie ką ten kalbama. Radijo
laidose ir spaudos puslapiuose
girdime įvairių politologų ko
mentarus, kurie kartais vieni
kitiem prieštarauja. Tikrovė
lieka neaiški ir, reikia manyti,
mums nepalanki.
Ne vien rusai, bet ir lenkai
kelia galvas. Nepatenkinti, kad
Lietuva neleidžia veikti jų
karinei organizacijai, nenori
kalbėti apie Želigovskio smurtą.

Jie nelaimingi, k a d Lietuva
atgavo dalį Vilniaus krašto su
pačia mūsų sostine. Dabar sten
giasi ten įsitvirtinti ir kelti nau
jus pavojus mūsų jaunai vals
tybei.
Nejaučiame geros kaimynys
tės ir iš Gudijos. Pasisavino
mūsų Vytį ir skelbia pasauliui,
kad Lietuva yra Gudija. Gal tie
gandai nepakenks Lietuvai, bet
daugeliui, nežinantiems mūsų
istorijos, s u k e l s abejonių.
Lietuva t u r ė t ų n e t y l ė t i ir
atremti istoriniais faktais.
Nesirūpinama Rytprūsiais.
Lietuva neturi savo konsulato,
mažai rūpinasi mokyklomis ir
vadovėliais. Ten gyvenantys lie
tuviai palikti Dievo valiai. Tuo
tarpu lenkai veikia labai ak
tyviai. Šis kraštas yra mūsų
giminių — prūsų žemė, ne lenkų
ir ne rusų. Nors padėtis yra sun
ki, bet, nieko nedarant, nepa
lengvės. Yra gražus posakis,
kad lašas prakala akmenį ne
jėga, bet dažnu kritimu.
Lietuvoje valdžios žmonės
daugiau rūpinasi savo užimto
mis vietomis, ne valstybės gy
vybiniais reikalais. Tą patvir
tina grįžę nusivylę specialistai,
nes jų patarimai nereikalingi,
tiktai doleriai. Užuot jungus visas
jėgas tėvynės gerovei, vyksta di
džiausias skaidymasis. Mūsų
tautos priešai, matydami tas
silpnas vietas, naudojasi proga.
Reikia šiandien Lietuvai Ba
sanavičių, Kudirkų, Maironių ir
kitų aušrininkų, kurie prabiltų
į lietuvių sąmonę ir pažadintų
tautą iš materialinio guolio.
Reikia 1918 metų ryžto, kovos
ir darbo. Reikia Adomo Micke
vičiaus dvasios j a u n i m u i :
„Paduok, jaunyste, man spar
nus, per negyvuosius skrisiu
plotus".
Pasirodo, kad laisvę ir nepri
klausomybę iškovoti lengviau,
neguja išlaikyti. Reikia praver
ti langus, įsileisti šviesos, kad
Molotovo-Ribbentropo dvasios
pranyktų iš Lietuvos padangės.
J. Plačas

Jau anksčiau pasaulio spaudo
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
j u s sudrausti, tačiau Šventasis
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
je
buvo
rašyta,
kad
1990
m.
ambasadoriai ir jų atstovai
Tėvas negali tikėjimą prievar
rugsėjo
mėnesį
Šveicarijoje,
apibūdino ekonominę, politinę
t a žmonėse išlaikyti. Jis tegali
je rengiamos net kelios konfe savo šalių padėtį.
Ženevos
mieste,
įvyko
slaptas
mokyti ir perduoti nuo amžių
rencijos, seminarai, skirti Balti
Lietuvos atstovas konstatavo,
Bažnyčios skelbiamas tiesas, susitarimas tarp Rusijos ir
jos
valstybėms. Vienas jų įvyko kad LDDP atėjimas į valdžią
Vokietijos,
Iškilo
aikštėn,
kad,
nepaisant, ar jos kam patinka,
gegužės 7-9 d. Remlando — Pfal- pakenkė Lietuvos prestižui
ar ne. Tačiau tikintieji negali žlugus komunizmui Rusijoje ir
co vietovėje. Pranešimus skaitė
pasirinkti, kurias vykdyti, o ku Rytų Europoje, Vokietija ir politologai, istorikai, kalbinin Vakaruose.
Estijoje yra pakilęs pragyve
rias ne. Tokia „demokratija" il Rusija vėl pasidalino įtakų kai ir Baltijos valstybių amba
sferomis.
nimo lygis. Čia vidutinis atlygi
gainiui vestų Bažnyčią prie;
sadų darbuotojai.
Dabar
gi
pakartotinai
iškyla
nimas yra beveik 100 Vokieti
kitos reformacijos.
Mainco universiteto docentas jos markių, arba tris kartus di
kita
kontroversija
apie
slaptus
„The Greenwich Time" redakdr. G. Meerweinas savo prane desnis negu Lietuvoje.
torius Joe Pisani savo laik Maltos susitarimus tarp Rusijos
šime
priminė Gorbar'iovo-Busho
Turistinės kelionės į Baltijos
raštyje įdėjo straipsnį, kuriame ir Amerikos. Nesigilinant į at
susitarimą
Maltoje.
skirus
šių
susitarimų
punktus,
valstybes neturi daug pasiseki
rašo: „Moraliniais klausimais
Jis pabrėžė, jog kyla nuogąs mo. Užsieniečių užpuldinėjimai
popiežius Jonas Paulius II turi dabar daugiau išeina į viešumą,
tavimų, kad iš tikrųjų Maltoje ir apiplėšimai baugina norin
tvirtą nusistatymą — galbūt net kad dalis buvusių gandų jau
įvyko sferų dalybos, kaip ir 1939 čiuosius aplankyti Baltijos
pareigą — sakyti ir tai, ko pradeda pasitvirtinti. Rusijoje
m. rugpjūčio 23 dieną Maskvo kraštus.
žmonės nenori girdėti". Savo vis dažniau yra kalbama apie
je.
Dabartiniai įvykiai leidžia
Teiraujamasi apie galimybes
s t r a i p s n y j e j i s teigia, kad „MONTROTZK " doktriną.
spėti,
kad
tokio
susitarimo
re
Visi
kiti
įvykiai,
vykstantys
apsigyventi privačiai šeimose,
Ilgą laiką po liberalų sparnu laikraščių vedamieji, pramogų
nes viešbučiai, ypač Lietuvoje,
buvusi, Amerika ypač pasidavė ir scenos darbuotojai ir visokį Rusijoje ir Baltijos kraštuose, zultatai jau pasireiškia.
Kai
kurios
Vakarų
Europos
padeda
patvirtinti,
kad
kažkas
lupdami už nakvynę aukštesnes
jų įtakai. Be to, amerikiečiai aktyvistai ne tik kritikuoja
šalys nenoriai teikia Baltijos nei Europoje kainas, deja, nepa
nenori pripažinti jokio autori Bažnyčią, ypač popiežių, dėl yra netvarkoje.
teto jau nuo kolonijinių laikų. nelankstumo moraliniuos (pvz., Lietuvoj jau iškilo viešumon valstybėms pagalbą, visų pirma siūlo tokių paslaugų, kaip
Amerikos revoliucija prasidėjo abortų, gimimų kontrolės ir kt.) prez. A. Brazausko slaptas susi ekonominę, nenoriai įsileidžia į Vakaruose, negarantuoja sve
ne dėl nepriklausomybės idealo, reikaluose, bet ir apkaltina, kad tarimas su Rusija, kuriame at Vakarų Saugumo ir bendradar čių, jo asmeninio turto
bet dėl Anglijos karaliaus val tokia laikysena skaldo visuome sisakoma kompensacijų už Lie biavimo sistemas. Nenorima saugumo.
Šis naujas turistų apsigyveni
džios nepripažinimo. Dėl to nę ir netiesioginiai veda į savi tuvai padarytą žalą. Šias nuolai teikti ginkluotės. Pranešėjo
dažnai yra girdima, kad bet žudy stes bei kitokias negeroves. das Lietuvos televizijoje kritika nuomone, Rusijos grasinimai, mas šeimose būtų papildomos
kokia valdžia yra „neišven Atseit, jų problema esąs popie vo V. Landsbergis. Kalbėti jam apkaltinimai rusų persekio pajamos žmonėms ir leistų bent
giama blogybė". Jeigu taip, žius. Pisani nuomone, toks va- per TV reikėjo gauti leidimą, jimu Baltijos šalyse patvirtina, kiek pažaboti monopolisti
kodėl neiškolioti prezidento nojimas (lygus antisemitizmui, nes informacijos laisvę Lietuvo jog Rusija dar toli gražu neatsi nį, valstybinį turizmo sau
šlykščiais žodžiais? Kodėl ne tik garsesnis) yra taip stiprus, je kontroliuoja valdžia. Klausi sakė savo pretenzijų j ..Europos valiavimą.
Šie visi nauji planai, priemo
panaudoti smurto prieš „laisvės jog Amerikos katalikai pradeda mas, kur dingo demokratija ir langą".
Kitas profesorius, dr. E. Benz, nės ir būdai yra sveikintini ir
varžytojus" — policijos parei jaustis gyveną priešiškoje aplin laisvas žodis?
Naują rūpestį sukėlė Rusijos savo pranešime apie Lietuvos būtini pkelti Lietuvos ekonomi
gūnus? Tai labai dažnai pasi koje.
kėsinimasis atšaukti 1920 katalikų padėtį pažymėjo, jog nę gerovę.
taiko pastaraisiais k e l i a i s
Iš
tiesų,
popiežius
nesivaržė
metų pasirašytas taikos sutar buvusi komunistų partija daro
dešimtmečiais.
viską, kad suskaldytų katalikų
Visi matome, kokiu keliu pakartoti susirinkusiam jauni-j tis su Estija ir Latvija. Manoma,
• 1884 m. rugpjūčio 5 d.
bažnyčią, laimėtų jos pritarimą.
amerikiečių visuomenę nuvedė mui savo ir Bažnyčios pažiūras! kad pagrindinė priežastis yra
Tai iš dalies jai pavyko padaryti New Yorko uosto žiotyse padė
absoliuti asmens laisvė be atsa apie Amerikos ydas ir silpnybes,: Rusijos Parlamento noras įtei
per Lietuvos Seimo ir preziden tas kertinis akmuo Laisvės sta
komybės — sunkūs kriminali net prezidentui Clintonui šaliai sinti Stalino pasigrobtas Estijos
tulai.
to rinkimus.
niai nusikaltimai šalyje įvyksta stovint. Penktadienį katedroje ir Latvijos teritorijas. Lietuvos
kas kelios dešimtys sekundžių, susirinkusiems vyskupams Jo vardas kol kas dar neminimas,
nuo ginklų per metus žūva dau nas Paulius II pasakė, kad tačiau ir čia V. Landsbergis
giau, negu nuo eismo avarijų. reikia veikti daugiau, idant mato pavojingą Rusijos verži
iMrtžfc
Niekada nebuvo tiek moralinio p a t r a u k t u m jaunimą į Romos mąsi į Baltijos jūrą.
'y* %:.
Bažnyčią.
„Iš
mūsų
žodžių
ir
*Wti
Verta susipažinti su Lietuvo
purvo, kaip pastaraisiais lai
kais: narkomanija, lytinis iš veiksmų jaunimas tesusidaro je leidžiama spauda, ką ji rašo
M
krypimas, abortai, nepilname išvadą, jog Bažnyčia tikrai yra ir informuoja savo skaitytojus
JWM:
bendravimo
su
Švč.
Trejybe
pa
apie šiuos atskleidimus.
čių nėštumai, šeimų skyrybos,
slaptis,
o
ne
žmonių
insitucija
su
Neseniai dienraštis „Lietuvos
vaikų piktnaudžiavimas, korup
žemiškais
tikslais",
sakė
popie
aidas"
išspausdino įdomų strai
cija (net aukščiausiuose pos
žius.
Sekmadienį,
Jaunimo
die
psnį, pavadintą „Vokiečiai su
tuose) ir t.t. Skandalų neišven
nos
užbaigimo
Mišiose
Cherry
pranta: Rusija neatsisakė pre
gia nė Dievo tarnyboje dirban
Kiekvienas savaip
Creek
parke,
dalyvavo
daugiau
tenzijų į Baltijos š a l i s " .
tieji.
kaip
500
tūkstančių
jaunimo
iš
save išgarsina
Vokiečių nuomone, dabartiniai
Amerikos Katalikų Bažnyčio
70
šalių.
įvykiai
leidžia
spėti,
kad
Malto
je taip pat vyksta keisti reiš
Berlynas. 1961 metais pasta
je JAV ir Rusija galėjo pasida
kiniai: nemažai kunigų ar
Kiek popiežiaus žodžiai pa
tyta Berlyno gėdos siena, kaip ji
vienuolių palieka savo luomą, veiks jaunimą, kuris entuzias linti įtakų sferomis.
jau
įėjo į istoriją, buvo sumany
Kuo mes pagaliau galime pa
nesilaiko celebato, piktnau tingai reagavo į jo pareiškimus,
mas buv. Rytų Vokietijos dikta
džiauja vaikus, tikintieji rečiau parodys ateitis. Šio vizito kelios sitikėti? Anksčiau buvo tvir
toriaus
Walterio Ulbrichto, tam
lanko bažnyčias ir vis drąsiau detalės ir kilusi reakcija buvo tinama, kad Vokietija su Rusi
pritariant
Nikitai Chruščiovui.
reikalauja leisti kunigams vesti, suminėta palyginimui su kitu j a pasidalino įtakomis Baltijos
Pritarė ir Varšuvos pakto vals
kunigais įšventinti moteris, Švento Tėvo vizitu rugsėjo 4-7 valstybėse. Dabar gi sakoma,
>M
tybės,
sako Valentin Falin,
'BlBft
1
>u*.M
praktikuoti laisvą gimimų d. Galima tik spėlioti apie jo kad JAV ir Rusija tai padarė.
buvęs
sovietų
ambasadorius Ry
Nors Baltijos valstybės šiek
kontroliavimą, abortus ir pan. pasisekimą Lietuvoje. Tiesa,
tų Vokietijoj. Svarbiausia prie
Žinoma, k a t a l i k u s stipriai kad ten nėra nei Hollywoodo ak tiek išnyko iš Vakarų Europos
žastis buvo, kad iš Rytų Vokieti
paveikia įtaka kitų religijų, tyvistų, nei priešiškų lagerių dėl laikraščių puslapių, televizorių
jos
į Vakarų Vokietiją per mė
kurios į tuos reikalus žiūri abortų, kaip čia. Tačiau jo atsi ekranų, tačiau visuomenės donesį perbėgdavo iki 30,000 vo
laisviau.
lankymui dirva gali būti ir mėjamasis tomis šalimis nesu
kiečių.
Kauno upių uostas.
Šitokiai atmosferai esant, rug klampi, ir nedraugiška. Ypa mažėjo. Šiais metais Vokietijopjūčio 12-15 d. popiežius Jonas tingai didelė mįslė yra Vilnijos
Paulius II atvyko į Pasaulio lenkų elegsys, galintis tapti pa
auklėja. Visada būna taip: Aleksandrovas ateina su Taip pat ir žydšaudžiai, nors ant kažkokio Puškino
Jaunimo dienos konferenciją vojinga įtampa.
laikraščiu. Jakubovskis paslaugiai po užpakaliu pakiša jiems, žinoma, nusispjauti. Tai dėmesingoji publikos
Denveryje. Didieji TV tinklai
taburetę. Tada zonos viršininkas majoras Aleksan dalis. Nedėkingieji tuo metu uždavinėjo provokacinius
Po kelių dešimtmečių ateisti
įvykių nebuvo suinteresuoti, nio auklėjimo, dauguma tautie
drovas pirštu vedžioja eilutes. Taip jam lengviau klausimus ir taisė citatas. Vienas senis, iš atidžiųjų
tačiau žinių metu duodavo kiek čių tapo indiferentais arba ag
sudėlioti raides. Mums skaito, kiek šiemet vištos klausytojų, pasilenkęs prie manęs paklausė:
— Kaip tu manai, ar tas Puškinas žydas? Labai jau
statistikos apie Amerikos kata nostikais. Dar blogiau, nemažai
dedeklės procentais ir kiaušiniais pralenkė praėjusių
VIDMANTAS POVILIONIS
panašus.
likų nepaklusnumą popiežiui. jų yra tikėjimo priešai. Masinė
metų vištas ir po kiek iš tų procentų ir kiaušinių teks
49
Kas savaitę žiūrime filmus. Tuos pačius ir tuos
Tik katalikų TV stotis (Cable informacija vargu ar rodys
kiekvienai respublikai. Kai skaito Latvijos kiaušinius
Stovime koridoriuje. Žiūrime, kas bus.
pačius.
Puikiausia pramoga žmonėms, jau trisdešimt
TV 60 Floridos rytiniame pa didelį džiaugsmą dėl popiežiaus
ir procentus, pasižiūri į Jakubovskį. Šis nusišypso kuo
Atbėga
iš
cecho
iškviestas
senis
Derkačius.
metų matantiems tą patį. Kai su maistu atveža ir
kraštyje) ištisai transliavo visas vizito. Bus ir pasisakymų kaip
plačiausiai ir užgieda:
— A jak mi pastupati, rebiata?
kasetes, visi klausinėja vienas kitą:
iškilmes. Iš čia buvo glima su Amerikoje. Vieni eis pasitikti
— Taip, štai mūsų tarybinė Latvija.
— Mes neiname, did.
žinoti apie popiežiaus at Joną Paulių kaip Šventąjį Tė— Ką rodys?
Latviai pritariamai linkčioja galvas. Visi kiti
—
Ir
aš
neisiu.
silankymo tikslą, tvarką ir gir vą-Ganytoją, kiti kaip popie
Ir visada tas pats atsakymas, turintis kelti juoką:
Į senukai miega, užlindę vieni kitiems už nugarų. Jau
Pirmoji
dalis
žlugo.
Kviečia
visus
į
sekciją.
Ten
vyks
dėti jo kalbas.
— Žmogus su šautuvu.
žių-populiarią garsenybę. Vienimas auklėjimo valandėlių nelanko. Prižiūrėtojai už
bendroji
dalis:
pasakojimai
apie
klestinčią
Ukrainą.
Arba.
Spauda gana šykščiai aprašė ! niems jo žodžiai kris į trąšią
sirašo neatėjusių pavardes. Jei norės nubausti —
Kaip
visada
—jaunimas
ir
kai
kurie
iš
senųjų
nueina.
— Leninas Lenkijoje.
dirvą,
kitiems
—
į
akmenyną.
vizito eigą, tačiau nepagailėjo
prašau. Priežastis yra. 18-tame lageryje, sako, kur kas
Akli
ir
kurti
dėdulės
klauso
paskaitos.
Mes
šneku
Vėsus vakaras. Sėdime susikimšę dvokiančioje sek
Visuomeninės problemos Lie
pakritikuoti jo pasisakymų apie
gražiau. Už nelankymą karceris. Mes karcerio neturi
čiuojamės
valgykloje.
Duryse
žmogėnas
iš
delegacijos.
abortus, priešvedybinį palaidu tuvoje yra gerokai panašios į
me. Vežti tokią krūvą sudėtinga. Todėl ir laukia, kad cijoje ir žiūrime „Liepsnojantį kontinentą". Pietų Ame
Matyt,
Lvovo
kagėbistas.
Per
plikę
randas.
Žinoma,
ir
rika. Nė vienas iš mūsų ten nebuvo, turbėt ir nebus.
i
Amerikos.
Lytinis
palaidumas,
mą, išsiskyrimus, gobšumą ir
susikauptų kelios bausmės.
ordino
juostelės.
Mašinos, gatvės, miestas, sotūs, besišypsantys žmonės.
kitus moralinius iškrypimus, abortai, skyrybos, šeimų irimas,
— Tai bijote tautiečiams į akis pažiūrėti? — klausia
Skaityti paskaitos apie Puškiną iš valdybos atvyko Jaunimas, demonstracijos. Ir tokios giedros akys. Veža
dažnai duodama patarimus, ką smurtas, girtuokliavimas, nesą
popiežius turėtų daryti ar sa žiningumas, gobšumas ir ten iis. — Mes už tarybų Ukrainą kraują liejome, o jūs, iš tokia majore Polkovnikova ar Podpolkovnikova. Buvo suimtus Čilėje — autobusais! Su tinkleliu ant langų.
poeto jubiliejus, jį įtraukė į auklėjamuosius planus. Ir kažkas juk filmavo! Keistas ir kvailas pasaulis. Ki
kyti. Anot spaudos, jis turėtų nenaujiena. Reikia manyti, kad sigimėliai, štai kur nusiritote.
Jis
kalba
rusiškai.
Dėmesio
niekas
nekreipia
Bet
Nuėjau
paklausyti ir aš. Kol laukėme ir sėdėjome ant nas baigiasi — nutrūksta pasaka. Išeiname ir žiūrime
„atleisti vadžias" ir prisitaikyti popiežius Lietuvoje taip pat
prie JAV katalikų norų, o ne at išreikš Bažnyčios poziciją ir dėl lenda jis prie visų įkyriai, ypač prie ukrainiečių, matyt, taburečių ar lovų sekcijoje, aktyvas prisegė ant sienų į juodą žvaigždėtą dangų. Karvės mykia. Nykuma.
tų silpnybių, ir dėl ateistinio gerai žinodamas, kurie. Stuaas neišlaiko. Atsistoja, pa porą šūkių ir, matyt, zeko dailininko pieštą Puškino Tūkstančius kilometrų į visas puses laukai, miškai,
virkščiai.
rodo duris:
portretą. Tada jau pro duris įklibinksčiavo stora, purvini keliai, aplūžusios trobos ir tvoros, dūzgiantys
Tokių straipsnių rašeivos jaunimo į ją grįžimo. Kokia bus
—
Lauk,
šunie!
neįmanomai kreivomis kojomis, KGB majoro unifor purvini fabrikai. Ir pilki žmogeliai — niekada nieko
Lietuvos katalikų reakcija?
turbūt nepagalvoja, kad popie
Plikė parausta ir dingsta.
ma apsitempusi moteris. Viso Gulago salyno nedidelėje nematę, niekada nieko gero nepatyrę. Nieko ir nepa
žius neturi galios keisti Baž
Kaip ten bebūtų, popiežiaus
Delegacija išeina. Zekai stovi koridoriuje iš abiejų mūsų salelėje už idėjinį auklėjimą atsako ji. Paskaita matys. Nejaugi šitą žmogų ėdanti nykuma padarys
nyčios dogmų, kaip neturi galios atsilankymas Lietuvoje yra pir
pusių ir tyli. Delegacija nežiūri į zekus. Prastrypčioja prasidėjo sunkiai, o ėjosi dar sunkiau. Jei ne mūsų pilku ir aną, kitokį pasaulį?
JAV prezidentas keisti įsta mas jos istorijoje, dėl to visų, iš Aleksandrovo kabineto baimingais veidais lauk į poetų, o ir kitų eilinių zekų pagalba, lagerio literatė
Naktį nemiegame. Filmas grįžta atskirais kadrais.
tymų ar konstitucijos. Prezi įskaitant ir išeiviją, su nekant šviesą ir neria iš zonos. Misija nepavyko.
paskaitos nė nebūtų ištempusi. Raudo, balo, prakai Akyse veidai. Laisvi žmonės. Dar y r a laisvų?
dentas gali panaudoti jam duo rumu laukiamas.
Tai — viena svarbiausių auklėjimo priemonių Dar tavo. Senukai snaudė. Atmerktomis arba užmerktomis
(Bus daugiau)
tas priemones įstatymų laužytoV i n c a s Salčiūnas
kas savaitę būna susirinkimai, kuriuose taip pat akimis. Bet kurtieji ypatingai vaidino, kad klausosi.

Kiekvienas karas ar didesni
socialiniai pakitimai sužaloja
žmogaus sąžinę ir sukrečia jo
moralinių vertybių supratimą.
Ir po II Pasaulinio karo įvyko
poslinkis ne į gerąją pusę.
Kilusi liberalizmo filosofija —
visiška asmens laisvė elgtis
pagal savo sąžinę — pamiršo,
kad civilizuoto elgesio neatski
riama dalis yra atsakomybė. Ją
pašalinus, individas pasuka vi
suomenei kenksmingu keliu,
kuris veda į kito asmens ar tur
to negerbimą, korupciją, smur
tą, moralinį iškrypimą, Dešim
ties Dievo įsakymų nepaisymą
ir t.t. Tokio elgesio pasėkos la
bai ryškiai matomos visame pa
saulyje.

I

TRUPUTIS KITO
GYVENIMO
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Prel. Vytautas Balčiūnas

RETAS JUBILIEJUS
Liepos 23 d. jaukioje Matu
laičio namų koplyčioje ir
kukliose aplinkybėse prelatas
Vytautas Balčiūnas aukojo savo
kunigystės 60 metų sukaktuvių
šv. Mišias. Jo ilga tarnyba baž
nyčiai apima labai plačią reli
ginę veiklą, todėl jubiliejumi
tinka pasidžiaugti ne tik jam, jo
artimiesiems, bet ir visiems lie
tuviams, kuriems ryšiai su Baž
nyčia ir gyvenimo derinimas su
krikščionybės reikalavimais yra
svarbūs.
Prelatas Vytautas gimė 1910
m. lapkričio 21 d. Vilkaviškio
apskrity, Vištyčio valsčiuje,
Tėčiūnų kaime, jauniausias šei
moje iš trylikos vaikų. Mokėsi
Biržų gimnazijoje ir Kauno
kunigų seminarijoje. Teologiją
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete, teologijos fakultete.
Po įšventinimo kunigu vysku
pas Paltarokas paskyrė jį į
vyskupijos centrą, Panevėžį,
dviejų pradžios jnokyklų bei
kalėjimo kapelionu ir Krikš
čionių darbininkų bei Katalikių
moterų draugijos dvasios vadu.
1936 metų pradžioje buvo pa
skirtas Pasvalio gimnazijos
kapelionu ir ten dirbo iki
1938-39 mokslo metų pabaigos.
Tada buvo paskirtas Tarpdiecezinės Kauno kunigų seminari
jos dvasios tėvu ir VDU teo
logijos fakulteto jaunesniuoju
asistentu. Šioms pareigoms pa
siruošti jam buvo duoti vieneri
metai. Jis planavo pasiruošimui
važiuoti į Belgiją ir Italiją
(Romą). Tačiau 1939 metais,
karui prasidėjus, negalėjo
išvykti į užsienį. Pareigoms
teko ruoštis, gyvenant Pažaislio
vienuolyne. 1940 m. pradžioje
gavo teologijos licenciato
laipsnį, apgynęs savo mokslinį
darbą. Nuo tų metų rudens jis
dėstė teologijos fakultete bei
seminarijoje ir dirbo ten kaip
dvasios tėvas. Šios pareigos tada
buvo labai sunkios dėl sovietų
saugumo pastangų užverbuoti
seminarijos studentus. Jo, kaip
dvasios tėvo. auklėtinių tarpe
buvo ir dabartinis kardinolas
Sladkevičius, kuris, būdamas
klieriku, jau pasižymėjo ypa
tingu dvasingumu.
Artėjant antrajai sovietų
okupacijai, 1944 metų liepos
mėn. gale. prel. Balčiūnas pa
sitraukė į Vokietiją ir prisi
glaudė karmelitų vienuolyne
Regensburge. Po kelių mėnesių
persikėlė pas karmelites pava
duoti jų kapelioną. Subombar
davus šio moterų vienuolyno
namą, jis nuostabiu būdu išliko
nesužeistas ir persikėlė atgal
pas tėvus karmelitus, kur su
laukė karo pabaigos.
Karui pasibaigus, 1944-1945
metais gretimoje Eichstaeto
vyskupijos seminarijoje studi
javo kelios dešimtys iš Lietuvos
atvykusių klierikų. 1945 m.
rudenį kun. Balčiūnas kartu su
20 šių klierikų ir 24 lietuvių
kunigais, savo vyskupų parink
tais tolimesnėms studijoms,
išvyko j Romą. Ten jie, globo
jami šv. Tėvo, metus buvo prisi
glaudę tuščioje Pietų Amerikos
kunigų kolegijoje. Po to persikėlė

į JAV lietuvių parapijos klebono
nupirktus namus, kur įsikūrė
lietuvių Šv. Kazimiero kolegija.
Čia per 17 metų jis buvo dvasios
tėvas ir kartu dėstė kolegijos
klierikams dvasinę teologiją bei
liturgiją. Tuo metu Šv. Kazimie
ro kolegijoje gyveno ir ruošėsi į
kunigus dabartinis Vilniaus
vyskupijos metropolitas arkivysk. A. Bačkis. Kun. V. Balčiū
nui už jo darbą šioje kolegijoje
1963 m. popiežius Jonas XXIII
suteikė monsinjoro (prelato) ti
tulą.
Gyvendamas Romoje, prel.
Balčiūnas gilinosi į liturgijos ir
dvasinės teologijos sąjūdžius,
dalyvavo tų sąjūdžių kongre
suose Italijoj, Prancūzijoj ir
Vokietijoj. Jo dvasinio gyveni
mo sampratą lėmė šv. Pranciš
kaus Salaziečio asmenybė,
kuria jis žavėjosi dar būdamas
klieriku. Išklausęs teologijos
aukštąjį kursą Šv. Grigaliaus
universitete daktaro laipsniui
gauti, jis penkias vasaras
praleido Prancūzijoje Annecy
miestelyje. Tenai dalį rašė pran
cūzų kalba savo disertaciją
tema: „Visuotinis pašaukimas į
krikščionišką tobulumą pagal
Pranciškų Salazietį". Šį darbą
jis atliko tame pačiame kam
bary, kuriame dešimt paskuti
nių savo gyvenimo metų pralei
do vysk. Pranciškus Salazietis.
Šis jo darbas 1952 metais buvo
išspausdintas Šv. Pranciškaus
Salaziečio akademijos metinia
me leidiny. Jo mintys panašiais
žodžiais pakartotos ir II
Vatikano susirinkimo dogminės
konstitucijos
,,Bažnyčia"
penktame skyriuje.
Gyvendamas Romoje 18 metų,
prel. Balčiūnas turėjo progos
klausyti paskaitų ir pasinaudoti
dvasine vadovybe žymiausių tos
srities asmenybių. Vasaromis
jis lankė Europos šventoves,
stigmatizuotus asmenis, pvz.
tėvą Pijų Pietralčiną, Teresę
Neumanaitę ir Martą Robin.
1963 m., po 18 metų įtempto
darbo Romoje, prel. Balčiūnas
išvyko vienerių metų poilsiui
(sabaticum) į JAV. Čia penke
rius metus praleido Nekaltai
Pradėtosios Marijos vienuolyno
Putnamo kapelianijoje, po to 20
metų buvo vienuolyno seserų
vedamuose Poilsio namuose
'Thompson, Connecticut) kape
lionu, iki tų namų uždarymo
1988 metais. Vėliau persikėlė į
Matulaičio slaugymo namų kapelianiją.
Per visą tą laiką jis vedė reko
lekcijas lietuviškose parapijose,
vyrų ir moterų vienuolynuose ir
įvairioms tikinčiųjų grupėms

JAV, Kanadoje, Italijoje, Vokie
tijoje, Anglijoje ir Australijoje.
Daug kartų buvo ateitininkų
kultūrinės savaitės Kennebunkporte kapelionu. Šias pa
reigas prisiėmė ir šios vasaros
savaitei. 1964 metais jis buvo
suorganizavęs visą savaitę pa
skaitų ir pokalbių apie dvasnius
pašaukimus, vėliau naudojo ir
tebenaudoja įvairias progas ieš
koti vis aštrėjančios pasaukimų
krizės priežasčių ir būdų joms
pašalinti. Atsidarius keliui į
Lietuvą, vedė ten rekolekcijas
Kauno kunigų seminarijos auk
lėtiniams ir seselėms vienuo
lėms.
Nuo 1972 m. jis yra aktyvus
Charizmatinio atsinaujinimo
narys. Jam tarpininkaujant,
pirmieji Lietuvos charizmatikai
susilaukė labai palankaus Lie
tuvos dvasinių vadovų dėmesio.
Šių vadovų laiminama ir globo
jama charizmatikų veikla ten
plečiasi. Šiemet gegužės mėn.
prel. Balčiūnas dalyvavo šio
sąjūdžio suorganizuotoje apašta
lavimo išvykoje į Lietuvą.
Išvykos misijos vyko Vilniuje,
Klaipėdoje ir Kaune. Jis taip
pat priklauso Tarptautiniam
Marijos kunigų sąjūdžiui ir
vadovauja jo talkininkų pasau
liečių grupei.
Vienas didžiųjų prel. V. Bal
čiūno darbų yra knygų serijos
„Krikščionys Gyvenime" reda
gavimas ir leidimas. Šis darbas
ir buvo tikroji priežastis, kodėl
jis, atvykęs į Ameriką viene
riems metams, nebegrįžo į
Romą.
Šios serijos išleista jau 28
tomai. Kiekvieno tomo buvo
spausdinama žymiai daugiau
egzempliorių, negu buvo galima
išplatinti, kaupiant juos Lietu
vai, kai sugrius geležinė
uždanga. Šalia šių tomų buvo
išleistos septynios mažesnės
knygelės religinėm temom, taip
pat daug didesniu tiražu, negu
buvo galima išplatinti. Kai tik
atsidarė kelias į Lietuvą, 1990
metų liepos 19 d., šių knygų
apie 50 tūkstančių egz., kai
navusių apie 300,000 dolerių,
buvo pasiųsta kaip dovana
Lietuvos Bažnyčiai per Caritas
organizaciją.
Pirmasis „Krikščionis Gyve
nime" serijos tomas buvo iš
leistas 1967 metais. Pirmuose
trijuose šios serijos tomuose
paskelbti Vatikano II dokumen
tai. Juos iš lotynų kalbos vertė
pats redaktorius prel. V. Bal
čiūnas, kun. A. Tamošaitis, SJ.
Religinių knygų leidimas ir da
bar tęsiamas. Šiuo metu leidžia
mas Senojo Testamento ver
timas iš graikų kalbos, kurį
ruošia prof. kun. A. Rubšys.
Jisai taip pat rašo jiems įvadus
bei paaiškinimus. Leidyba y r a
įjungta į Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademiją, kaip jos
padalinys su savo atskiru biu
džetu ir specialiu uždaviniu.
Prel. V. Balčiūnas yra aktyvus
šios Akademijos narys. Jis y r a
jos valdybos sekretorius nuo pat
jos įregistravimo Connecticut
valstijoje, būtent nuo 1973 metų.
Šalia šio didžiulio „Krikščio
nis Gyvenime" darbo .jubiliatas
yra bendradarbiavęs „Židinyje",
„Aiduose" ir kitoje spaudoje.
1979 metais buvo išleista jo iš
versta Liudviko Marijos Grignon de Montforto „Marijos
paslaptis". 1976 metais paruošė
spaudai leidinį „Šventoji Dvasia
— Bažnyčios atnaujintoja".
Prieš ketvertą metų JAV
esanti institucija „Hosanna",
kurios tikslas parūpinti Švento

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS
NUOMONĖ DĖL 1941 m. SUKILIMO
Tomui Venclovai „Drauge " i r
„Lietuvos aide", ir Aleksandrui
Slavinui vokiečių „Die Zeit"
laikraštyje šališkai, kaltinan
čiai pristačius 1941 m. birželio
sukilimą prieš sovietinę okupa
ciją bei laikinosios Lietuvos
vyriausybės sudarymą, „Lietu
vos aide", „Drauge" bei kitoje
lietuviškoje spaudoje tilpo eilė
straipsnių, studijinių pasisaky
mų, nurodančių to visos lietuvių
t a u t o s sukilimo priežastis,
tikslą ir reikšmę.
Šiuos pasisakymus papildant,
jų trims autoriams atsakant,
„Lietuvos aidas" 1993.VTI.28
laidoje paskelbė oficialų Lietu
vos Respublikos Ministro Pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus pa
reiškimą, išreiškiant ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nuo
monę. Ją ištisai perduodame
„Draugo" skaitytojams, tuo
užbaigiant ilgai t r u k u s i a s
diskusijas.
,.Lietuvos Respublikos Prezi
dentas A. Brazauskas š.m. bir
želio 22 d. susitikime su kai
kuriais sukilimo dalyviais iš
reiškė nuoširdžią pagarbą šiam
reikšmingam Lietuvos istorijos
įvykiui ir jo dalyviams bei didelį
susidomėjimą, nes ir du Prezi
dento pusbroliai yra dalyvavę
sukilime.
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė yra tos nuomonės, kad
1941 m. birželio sukilimas buvo
teisėtas ir gerai apgalvotas ban
dymas atkurti brutaliai sutryp
tą Lietuvos valstybingumą, kad
tai buvo tautos reakcija į viene
rius metus trukusią itin skau
džią komunistinę okupaciją, į
žiaurias niekuo nenusikaltusių
gyventojų represijas. Vienas iš
sukilimo laimėjimų — per suki
limą sukurta lietuviškoji ad
ministracija daug *ur išsilaikė
visą nacių okupacijos laikotarpį,
nekolaboravo, o padėjo tautai
kovoti su okupacijos sunkumais.
Todėl Vyriausybė remia ir rems
visas pastangas objektyviai
ištirti bei nušviesti sukilimą ir
jo raidą, pagerbti sukilėlius ir
įamžinti jų atminimą.
Kitas klausimas — kiek gali
Rašto vertimus įvairiems kraš
tams, nutarė išleisti magneti
nėse juostelėse lietuviškai
įkalbėtą Naująjį Testamentą.
Prel. Balčiūnas prisimena su di
džiu dėkingumu Dievui jam,
vysk. P. Baltakio kvietimu,
suteiktą privilegiją įkalbėti šias
juosteles, ką jis atliko, įkalbėjęs
visą Naująjį Testamentą į 16
juostelių, kiekviena — pusan
tros valandos. Tos juostelės
buvo „Hosannos" (adresas: 2421
Aztec Rd., NE, Albuquerque,
NM 87107-4224) išleistos dailiu
albumu.
Tai yra jubiliato ilgos Dievo
t a r n y b o s s a n t r a u k a . Jisai
nesifotografuoja, kai talpintuvan kraunama dešimtys tūkstančių Lietuvos religiniam
atgimimui skirtų religinių
knygų, kurios buvo šiam tikslui
sukauptos jo ilgų metų darbu.
Jisai nesiskelbia, ką atlikęs ir
ką dar ketina nuveikti. Tačiau
jo įnašas į mūsų religinį gyve
nimą yra didelis. Todėl jo
jubiliejus paminėtinas ne tik
kukliomis jubiliejinėmis Mišiomis, bet ir širdyje visų, kam
rūpi Kristaus Evangelijos vaid
muo mūsų kasdienybėje ir am
žinosios laimės ateityje. Ad
Multos Annos, Servus Apostolicus.
Česlovas Masaitis

CLASSIFIED GUIPE

Vyriausybė j a u šiuo metu
padėti ir kiek ji galės ilgainiui,
nes lėšų klausimas dabar yra
labai opus. Manytume, kad ne
delsiant reikėtų pradėti sukilė
lių kapų tvarkymą, rengti at
minimo lentas svarbiausioms
sukilimo organizavimo ar kovų
vietoms pažymėti, suaktyvinti
istorinės medžiagos apie
sukilimą ir jo dalyvius rinkimą.
Gal būtų tikslinga parengti at
skirą tomą apie sukilimą serijo
je „Nenugalėtoji Lietuva", ku
rioje skelbiami Lietuvos pogrin
džio dokumentai.
Dėl atskirų sukilėlių ap
dovanojimo Vyčio Kryžiumi ar
kitais ordinais reikėtų pateikti
Respublikos Prezidentui kon
krečius pasiūlymus.
Birželio 23-osios paskelbimo
valstybine švente, Lietuvos
nepriklausomybės savanorių
kūrėjų statuso suteikimo suki
limo dalyviams ir specialaus
sukilimo medalio įsteigimo
klausimai — Lietuvos Respubli
kos Seimo kompetencija.
Tikimės, kad 1941 m. birželio
sukilimas užims deramą vietą
tautos istorijoje ir visi su juo
susiję klausimai bus sėkmingai
išspręsti.

TJįlsfcĖLLANEOUS • _
10%—20°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOUS
3208 Vi W M t »5th Street
T«|. — (708) 424-8854
(312) 581-8654

^ * % ^
GREIT
f
^į^y'
PARDUODA

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

RE/MAX
REALTORS
(312) 588-5959
(708) 425-7161
RIMAS L. STANKUS
Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
1
Nuosavybių įkainavimas vaitui
1
Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
1
Pensininkams Nuolaida.

IMEX AMERICA, INC.
524 State Line Rd.
Calumet 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.

IEŠKO DARBO
Moteris i i Uetuvoa, 58 m. gali
prižiūrėti senelius, vaikus bei ligonius
ir gyventi kartu. Skambinti:
708-654-2493.

\
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys
T e l . 5 8 5 - 6 6 2 4 . N u o » ryto I k i 4 v . v .
K a l b ė t i lietuviškai

27 m. lietuvaitė ieško bet kokio
darbo. Kreiptis: 7 0 8 - 3 6 5 - 5 6 2 7 .

We're banking
on the f uture.
*%r-*^
Amanda B r a n d o *
VVillovKftrook H S

Yolanda Cardenas
Cune H S

Kristina Laureckas
Hmsdale South H S

Christine Lay
Dovvners Grove North H S

Marjean Pagotelis
Dovvners Grove South H S

Jeffrey Sarmiento
G'enbard East H S

Stacey Champic
Sandburg H S

Stacey Manthei
Evergreen Park H S

Na?at>e VVeglar?
Stagg H S

Tenah J o h n s o n
Kelly H S.

Kelly McNeela
Oak Lawn H.S.

Jack Wozek
ShepardHS

Standard Federal bankas did/iuoįasi savo
gerais investavimais Todėl šiems jau
nuoliams skiriamos Standard Federal
banko stipendijos siekti aukštesnio
mokslo jų pasirinktose mokyklose lie
visi jau yra pasižymėję moksle ir sugebėjimu vadovauti.
Elizabeth Zacarias
Kennedy H S

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jau
nuoliams padėti ir tikime, kad ateityje jie
daug nuveiks ir daug pasieks.

Theresa Ziemba
R-chards H S

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

ZailrAS"

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virS 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9 5 2 3 South 79th Avenue
223 Ketvertk* gatvė
Hickory Hills. Illinois 60457
Tel. 708-430-7272
77-78-87 Ir 7743-91

Standard Federal Bank
FDIC
ĮIW«I.I

Chicago. BrigMon Park (312)847 1140* Gartietd Rklge (312) 767-5200• BrigMon Park

312; S?3 108:*'Downers Grove (708) 963-1140

Evergreen Park (708) 636-6000 • Hickory H»rs R<«b*rts Road (708) f>98-f>yS0» Hili Creefc ..'08) 599 1977-Lombard. (708) 627-1140
O*L»wn.CawiAve.(708)424-3300« P U * * . Road (708) 424 59l0«Ort»nd Park ..'(*. W * M 4 • Palos Hrtghts. (708) 371-440C • W*owt»ook (708) 325-6610

„OBUOLYS"
NOKSTA IR
BRĘSTA

RENGINIAI ČIKAGOJE
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Rugsėjo 6 d. (Darbo dienos
— Jungtinio Skautų komiteto
būtų integruojami į bendrojo la DRAUGO RĖMĖJAI
šventė) — ALTo Čikagos sky ruošiamas fil. vs. kun. J. Vaišvinimo ugdymo įstaigas.
riaus gegužinė Anio ir Aldonos nio pagerbimas Jaunimo centro
2.Būtina visapusiškai for
A.P.P.L.E. -'93 (Amerikos mo
Pratęsdami prenumeratą
Grinių sodyboje, Lockport, IL. didž. salėje.
muoti
visuomenės teigiamą a r b a k i t o m i s
kytojai
į
talką
Lietuvos
mokyk
progomis
Spalio 29 d. Lietuvių Foto
Rugsėjo 9-12 d. — Santa
nuomonę į žmones su negalėmis
lai)
vasaros
kursai
jau
praeity
„Draugui"
aukojo:
ros-Šviesos 40-sis suvažiavimas Archyvo ruošiamas lietuvių
je. Šiais metais jie vyko Vil ir jų ugdymą bei globą.
fotografų parodos atidarymas
Lemont, IL.
220 dol. Broniaus Andriu
3. Prie pedagoginio profilio
niuje, Klaipėdoje, Marijampolė
Rugsėjo 11 d. — „Mercy Lift" Čiurlionio galerijoje Jaunimo
kaičio,
gyv. Union Pier, Mich.,
mokyklų ir švietimo skyrių or
je ir Birštone.
pokylis Lietuvių centre Lemon- centre. Paroda tęsis iki lapkričio
Specialiosios pedagogikos kur ganizuoti sistemingus kursus vaikai ir vaikaičiai jo gimta
7 d.
te.
sus Marijampolėje lankė 32, o tėvams ir suinteresuotai visuo dienio proga.
Spalio 30 d. — Lietuvių
— LB Švietimo tarybos premi
100 dol. Jadvyga Jankaus
Vilniuje — 34 pedagogai. Klau menei.
juotų lituanistinių mokyklų mo Operos tradicinis balius Jau
kienė,
Chicago, DL.
4.
Sustiprinti
specialiosios
sytojų tarpe buvo įvairių sričių
kinių piešinių parodos atida nimo centre su choro atliekama
50
dol.
Marija Paliokas, St. Pepedagogikos
kursą,
rengiant
specialiosios pedagogikos atsto
rymas 1:30 v. p.p. piurlionio menine programa ir laimingų
priešmokyklinio ir pradinio tersburg, FL; Jonas Rejeris, Oak
bilietų ištraukimu.
Lietuvos Fronto bičiulių studijų savaitėje Dainavoje S.m. rugpjūčio mėn. (iš vai, jų tarpe bent 6 docentai.
galerijoje, Jaunimo centre.
ugdymo pedagogus, įvesti šį Lawn, IL.
Paskutinę kursų dieną specia
— PLC Derliaus šventė Lietu kairės): N\jolė Bražėnaitė-Lukšienė, Rožė Šomkaitė, Algis Raulinaitis, Ona
Rugsėjo 12 d. — LB Lemon45 dol. George Taurat, Portakursą visose mokymo įstaigose,
Baužiene, Stasė Smalinskienė, Rėdą Ardienė, Stepas Smalinskas.
liosios pedagogikos klausytojų
to apylinkės gegužinė Lietuvių vių centre Lemonte.
ge, Indiana.
Nuotr. Juozo Baužio buvo paruoštas ir pasirašytas kuriose rengiami pedagogai.
centre, Lemonte.
40 dol. Antanas Valiuškis,
5.
Pageidautina,
kad
APPLE
Spalio 30-31 d — „Gyvoji
toks pareiškimas, skirtas Lietu
— Tauragės Lietuvių klubo tautodailė". Lietuvių centre,
Barrington,
RI.
kursai ir ateityje vyktų kasmet.
vos Kultūros ir Švietimo minis
gegužinė Šaulių namų salėje.
27 dol. Petras Gauronskas,
6. Būtų naudinga, kad specia
Lemonte, rengia Lietuvių Tau
terijai:
Rugsėjo 17 d. — Vakaronė su todailės institutas.
liosios pedagogikos kursus iš Santa Monica, CA.
„A.P.P.L.E. kursų specialio
Lietuvos Akademinio dramos
25 dol. Juozas Baužys, Orland
klausytų Švietimo ministerijos
sios
pedagogikos srauto klau
Spalio 31 d — Šv. Kazimiero
teatro aktorium Tomu Vaisieta
ir Švietimo skyrių darbuotojai, Park, IL; Justin Skuodas, De
sytojai esame labai dėkingi už
Seserų rėmėjų metinė vakarie
Jaunimo centre.
37-ji Lietuviškų studijų savaitė Dainavoje
koordinuojantys specialąsias Kalb, IL.
suteiktą galimybę dalyvauti
Rugsėjo 18 d. — „Armo nė, „Archview Banąuets", 3429
20 dol. Joseph Andrulis, Hot
įstaigas".
JUOZAS BAUŽYS
kursuose, kurie mums buvo
nikos" koncertas Jaunimo cent So. Archer Ave.
Ritonė Rudaitienė Springs, Ark.; Marcella Bytau
reikšmingi daugeliu aspektų.
— Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
re.
tas, Darien, IL; Stella GenAmerikos
pedagogai,
perteik
miero
lietuvių
kapinėse
12
vai.
„Dainava
turėtų
būti
pava
mąstyseną,
kuri
vis
dar
pasi
Rugsėjo 19 d. — Pietūs su
cevičius, Chicago, IL; G. A.
programa Lietuvių centre, Le Iškilmes organizuoja Bendruo dinta lietuviško pasaulio cent reiškia Lietuvos gyvenimo sri dami savo patirtį, praplėtė MIRĖ TAURI LIETUVĖ Mažeika, Daytona Beach, Fla.,
monte. Ruošia JAV LB Vidurio menės Pasauliečių komitetas ir ru", — pasakė joje apsilankiusi tyse. Konkrečiau jis apsistojo mūsų akiratį, paskatino pakore
A.a. O n u t ė
P e t r i k i e n ė R. Malčiauskas, Calumet City,
guoti
darbo
kryptį
su
specialių
Kapų
savininkų
draugija,
gar
Vilija
Aleknaitė-Abramikienė,
prie
spaudos
ir
rašto
žmonių,
Vakarų apygardos valdyba.
buvusi gailestingoji sesuo, dr. IL; Kazys Markus, Melrose
— „Lietuvos aidų" radijo prog bės sargyboje dalyvaujant uni Lietuvos Respublikos Seimo na kurie įvairiais senosios sovieti poreikių vaikais, jų tėvais bei Juozo žmona ir dukrelės Mar Park, IL; Harry, Leonidą Neu,
ramos gegužinė Šaulių namuo formuotiems šauliams ir šau rė, pamačiusi Dainavos keliaro- nės propagandos „triukais" visuomene.
Palos Hills, IL; A. Obcarskis,
Išklausius minėtus kursus, iš garitos motina, mirė 1993 m. H a m i l t o n , Ont., K a n a d a ;
lėms ir lietuvių visuomenei.
dį su įrašytais kilometrais į klaidina skaitytojus, nepaisyda
se.
rugpjūčio 19 d. Ji gyveno Flo
Lapkričio 5 d — „Ateities" Telšius, Radviliškį, Vilnių, Pa mi nei logikos, nei tikrovės ryškėjo kelios problemos:
— „Armonikos" koncertas
Albinas Paplauskas, Chicago,
1. Daugumas bendrojo lavini ridoje.
savaitgalio literatūros vakaras ryžių, New Yorką ir kitus dide duomenų.
Jaunimo centre.
Ilgos ir sunkios ligos iškan IL; Alfonsas Rauckinas, Lock
lius miestus. Pirmą kartą išvy
Ketvirtadienio programoje mo pedagogų ir švietimo vadovų
Rugsėjo 24 d. - Prof. Rim Jaunimo centro kavinėje.
port, IL; Stasys Šidlauskas,
Lapkričio 6 d — Lietuvių dusi mūsų Dainavą, ji pamatė ir buvo įdomus simpoziumas: „Po nepakankamai suvokia, kad kinta, paliko mielus artimuo Springfield, IL; Veronika Šatas,
vydo Šilbajorio paskaita: „Pa
sius, daug giminių bei pažįs
baisos Arkadijoje: Laisvės ago Fondo balius Martiniąue poky suprato tai, ko mes per metų litinė tikrovė ir perspektyvos vaikai su specialiais poreikiais tamų Lietuvoje. Buvo geros Fremont, WI; Elona M. Vaišnys,
metus nepagalvojome.
Lietuvoje". Moderuojant dr.
nija pastarųjų metų lietuvių lių salėje.
North Haven, Conn.; J. Žygas,
Taigi, į tą mūsų mielą Daina Zigmui Brinkiui. šia tema kal kerštas; ar užmiršti viską, kas širdies, mylinti šeimą. Daug Cicero, IL.
— Zarasiškių klubo pusmeti
prozoje ir poezijoje". 7:30 v.v.
metų mano a.a. vyras dr. An
Balzeko Lietuvių Kultūros mu nis susirinkimas Šaulių na vą, j tą lietuvių pasaulio centrą, bėjo dr. Adolfas Darnusis, dr. buvo, ir eiti priekin?
15 dol. Viktorija Orentas, La
tanas Čerškus ir aš buvome
rugpjūčio 1-8 d. suvažiavo Lie Kazys Ambrozaitis, Juozas Ar
muose.
Vilija Aleknaitė, vertindama
ziejuje.
Grange
Park, IL.
artimai su a.a. Onute Petri
— Lietuvių Golfo klubo poky tuvių Fronto bičiuliai ir jų bičiu dys ir Vilija Aleknaitė.
dabartinės Lietuvos politinę
Rugsėjo 26 d. — „Draugo"
10 dol. A. Masaitis, Marija
kienė susidraugavę, todėl mūsų
liai į savo 37-tąją Lietuviškų
Dr. Adolfas Darnusis akcen tikrovę, atkreipė dėmesį į tai, sūnus Raimundas su žmona Al Yurkštas, Magdalena Petra
dienraščio metinis b a n k e t a s lis.
— „Ateities" savaitgalio pa studijų savaitę. Dalyvių skaičiu tavo, kad šiuo metu politinė kad šalia oficialiosios valdžios
Martiniąue salėje.
dona, duktė Vita su vyru Vik vičius, Petrė Pekarskas, Angelė
mi
šiemetinė
savaitė
nebuvo
yra
jaučiama
ir
kita,
pogrindžio
skaitos
Čiurlionio
galerijoje,
tikrovė
Lietuvoje
mums
yra
Spalio 2 d. - ADAL vajaus
Venclovas.
viena gausiausių, tačiau joje vis gana nepalanki. Krašto ekono valdžia. Žinoma, tokia hipotezė, toru Memenu ir mes liūdime,
vakarienė „Seklyčioje", 7 vai. Jaunimo centre.
palydėję gerą bičiulę į Amži
Visiems šiems a u k o t o j a m s
Lapkričio 7 d — „Ateities" dėlto susidarė geros sąlygos mika silpna, investicijos netik ir taip galvojantys pajuokiami.
vak.
^
nybę.
Pasilikusius
artimuosius
t a r i a m e n u o š i r d ų ačiū už
Spalio 3 d. Zarasiškių klubo savaitgalio paskaitos Atei įvairiems pokalbiams Lietuvos ros, bet valdančioji grupė daro Tačiau ši tikrovė egzistuoja tikrai nuoširdžiai užjaučiame. svarbią paramą spausdin
ir išeivijos lietuvių gyvenimo viską labiau politiškai įsisti visuose buvusiuose komunisti
tininkų namuose, Lemonte.
gegužinė Šaulių namuose.
O. Čerškuvienė ir šeima t a m lietuviškam žodžiui.
— Lietuvių meno ansamblio klausimais.
printi ir save ekonomiškai ap nio režimo kraštuose. Buvę ko
— Šv. Pranciškaus seserų
Rugpjūčio 3 d. Vilija Aleknai- rūpinti. Opozicija — silpna. Jai munistai yra visur gerai išmokę
vienuolijos rėmėjų s e i m a s „Dainava" koncertas Jaunimo
tė-Abramikienė
savo paskaito reikalntga pagalbos iš išeivijos. žaisti patriotizmo korta.
Marijonų vienuolijos patalpose: centro didž. salėje.
NEW JERSEY, NEW YORK — „Ustuvos Atsiminimai",
je
plačiai
kalbėjo
apie
Lietuvos
Rusijos
kapitalas
į
Lietuvą
Lapkričio
13
d
—
LB
LemonNeužtenka
Vien
opozicijos
pa
11 v.r. šv. Mišios už gyvus ir
sakmadlaniais nuo 2 iki 3 v. p.p. i i Saton H«H Unfvarslmirusius Šv. Pranciškaus vie to apylinkės Rudens balius žemės ūkio reformų ir privati reiškimų, reikia ieškoti naujų skverbiasi ne tik pagal pogrin
tato stotlss, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
zacijos problemas. Dabartinė idėjų ir būdų tas idėjas paskelbti dinės valdžios sugestijas, bet ir
nuolijos rėmėjus,-as; 12 v. p.p. — Lietuvių centre, Lemonte.
gramos, vadamos anglų kalba, Iš tos pačios stotlss,
Lapkričio 19 d. Prof. Alek valdžia, atrodo, pirmiausia yra ir taip sąmoninti tautą. Lietu dėl oficialiosios valdžios žmonių
pietūs; 1:30 v. p.p. registracija
taip pat sakmadlaniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr.
sandro Štromo paskaita „Pabal susirūpinusi ne krašto gerove. vių Fronto bičiuliai ir jiems nesugebėjimo, nemokant suda
ir posėdis.
J. J. Stukas — dlrsktorius, 234 Sunlrt Dr., Watchung,
— PLC Madų paroda Lietuvių tijo kelias į Europą"; 7:30 v.v. Ji bijo, kad visiška privatizaci prijaučiantys žmonės turėtų ryti tinkamas sutartis arba kar
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636.
Balzeko Lietuvių Kultūros mu ja, kurios norėtų Lietuvos ūki aktyviai jungtis į sau ideologiš tais jas sudarant be vyriausybės
centre, Lemonte.
ninkai, galutinai nesugriautų kai artimas politines grupes — žinios. Taip atsiranda korupci
— Balzeko Lietuvių Kultūros ziejuje.
— Lietuvos fotografija išeivi socialistinės sistemos, todėl ir Krikščionis Demokratus ar Tė ja, ir ji yra didžiulė, o žmonėse
muziejaus Moterų gildijos 25
joje.
Paroda vyks Čiurlionio kuriama iliuzija kažkokios vynės Sąjungą, ir jų politinius jaučiamas nusivylimas politika
metų veiklos sukaktuvinis ban
ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS
ir visu gyvenimu.
ketas 5 vai. vak. Hilton O a k galerijoje J a u n i m o centre. „moksliškai" (esą mokslininkų junginius.
kabinetuose) parengtos refor
Rountf Trlp Ona Way
Naujų teigiamų įstatymų ne
Atidarymas 7:30 v.v.
Dr. K. Ambrozaitis prisiminė,
Lawn pokylių salėje.
mos.
Pasisakoma
prieš
in
išleidžiama.
Nauji
įstatymai,
Lapkričio 20 d Lietuvių dai
kad kadaise buvo deklaruo
Spalio 9 d. — Rudens balius.
CHICAGO—VILNIUS—CHICAGO
$758
$475
Šaulių namuose rengia Brigh- lininkų meno parodos atidary dividualius ūkius, ūkininkai ra jamas tikėjimas laisvo žmogaus priimti ar ruošiami, yra dau
NEW YORK—VILNIUS— NEW YORK
$759
$475
ton Parko Lietuvių Namų savi m a s Lietuvių centre, Lemonte. ginami ir net verčiami jungtis dvasios gerumu. Tačiau šian giausia represinio (draudžiamo
FROM OCT 16
$599
$389
— Futbolo klubo „Lituanica" į bendroves, nes tada būsią dau dien matome, kaip laisvė nere jo) pobūdžio: pvz., įstatymai dėl
ninkų draugija.
FREGATA TRAVEL
— Kazio Sajos dviejų dalių tradicinis sezono užbaigimo giau pelno. Sukuriamas techno tai išnaudojama piktam. Mato nepaprastosios padėties įvedi
250 Wast 57 Strsat, 81211
komediją „Barakudos" Jaunimo pokylis 6:30 v.v. Lietuvių cen logijos pirmumo mitas prieš me didelį pakantos trūkumą, mo, arba dėl susirinkimų teisės
Naw York, NY 10107
agrarinę politiką, tuo norint kartais nebegalime perprasti ir tvarkos apribojimų.
centre atliks Los Angeles Dra tre, Lemonte.
Tai. 212-541-5707
Gausiuose klausytojų pasi
Lapkričio 21 d. — Lietuvos diktuoti ūkininkams ir primesti Lietuvos žmonių galvojimo, nors
mos sambūris. Rengia „Margu
Kariuomenės atsikūrimo 75 me- valstybės „pagalbą". Premjeras optimistiškai vis laukiame kaž sakymuose buvo iškeltas ir
tis".
Karaliaučiaus srities klausi
— ASS šventė ir pokylis Lie tų sukakties minėjimas Šaulių Šleževičius net siūlo, kad tur- ko naujo.
AMERICAN TRAVEL SERVICE
namuose. Rengia Lietuvių Ka tingesnieji stengtųsi supirkti
Juozas Ardys apgailestavo, mas. V. Aleknaitės nuomone,
tuvių centre, Lemonte.
9439 S. KEDZIE AVENUE
Spalio 10 d — „Barakudos" rių veteranų sąjunga „Ramo žemę iš sunkiau besiverčiančių kad lietuvių tautos kelias į nėra daug vilties, kad Karaliau
EVERGREEN PARK, IL 60642
savo kaimynų.
demokratiją esąs daug sunkes čiaus sritis taptų net laisva
— Kazio Sajos dviejų dalių vė".
TEL. (708) 422-3000
*
V. Aleknaitės nuomone, tokia nis, negu buvo mūsų galvojama. ekonomine zona. O „Mažoji
komediją 3 v. p.p. Jaunimo cent
Lapkričio 24 d. — Aštuntojo
FAX (708) 422-3163
Lietuva"
rusams
yra
nepriim
žemės
privatizacijos
sąvoka
yra
Ypač
sunkiai
sprendžiamos
tei
re atliks Los Angeles Dramos Mokslo ir Kūrybos simpoziumo
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja
sambūris. Rengia „Margutis". dalyvių susipažinimo vakaras neteisinga. Į žemę, ir apskritai singumo problemos. Tautos tina sąvoka. Rusų kariuomenės
skaičius
toje
srityje
tikrai
į nuosavybę, žmogus turi žiūrėti genocidas bandomas nustumti į
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
— Čikagos Lietuvių Moterų Balzeko Lietuvių Kultūros
nesumažės,
gal
dar
ir
padidės,
ne
materialiniu
žvilgsniu,
bet
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
praeitį
ir
priskirti
tik
Stalino
klubo priešpiečiai ir madų pa muziejaus patalpose.
tuo
pačiu
ir
karinis
tranzitas
iš
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad.,
Lapkričio
26
d. — kaip į savo žemiškojo gyvenimo periodui. Sadistai ir jų kaliniai
roda Lietuvių centre, Lemonte.
trscd., ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šastd. 9 v.r.—
Literatūros ir muzikos vakaras būdą. Prelegentė davė konkre pastatomi viename lygyje. Ke Karaliaučiaus į Rusiją Lietuvai
Pradžia 11:30 vai. r.
bus nemalonus ir pavojingas.
1 v. p.p.
Spalio 15 d. — Dail. Algio Mokslo ir kūrybos simpoziumo čius pavyzdžius iš Šilalės ir liami klausimai — bausmė, ar
Plungės
rajonų
žemės
savinin
susitaikymas;
teisingumas,
ar
dalyviams
ir
visuomenei
Jau
(Bus daugiau)
Griškevičiaus kūrybos darbų
kų
pasipriešinimo
prieš
valdžios
nimo
centro
didž.
salėje.
parodos atidarymas 7:30 v.v.
Lapkričio 27 d. — Mokslo ir biurokratus. Ne visi Lietuvos
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
Kūrybos simpoziumo užbaigimo žmonės yra Gariūnuose: yra jų
r\
Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
centre.
COPEN
ir kaime, kur jie dirba ir duoda
pokylis
Lexington
House
res
H A G E N Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
Spalio 16 d. — Lietuvos
vilties, kad Lietuva atsigaus.
AiRPC*"
gos aerodrome lengva ir patogu
Dukterų draugijos Rudens po torane, Hickory Hills.
Antrasis tos dienos praneši
persėst į kitą lėktuvą, čia iš
kylis Jaunimo centre.
Lapkričio 28 d. - Tilžės mas buvo inž. Pilypo Naručio.
vengsite keleivių spūsties.
— „Puota jūros dugne" — jūrų Akto paskelbimo 75 matų su
Jis trumpai paminėjo išeivijos
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
skautų,-čių tradicinis renginys kakties minėjimas Šaulių namų
ryšių su Lietuva eigą nuo 1946
tus
savaitėje. Vietinių lėktu
Lietuvių centre, Lemonte.
salėje. Rengia Mažosios Lietu iki 1990 metų: kaip jie vystėsi,
vų
tvarkaraštis
atitinkamai
Spalio 23 d. Lietuvių Amati vos Rezistencinis sąjūdis.
kaip keitėsi jų supratimas. Pri
pritaikytas transatlantiniams.
ninkų klubo Rudens balius Pa
minė, kad LFB taip pat turėjo
Kai
būsite
Kopenhagos
aerodrome,
Lapkričio
28
d.
—
Anglijos
los Country Club. Pelnas ski
savo kelius ir ryšius, kuriais
aplankykite ,,tax free" parduotuves.
Lietuvių
klubo
susirinkimas
riamas „Lietuvos Vaikų vil
buvo pasiekiama pavergtoji
Nemažai sutaupysite!
Jaunimo centre.
čiai".
Lietuva.
..Miieage Plūs" ir „OnePass"' nariai gauna kre
—
Ekumeninės
pamaldos
ir
Spalio 24 d. — Karinės min
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
Tą pačią dieną buvo išklausy
*>*&*
ties spaudai paremti kavutė Mokslo ir kūrybos simpoziumo
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
ta ir Dr. Antano Musteikio pa
Šaulių namuose. Rengia Lietu uždarymas Lietuvių centre, Le
skaitą. Dr. Musteikis, porą
monte.
vių veteranų sąjunga „Ramo
SAS Tel. 1-800/221-2350
G r u o d ž i o 11 d. - LB semestrų dėstęs Kauno VDU,
vė".
kalbėjo apie rusiškai sovietinę
Socialinės
Tarybos
labdaros
va
— „Baltic Mercy Lift" eitynės
nuo Navy Pier iki Foster Ave. karas „Seklyčioje"
Gruodžio 17 d. - LB Le
Gruodžio 31 d. - Lietuvių
Čikagoje, našlaičių Lietuvoje
monte
apylinkės
Kūčios
Lie
Operos
Naujųjų Metų sutikimas
SCANDINAVIAN AIRLINES
paramai ir vaistų j Lietuvą
tuvių centre, Lemonte.
Jaunimo
centre.
persiuntimui.

DAINAVOS KELIARODIS
Į LIETUVĄ

The
right
flight
to
Vilnius

S4S

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Vytautas Dudėnas, J A V
d i r b ę s i n v e s t i c i j ų banki
n i n k y s t ė j , L i e t u v o s inves
ticijų b a n k o p i r m i n i n k a s ,
papasakos apie savo patirtį, dir
bant Lietuvoje. Visi kviečiami
išgirsti pranešimą penktadienį,
rugsėjo 10 d., 7:00 v.v. Balzeko
Dr. Augustinas ir Marija lietuvių kultūros muziejuje.
D a n a Lukauskienė, gyv.
IfcB^UL
J*
*
Įsteigtas
Lietukų
Mokytojų
Sąjungos
Chicagos
skyriaus
Chicago, IL, užsiprenumeravo Laučiai iš Mt. Olice, IL (300 Rengia „Saulutė", Lietuvos itedaguoja J. Piačas Medžiagą stipti: 3206 W. 65d> Place, Chicago. IL 60629
„Draugą" vieniems metams. mylių nuo Chicagos) įsigijo du našlaičių globos būrelis.
Džiaugiamės ją turėdami savo bilietus į „Draugo" banketą ir
Ž u r n a l i s t ė S t a s ė Semė
dar pridėjo 200 dol. „Draugo"
skaitytojų tarpe!
DVI ŽUVYS
R U G E L I A I PLAUKIA
nienė,
ypač aktyvi visuomeni
fondui. Ponai Laučiai beveik
Lithuanian Mere y Lift orgakiekvienais metais atvyksta į ninke, tik ką sugrįžusi iš Lietu
Maža žuvytė, plaukiodama
nizacija nuoširdžiai remia
„Draugo" renginius ir remia vos, kur ji lankėsi pirmą kartą, Žmonės vaikščioja po lauką,
surado
slieką, kurį norėjo
„Draugo" banketą, įsigijo daug
dienraštį savo aukomis, už ką tuoj pat įsijungė į „Draugo" va Šnekasi: — Rugeliai plaukia...
praryti, nes buvo labai alkana.
bilietų, ir didelis būrys LML
rengėjai nuoširdžiai dėkoja. jaus renginį. Ji jau sudarė visą
Tačiau negalėjo to padaryti, nes
darbuotojų ruošiasi bankete
Laukiame daugiau dalyvių iš stalą, išplatindama 10 bilietų O rugeliai pasiraivo:
sliekas buvojai per didelis. Tai
dalyvauti. Džiaugiamės, kad
Chicagos ir apylinkių, kuriems savo draugių tarpe. S. Semė — Kurgi plauksime be laivo?
pamačius, didelė žuvis nuvarė
žmonės, kurie šiuo metu patys
Martiniąue salė yra tikrai ne- nienė sako: „Kai „Draugas"
mažiukę
ir pati godžiai prarijo
labai užimti savo pokylio ruoša
taip toli ir lengvai pasiekiama. gyvuoja — tai klesti mūsų orga Supame žalsvas bures...
slieką.
Apsigavo
vargšė, slieko
(rugsėjo 11 d.), dar atranda laiko
Banketas įvyks rugsėjo 26 d., nizuota visuomenė. „Draugo" Kur keliausim per marias?
viduryje buvo meškeriotojo kab
pagalvoti apie savo spaudos
sekmadienį. Bilietų galima įsi įtakoje gimė daugelis specialių
liukas. Žvejas džiaugėsi pagavęs
rėmimą. „Draugo" banketas
organizacijų, fondų, premijų, Žmonės džiaugias: — Grūdas
gyti „Drauge".
didelę žuvį. Tą pamčiusi mažoji
įvyks rugsėjo 26 d., sekmadienį,
lėšų telkimo vajų, didžiųjų
bręsta!
žuvytė pasakė:
Ateitininkų konferencijon švenčių sėkmingi renginiai. Ne- Plauksit... Į Aruodų kraštą.
Martiniąue pokylių salėje. Bilie
— Gerai kartais būti ir mažai.
tus galima įsigyti dienraščio rugsėjo mėn. 3-5 d. suvažiuos delskime, bet kiekvienas padė
Anzelmas Matutis
ateitininkai iš viso Siaurės kime savo aukomis išspręsti
administracijoje.
DUOKIŠKIS
Amerikos. Paskaitas skaitys ir dienraščio finansinius sunku
Ateinantį šeštadienį, rugsėjo
simpoziumuose dalyvaus dr. A. mus". Bilietų į vajaus banketą
PAUKŠČIAI,
4 d., visos Illinois valstijos sek
Apie vietovės vardo pavadi
Darnusis, dr. P. Kisielius, inž. galima įsigyti „Draugo" adm.
ATOSTOGOS...
retoriaus įstaigos bus uždarytos
nimą
yra išlikęs pasakojimas iš
Pilypas Narutis, Juozas Baužys, (312) 585-9500, adresas - 4545
dėl Labor Day (Darbo dienos)
baudžiavos laikų. Kietosios bau
D. Bindokienė (iš Čikagos W. 63rd St., Chicago, IL 60629.
Vieną labai gražią pavasario
valstybinės šventės. Įstaigos vėl
džiavos laikais čia gyvenęs labai
apylinkių); G. Petrauskienė ir I.
dieną Natalija ir jos broliukas
Piešė Natalija Plenytė
pradės dirbti antradienį, rugsėjo
žiaurus ponas, mėgęs rykštėmis
„Lietuvos a i d a s " 1993.08.13 Juozas išėjo į lauką žaisti svie
Čuplinskaitė iš Kanados; A.
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mokinė
7 d. (paprastai jos dirba nuo
plakti baudžiauninkus iki mir
Kuolas iš Kalifornijos; A. Barz- laidoje ištisai paskelbė dr. diniu. Išėję negalėjo tikėti, kaip
antradienio iki šeštadienio).
ties. Kartą vienas baudžiaunin
Adolfo
D
a
m
u
š
i
o
s
t
r
a
i
p
s
n
į
dukas iš Washingtono; D. Sužie
šilta ir gražu lauke. Jie abu
kas buvęs sugautas bemedžio
Didysis kryžius prie Pal. dėlis iš New Yorko; D. Staniš- „Sukilimas laisvei, ne kerštui", nusivilko švarkus. Abu išgirdo
jant pono laukuose. Nelaimin
J u r g i o Matulaičio misijos kienė iš Clevelando; V. Liule- kuris buvo s p a u s d i n t a s ir čilbant paukščius kaimyno me
MANO GYVENIMAS
VILNELĖ
gasis turėjęs rankose nušautą
„Draugo"
kultūriniame
priede
dyje. Jie tikrai įsitikino, kad
koplyčios Lemonte vėl pasta vičius iš Pennsylvanijos ir kiti.
(Legenda)
kiškį, kurį prieš prievaizdai supagaliau pavasaris po tokios il
tytas j savo vietą rugpjūčio 25 Ateitininkų konferencija nebus VII.24.
Aš gyvendavau Clevelande.
Tai atsitiko seniai seniai, gaunant, spėjęs paslėpti. Egze
Tenka pažymėti, kad „Lietu gos ir šaltos žiemos, jau yra Aš ten gimiau ir gyvenau
d. Kryžius buvo nuimtas atnau uždara tik ateitininkams. Čika
galingi pavasariai sus- kucijos (kankinimo) metu prie
kada
jinti ir pataisyti. Jis sveria 7,600 gos lietuvių visuomenė šir vos aidas" nuolatos atremia ko atėjęs.
mažame name su savo broliuku,
svarų, yra 76 pėdų aukščio, dingai kviečiama dalyvauti lite munistinio pobūdžio išpuolius
Natalija Plenyutė, mama ir tėte. Kai mano tėtė krido į Lietuvą žaisti. Šokinėjo lovio, kuriame buvo paguldytas
pagamintas iš plieno, aptrauk ratūros, dainų ir šokių vakare prieš Lietuvos nepriklausomy
Marąuette Parko lit. turėjo keisti darbą, mes kalnais, braidė (vaikščiojo) baudžiauninkas, stovėjęs ir pats
tas žalvariu. Metams bėgant, penkt., rugsėjo 3 d. Ateitininkų bės aspiracijas ir išeivijos tam
m-los 6 sk. mokinė. išsikraustėme į Charlotte, girias ir daužė ledinius ežerų dvaro savininkas, nuolat karto
damas žodžiu: „Duok kiškį!"
žalvaris buvo pajuodavęs, bet namuose ir kun. St. Ylos pager teikiamą paramą. Todėl ir
North Carolina. Tada aš buvau langus!
Baudžiauninkas neprisipažinęs
Pavasariai
juokėsi
griausti
išeivijai
verta
prenumeruoti
bimo
akademijoje
šešt.
rugsėjo
dabar jam grąžinta originali
vienerių metų amžiaus. Tuo
spalva ir visas kryžius padeng mėn. 4 d. Lemonto lietuvių „Lietuvos aidą", skambinant
metu, kai aš ten gyvenau, gimė niais, vėdavosi (vėdinosi) ir buvęs taip ilgai plakamas,
PAUKŠČIAI
telefonu (708) 986-1613 įgalio
tas apsaugančia medžiaga, kad centre.
mano sesutė. Namas ten buvo debesimis ir nubėgo į laukus, kad ponas, nuolat šaukdamas
„Duok kiškį", nuvargęs, Kai,
tiniui Broniui Juodeliui.
žalvaris vėl nepajuoduotų.
Gandras yra didelis ir mėgsta truputi didesnis. Mano tėtė vėl kulnimis ardami žemę, daryda
Pedagoginis Lituanistikos
pagaliau,
jam mušimas nusibo
miausias paukštis. Žiemai iš pakeitė darbą, tada mes išsi- mi plačias vagas. Išraitė jas tarp
Madų paroda „Rudens sim institutas naujuosius mokslo
dęs ir budelį sustabdęs, pasi
DICKENSO KŪRINYS
skrenda į šiltus kraštus. Jis kraustėm į Novi, Michigan. Čia kalnelių, nugriovė skardžius
fonija" rengiama š.m. spalio metus p r a d ė s šeštadienį, rug
rodę, kad nelaimingasis ant
(aukštus
krantus),
išraustė
SCENOJE
žmogui yra naudingas. Yra su mes turim mažą katę ir daug
mėn. 3 d. Pasaulio lietuvių cen sėjo 11d. Studentų registracija
k u r t a daug dainų, pasakų ir didesnį namą. Man patiko (išrovė) miškus ir, grįžę į aukš kaulų jau neturėjęs raumenų —
tre. Lemonte. Paroda prasidės 9 vai. r. Po to susipažinimas su
Netoli Čikagos ir Lemonto patarlių apie gandrą.
išsikraustyti, bet aš dabar tumas, paleido susitvenkusį buvo miręs. Šis žiaurus įvykis
tuoj po šv. Mišių, 12 vai. centro naujais mokslo draugais,
(susirinkusį) vandenį. Vanduo labai įsmigęs į žmonių širdis ir
lietuviškų t e l k i n i ų e s a n t i s
J o n a s Grigaliūnas pasigendu savo draugų.
didžiojoje salėje. Parodoje bus mokslo programa, lektoriais ir
Candellight t e a t r a s (5620 So.
Lina Sirgėdaitė liejosi pro jų dideles gauruotas buvęs iš lūpų į lūpas perduoda
demonstruojamos paskutinės tarpusavio pabendravimas. Visi
Harlem) iki sausio 30 d. (1994
(JAS universiteto (plaukuotas) kojas ir ūžė sriau mas. Ilgainiui ir pati vietovė
V a r n ė n a s švilpauja sau
mados.
aukštesniąsias lituanistines
gavusi Duokiškio vardą, sudėtą
m.) stato miuziklą, sukurtą ramus. Jis turi puikius namus:
laikraštėlis, 1992). tais (srovėmis) į pakalnes.
mokyklas baigusieji jaunuo— Skubėkite mūsų vagomis ir iš dviejų žodžių: „Duok kiškį!"
A.a. Prudencijos Bičkiepagal Charles Dickens „Oliver inkilėlį baltą, obelin įkeltą.
liai,-ės kviečiami.
Duokiškis yra Rokiškio aps
būkite
Lietuvos upės! Apdova
n ė s - J o k u b a u s k i e n ė s mirties
Twist'. Šis vaidinimas Lemon
LIETUVA MANO AKYSE
C. N a v a k a u s k a s
krityje,
Kamajų valsčiuje, baž
nojame jus garsiais vardais,
pranešime, rugpjūčio 31 d., pra
J a u baigiasi vasara ir prasi te tęsėsi net penkerius metus.
leista, kad — tarp kitų organiza deda rudens darbai. Dainavos Daug dainų, švaraus baleto,
Mano akimis žiūrint, Lietuva versmių gausybe (daugybe), pa nytkaimis, gal dabar miestelis.
Genys yra nedidelis, maždaug
cijų — ji priklausė ir Lietuvos ansamblis kviečia visus dainos skambi m u z i k o s
p a l y d a , žvirblio dydžio. Gražus paukštis, dabar yra kitokia, negu knygose krančių pušynais, sieliais Seniau buvo žinomas kaip Už
Vyčiams.
mylėtojus į naują darbo sezoną. patraukli vieno pirmaujančių j u o d a i i r baltai margos spalvos ji aprašoma. Man atrodo, kad (plaukiančiais rąstais), laivais ir palių dvaro karališkasis kai
mas, turėjęs seną prekymečio
Choro repeticijos prasidės antra režisierių, W. Pullinsi, režisūra.
Lietuvoje yra per daug nerei nesibaigiančiomis dienomis.
Vincas Kamaitis, Sutton, dienį, rugsėjo 7 d., 7:30 vai. New Yorko scenoje šis draminis Miškams ir sodams genys yra kalingų žiaurumų. Nuo to laiko,
teisę.
Tada uždusę pavasariai susė
Mass., suprasdamas lietuviškos vak., Jaunimo centro 203 kam kūrinys išbuvo dvejus metus. labai naudingas, nes sulesa kai Lietuva atgavo savo nepri do kalnuose, atrėmė kojas į
daug kenksmingų vabzdžių. Ge
spaudos reikšmę išeivijoje, pra baryje.
J . P r . nių yra ir Amerikoje.
klausomybę, aš esu girdėjusi lygumas ir linksmai alsavo (kvė
LAPE I R MEDKIRTYS
tęsė prenumeratą, pridėjo 100 pavo) kvapiais vėjais. Bet štai
labai
negerų
gandų.
Ten
žmonės
Linas Kadžius
•'oi. „Draugo" spaudos vajui ir
vieni kitus šaudo, užpuldinėja vieno pavasario delne užsilikęs
Lapė, bėgdama nuo medžio
J dol. už laimėjimų bilietus.
V a r n ė n a s yra draugiškas apvagia dėl maisto, drabužių ir lašas vandens! Ir kur jį dėti?
tojų, pamatė medkirtį ir paprašė
Nulaužęs karklą, įbrėžė vagą
paukštis. Jis randamas visame kitokių reikmenų. Mes norime
ją paslėpti. Medkritys patarė
x Seselė M. Regina iš Holpadėti Lietuvai ir mes dažnai ir supylė.
pasaulyje.
Gyvena
ir
miestuose.
žvėreliui bėgti į jo trobelę ir ten
land, PA atsiuntė siuntinį
— Keliauk ir tu! — tarė pava pasislėpti. Netrukus atėjo me
siunčiame siuntinius, bet aš bi
Jis
yra
gražus
paukštis,
man
našlaičiams. „Saulutė", 419
jau, kad mūsų giminės nenu saris garbiniuotais plaukais. — džiotojai ir paklausė medkirtį,
labai patinka.
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL
J o n a s Grigaliūnas kentėtų dėl tų pačių dalykų, ku Ir ką duosiu tau, kai viskas ar kartais nematęs pro šalį
6O089, tel. 708-537-7949, nuošir
Baltimorės Karaliaus rie t u r i jiems gyvenimą išdalinta? Būk greitas ir links bėgančios lapės. Šis žodžiais
džiai dėkoja už paramą.
mink visus.
Mindaugo lit. m-los pagerinti.
tvirtino, kad nematęs, bet ranką
(sk)
Naujasis upelis nedrąsiai nu ištiesęs rodė, kur laputė pasis
Nors Lietuva man atrodo la
mokiniai.
(„Mūsų žinios"). bai graži ir švari. Savo mintyse tekėjo tolyn, sprūdo (smarkiai lėpusi. Medžiotojai nepaisė, ką
x SIUNTINIAI BE MUITO
matau jos žalumą ir medžius. prabėgo) pro akmenėlius ir už medkirtys rodė, patikėjo, ką jis
į Lietuvą siunčiami oficialiai
Kaip paveiksluose matau visas vingio (lanko pavidalo pasuki sakė; o laputė, pamačiusi, kad
KNYGNEŠIŲ DIENA
per T R A N S P A K Pinigai per
jos grožybes: Gedimino pilį, mas) apsidairė. Aplinkui žolės, jos priešai jau išėjo, išlinko iš
STOVYKLOJE
vedami doleriais. TRANS Lidija Ringienė, Lithuanian Mercy Lift organizacijos lėšų telkimo pirm., 9u
Aušros Vartus, Kryžių kalną ir barzdoti žilvičiai. Paglostė vieno trobelės ir, nė žodžio nesakiusi, P A K 2638 W. 69 St., Chicago, Aušrine Karaityte, pokylio komiteto rengimo nare. LML pokylis įvyksta
nukarusias (nulinkusias) šakas, bėgo tolyn. Kai medkirtys ėmė
rugsėjo 11d. Lietuvių centre. Lemonte.
Vakar
mes
žaidėme Baltijos jūrą.
I L 60629, tel. 312-436-7772.
Lietuva gali būti gera, ar suvilgė (sušlapino) lapelius.
priekaištauti, kad už išgelbė
k n y g n e š i ų žaidimą. Mes
(sk.)
— Tu draugiškas, — mieguis jimą jam nė žodeliu nepadėko
x Siūlome malonų poilsį
x A T L A N T A I E , I n c . viena gavome knygų. Keletas jų vidu bloga man, bet aš visvien noriu
tai sušlamėjo karklas. — Tu jusi, laputė atsakė:
Club Meza Del Mar, Puerto Val- iš pirmųjų kompanijų pradėju je turėjo kryžių. Tos knygos ją kada nors aplankyti.
larta, Meksikoje! Visi kam si kompiuterizuotą aptarna buvo religinės. Lietuva buvo
Karina Turnerytė mane gaivini, tai mūsų būriai
— Nuoširdžiai tau būčiau pa
Advokatas
bariai su balkonais į jūros pusę. vimą ir toliau siunčia siuntinius pavergta, mums reikėjo nunešti
Čikagos lit. aukšt. įsikurs tavo krantuose.
dėkojusi, jeigu tavo rankų dar
GINTARAS P. ČEPĖNAS Lapkričio 17-24, 7 naktys tropi- ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, ten knygas. Vadovai vaizdavo
Upelis suklego (garsiai nusi- bai ir tavo elgesys būtų atitikę
m-lo mokinė.
kinėje aplinkoje, įskaitant Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, rusus, jeigu vienas tave pagau
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
juolė) ir apsidžiaugė: geriau žodžius.
Tel. (1-312) 776-5162
kelionę, pervežimus, viešbutį, Rusiją. Laivo talpintuvai (kon na, reikia jam atiduoti knygą.
sruventi, nei skendėti ežerų
Pasakėčia tinka tiems žmo
MJSLĖ
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 maistą ir vietinius gėrimus
dugne ir nieko nematyti. Įsis
teineriai)
išsiunčiami
kiekvieną
Giedre
Kazlauskaitė
nėms, kurie žodžiais skelbia
Tel. (708) 301-4866
tik $812.00. Vietų skaičius labai pirmadienį. Oro siuntos iške
maginęs su verpetavo (smarkiai
taurumą, o patys daro pikta.
Valandos pagal susitarimą
Buvo
vasara.
Diena
buvo
ribotas. Skambinti American liauja kiekvieną šeštadienį. Per
tekėdamas) ir išvydo (pamatė)
Vakar mus vadovai gaudė, bet,
Ezopas.
Travel Service, 9439 S. Kedzie siunčiame dolerius į Lietuvą. ačiū Dievui, nesušaudė. Bėgom, graži ir šilta. Du tėveliai ir du paukštę, tupinčią alksnio ša
sūnūs nutarė eiti žuvauti. Jie
Advokatas Jonas Gibaitis
Ave. Evergreen P a r k , IL Suteikite džiaugsmo savo gimi
bėgom per laukus ir gaudėm žuvavo visą dieną. Jiems buvo koje. Ji kraipė galvą ir čiauš SMULKIOJI TAUTOSAKA
6247 S. Kedzie Avenne
60642, tel. 708-422-3000. Prašo nėms. Mūsų naujų amerikietiš
kitus vaikus. Mes nešiojom labai smagu. Jie kalbėjosi apie kėjo:
Chicago, IL 60629
me užsirašyti į kelionę iki rug kų maisto siuntinių 66 sv. —
— Upeliuk, tu nesi gražus.
r a š t u s . Lietuvai padėjom lietuvių kalbą ir dainavo lie
Kai esi laimingas, tai visi tave
T e l . (1-312) 776-8700
sėjo 10 d.
kaina $99. 2719 W. 71 St., stiprėti, kad Lietuva greičiau tuviškas dainas. Pietums valgė Regėjau skaidresnių vandenų, mato, bet nelaimėje tai niekas
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
bet tavo čiurlenimas panašus j
(sk.) Chicago, I L 90629, tel. (312) taptų visiškai laisva. Visus
lietuvišką dešrą. Nors jie
nemato.
Seštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.
Iš
toliau
- vaikus stengsimės greičiau žuvavo visą dieną, tačiau kiek mano balsą. Aš suksiu čia
x RYGA - Č i k a g a tik $820, 434-2121.
lizdelius.
pagauti.
nuo rugsėjo 1 d. $780, ir nuo lap 1-800-775-7363.
vienas pagavo tik po vieną žuvį.
Kad perplaukė ežerą, nori per
Tai buvo lakštingla. Ir ji pra
R a m ū n a s Keršys Kai jie grįžo namo, jie namiš
tek)
kričio 1 d., $720. Bilietas galio
ADVOKATAS
plaukti ir upelį.
kiams atidavė visas tris žuvis. gydo taip saldžiai, taip sva
ja metams, plius mokesčiai
Vytenis Lietuvninkas
ARAS ROOFING
Knygnešių žaidimas buvo Kaip atsitiko? Kodėl nebuvo jingai, kad upelis net sustojo,
($17.45). Rezervuokite gimi
Taip smarkus, kaip gaidys
2501 W. 69th Street
Arvydas Klela
įsikibo į meldus (žoles)ir klauketvirtos
žuvies?
labai
smagus.
Aš
turėjau
du
nėms
vietas
dabar,
tel.
708Dengiama Ir taisome
tarp vištų.
Chicago, IL 60629
sėsi.
vlsg rūsių stogus
524*2244 Travel Advisers,
kryžius. Pusę duoto laiko
Marius Hauser,
Tel. (1-312) 778-0800
Paulius J u r k u s .
Tel. 708 2 5 7 - 0 7 4 6
INC.
ieškojau Audros.
Kiekvienas gali pasakyti, bet
Bostono lit. m-los
Valandos pagal susitarimą
Skambinti
p
o
6
v
v.
Vija Sidrytė
(sk)
ne kiekvienas padaryti.
(Bus daugiau)
mokinys.
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