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Popiežiaus vizitas
ženklina epochų
pasikeitimą

Žinios iš Lietuvos — Elta

Ketvirtoji popiežiaus
vizito diena
Vilnius, rugsėjo 8 d. (Elta) — padėkojo už čia pastatytus
Vakar popiežius Jonas Paulius kryžius. ,,Nuo Šio Kryžių
II aukojo šventąsias Mišias prie Kalno", kalbėjo Šventasis Tė
Kryžių kalno. Sunku surasti vas, „noriu palaiminti visas
kitą vietą, labiau susijusią su lietuvių kartas — ir jūsų seno
šių šventųjų Mišių tema: „Kan lius, ir šių dienų lietuvius, ir
kiniai, tremtiniai: Lietuva kry ateities kartas. Noriu palai
žių šalis". Manoma, kad pir minti visus šios šalies gyven
mieji kryžiai ant šio piliakalnio, tojus, visą krikščionišką Europą
esančio 12 km. nuo Šiaulių ir visą pasaulį.
miesto, pastatyti jau 15 amžiaus
„Kryžių kalno paslaptis —
pabaigoje. Šio šimtmečio pra Kryžiaus, Kristaus kančios ir
džioje Maldų kalnas tapo plačiai prisikėlimo paslaptis, mūsų
žinoma ir gerbiama vieta: Čia išganymo paslaptis ženklina
tikintieji statė medinius, akme antrą tūkstantį metų bebaigian
ninius ir geležinius kryžius, čią istoriją. Noriu jums pasa
prašydavo Aukščiausiojo svei kyti, kad žmogus yra silpnas,
katos ir kitų malonių, dėkojo už kai yra nuskriaustas, prispaus
jas. Itin daug naujų kryžių tas, bet jis yra dar silpnesnis,
šiame kalne iškilo apie 1956 kai kitus kankina. Tačiau žmo
metus, kai iš sovietinių gulagų gus gali būti stiprus Kristaus
į gimtinę pradėjo grįžti likę gyvi kryžiuje, jo mirtyje ir prisi
tremtiniai. 1961-ųjų pavasarį kėlime. Ir šitą mintį", sako
prasidėjo beveik du dešimt popiežius, „noriu visiems pa
mečius trukęs „kryžių karas": skleisti iš šios ypatingos vietos.
šventasis kalnas buvo „nuvaly Lietuvių tautos pavyzdys yra
t a s " buldozeriais. Valdžios pamoka visam pasauliui".
nurodymu nauji kryžiai buvo
Šventasis Tėvas taip pat pa
griaunami, tačiau po nakties jie dėkojo už kryžių, kuris buvo čia
vėl iškildavo.
pastatytas po pasikėsinimo
Prieš keletą metų Šiaulių stu prieš jo gyvybę, už maldas, ku
dentai čia buvo suskaičiavę rias lietuviai aukojo Dievui,
51,000 kryžių, kryželių, kyžiu- melsdami sveikatos popiežiui.
kų, o šiandien, anot vieno kuni
Palaiminęs susirinkusiuosius,
go, turbūt tik angelai galėtų tyliai pasimeldęs, popiežius
juos besuskaičiuoti. Ne vienas malūnsparniu išskrido į Šiau
nauj«s kryžius pastatytas Jono lius, k u r nusileido nresto sta
Pauliaus II apsilankymo Maldų dione. Jonas Paulius II, jį ly
kalne išvakarėse. Istorinį įvykį dintys dvasiškiai nuvažiavo į
primins ir kalno viršūnėje pri Jėzuitų centrą — prieš kelerius
kalta memorialinė lentelė su už metus tikintiesiems sugrąžintą
rašu.
Šv. Ignaco bažnyčią ir vienuo
Vakarinėje Kryžių kalno pu lyną. Čia popiežius pietavo ir
sėje pastatyta medinė koplyčia ilsėjosi.
— altorius. Čia, į tautos kančių
ir vilties Golgotą, jau iš vakaro
P a m a l d o s Šiluvoje
rinkosi žmonės. Į pamaldas at
vyko ir Lietuvos premjeras
Iš Šiaulių Šventasis Tėvas
Adolfas Šleževičius.
išskrido į Šiluvą. Ne kartą po
Malūnsparniu atskridusi po piežius yra sakęs apie norą ap
piežių prie altoriaus pasveikino lankyti šį nedidelį šventą
kardinolas Vincentas Sladkevi Lietuvos miestelį vakarinėje
čius. „Kiekvienas kryžius čia krašto dalyje — Žemaitijoje,
turi savo istoriją", pasakė kar pasimelsti Apsireiškimo koply
dinolas. „Tai — tarsi atverta čioje ir prie stebuklingojo Dievo
prieš Aukščiausiąjį Lietuvos Motinos paveikslo. Šis šventojo
širdis. Nors ne visi ir ne visada Tėvo troškimas išsipildė rugsėjo
buvo atsparūs blogio vilionėms 7 dieną.
bei grasinimams, nors daug mū
Popiežių ir jo palydą pasitiko
sų šalyje neteisybių ir nedory Šiluvos bažnyčios klebonas
bių, mūsų kankinių ir tremtinių Leonas Kalinauskas, kunigai,
auka neleido užgesti Lietuvoje vietos pasaulinės valdžios
tikėjimui ir vilčiai", kalbėjo kar atstovai. Pirmiausia Šventasis
dinolas.
Tėvas nuėjo pasimelsti į
Šventąsias Mišias Jonas Pau koplyčią. Pirmoji koplyčia toje
lius II aukojo ir pamokslą sakė vietoje, kurioje prieš 385 metus
lietuviškai. Kvietė prisiminti apsireiškė Marija, buvo pasta
visus Lietuvos sūnus ir dukras, tyta 1663 metais. Kasmet, rug
kadaise nuteistus ir įmestus į sėjo mėnesį į Šilinės atlaidus čia
kalėjimą, išsiųstus į koncentra suplaukia didžiausiosios maldi
cijos stovyklas, ištremtas į ninkų minios.
Sibirą ar į Kolymą, nuteistus
Po Šventojo Tėvo maldos kop
myriop.
lyčioje, Švč. Mergelės Marijos
Tarp jų popiežius priminė ir bazilikoje prie stebuklingosios
tris Bažnyčios vyrus: Telšių vys Dievo Motinos paveikslo pra
kupą Vincentą Borisevičių. nu sidėjo Dievo Žodžio liturgija.
žudytą 1946 m., Kaišiadorių Žmonės, netilpę į bažnyčią,
vyskupą Teofilių Matulionį, meldėsi ir giedojo šventoriuje,
kurio žemiškoji kelionė iki pat miestelio aikštėje, gatvėse, kur
mirties 1962 m. tebuvo vien garsakalbiai transliavo pamal
skaudi kančios ir sielvarto kal- das. Sveikinimo kalba pasakė
varija, Vilniaus arkivyskupą kardinolas Vincentas Sladke
Mečislovą Reinį, 1953 m. žuvusį vičius. Jis pabrėžė, kad Šiluvos
Rusijos miesto Vladimiro kalė Mergelės Marijos apsireiškimas
jime. Buvo teisiami nekaltieji. buvo Bažnyčios pripažintas
„Pasikartojo tai, kas jau buvo vienas pirmųjų Europoje.
atsitikę Golgotoje", sakė Šv.
1991 metų sausyje, tautai šau
Tėvas. „Jūsų šalies sūnūs ant kiantis Viešpaties ir Marijos
šio kalno nešė kryžius, panašius pagalbos, kruvini įvykiai ir
į Golgotos kryžių. Šitaip jie skel agresija buvo sustabdyti paslap
bė savo nuoširdų tikėjimą, kad tingu būdu. Padėkodami už ne
nužudyti jų broliai ir seserys paprastą globą. Lietuvos vysku
turi amžinąjį gyvenimą".
pai ir valstybės vadovai čia, Šilu
Po šventų Mišių popiežius voje prieš dvejus metus iškilmin
italų kalba, paskui ir lenkiškai gai paaukojo Tėvynę Nekalčiau-
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Keičiasi bažnyčios v a i d m u o
Vilnius, rugsėjo 4 d. (NYT) Bet kelionė taip pat davė po
„Šeštadienį, pirmą kartą po ko
piežiui
progą perdefinuoti baž
munizmo žlugimo, popiežius
Jonas Paulius II įkėlė koją į nyčios ganytojų vaidmenį pasi
buvusią Sovietų Sąjungos valdą, baigus Šaltajam karui: jie (anot
pabučiuodamas jos žemę", sek vieno Vatikano pareigūno) ne
madienio laidoje rašė „The New bėra „vienintelis atsispyrimo
York Times" korespondentas taškas" rezistencijai prieš ko
munizmą.
Alan Cowell iš Vilniaus.
Tad šiai kovai pasibaigus,
Bažnyčios pareigūnai kores
popiežius
šeštadienį pasakė
pondentams pasakė, kad Romos
Lietuvos
kunigams,
susirinku
Katalikų bažnyčia jau nuo seno
buvo persekiojama Lietuvoje — siems Vilniaus katedroje: „Jūs
pirmiau carinės Rusijos 19-ame turite priminti 'pralaimėto
šimtmetyje, vėliau, po II Pa jams', kad neužtenka prisitai
saulinio karo prasidėjusioje so kyti prie pasikeitusių socialinių
sąlygų. Kas reikalinga — tai
vietinėje okupacijoje.
Vatikano pareigūnas pasakė, nuoširdus atsivertimas ir, jei
jog Jono Pauliaus II žodžiai reikia, kaltės išpirkimas". Šv.
pagrindinai taikomi Lietuvos Tėvas toliau kalbėjo: „O 'laimė
Kryžių kalne popiežius Jono Pauliaus II Mišių tema buvo „Kankiniai, tremtiniai, Lietuva — Kry
3.7 milijonams gyventojų, bet tojams' reikia nuolat girdėti
žių šalis". Čia pasakytame pamoksle jis kalbėjo: „Kryžių kalno paslaptis — Kryžius, Kristaus
kad jie ras atgarsį ir kitose kvietimą atleisti, kad galėtų at
kančios ir prisikėlimo paslaptis ... Noriu jums pasakyti, kad žmogus yra silpnas, kai yra
buvusios sovietinės imperijos sirasti autentiška taika, išau
nuskriaustas, prispaustas, bet jis yra dar silpnesnis kai kitus kankina".
vietovėse, kurios kenčia nuo ganti iš gailestingumo ir meilės
etninių, politinių ir religinių evangelijos sekimo".
Tamkevičius. „Noriu už grupių konfliktų.
Viena bažnyčios problemų
tikrinti", pasakė vyskupas,
»
šiandien yra tai, kad jos vaid
„kad Lietuvos jaunimas tikrai
muo pokomunistinėje visuome
Su laisve grįžta ir religija
Jus labai myli ir laukė šio susi
nėje yra daug sunkiau suvo
tikimo. Pasakykite jiems žodį,
Kai Jonas Paulius II, atvykęs kiamas, o komunizmui viešpa
kuris paliestų protą ir širdį".
į Vilniaus aerodromą — kuria- taujant buvo labai aiškus. O
Popiežius susitinka su jaunimu
Jungtinis jaunimo choras gie •ne matėsi daug Rusijos paea- dabar kaip tik neseniai demo
Vilnius, rugsėjo 7 d. (Elta) — „Liudykime savo krikštą". da „Himną šventajam Tėvui". nintų karinių malūnsparniu kratinėmis tapusios Europos
Trečiąją vizito dieną — rugsėjo Popiežių Joną Pauli'- II pasvei Tai — kompozitoriaus Alvido bei civilių lėktuvų — pabučiavo šalys pergyvena ir moralinę
6 — Šventasis Tėvas aukojo kino kardinolas ' incentas Remesos dovana popiežiui Jonui žemę, daug kas ta momentą krizę ir dideles socialines prob
šventas Mišias Kaune, Santa Sladkevičius. Popį* jus Jonas Pauliui II. Giesmę „Sveikas, suprato kaip lemiamą Ugrus lemas
koje. Čia, kur Nėris įteka į di Paulius II Mišias aukojo ir pa Dievo piligrime" atlieka jos au metus trukusioje jo kovoje su
Atskiros valdžios ir
džiausią Lietuvos upę Nemuną, mokslą pasakė lietuvių kalba. torius — iš JAV atvykęs jaunas komunizmo ideologija.
bažnyčios sferos
šalia Kauno pilies, netoli
„Žemės veidas atsinaujina kompozitorius Darius Polikai„Po 54 metų mūsų šalis tapo
tis.
Skambėjo
Broniaus
Kutavi
didingų senamiesčio bažnyčių, žmogaus pastangomis", kalbėjo
visiškai laisva", pareiškė
..Sugrįžus demokratijai, vi
pastatytas altorius ir zakristija. Jonas Paulius II. ..atsinaujina čiaus muzika, tautinius šokius popiežiui prez. Algirdas Bra
liamės, kad santykiai tarp baž
Iš šios bendrai maldai parinktos tiek, kiek žmogau? dvasia pa šoko jaunieji Kauno šokėjai, zauskas, buvęs aukštas Komu
nyčios
ir valstybės vystysis
vietos atsiveria nuostabi pano klusta Dievo Dvasiai — Tiesos dainas ir giesmes giedojo ge nistų partijos pareigūnas. Jis
abipusės
pagarbos pagrindais,
rama: senoji arkikatedra-bazi- ir Meilės dvasiai. Kiekvieno riausi chorai. Buvo skaitomi tuo būdu, anot korespondento,
atsisakant ir sekularizmo, ir
lika, suremontuoti Arkivysku krikščionio pašaukimas — Šventojo Rašto tekstai. Moder oficialiai surišo popiežiaus
klerikalizmo pagundų", pasakė
pijos rūmai, restauruoti kunigų l i u d y t i Kristų visu savo naus šokio ansamblis „Aura" atvykimą su kariuomenės išve
popiežius. „Valdžia faktiškai
seminarijos pastatai. Gatvėmis gyvenimu. Lietuvos dukrų ir atliko Birutės Letukaitės cho dimu. „Tai — labai reikšmingas
privalo nesikišti į autonomiją,
ir gatvelėmis čia suplaukė visas sūnų žodžiai ir darbai tegu tam reografinę kompoziciją Lietuvos ir simboliškas sutapimas", pa
kurią ir Konstitucija ir tarptau
Kaunas, atvyko daug žmonių iš pa naująja evangelizacija. Nau laisvės motyvais.
sakė prezidentas.
tinė teisė pripažįsta kaip teisė
Kai pasigirdo Maironio ir J.
kitų Lietuvos vietų, iš užsienio. ja ne turiniu, kuris visad lieka
Tai, kad pop. Jonas Paulius tai priklausančią religijai. Bet
tas pats: dėl žmonijos išganymo Naujalio „Lietuva brangi", aplankė Pabaltijo šalį, užuot
ir kunigai", kalbėjo popiežius,
Mišios: „ L i u d y k i m e s a v o
mirusio ir prisikėlusio Kristaus Šventasis Tėvas, vyskupai, visi Maskvą — patį buvusios Sovie
„vykdydami evangelizacijos
krikštą"
skelbimas, bet nauja savo kiti atsistojo ir klausėsi tų Sąjungos centrą — atkreipia
misiją,
privalo nesikišti nei į
metodais ir būdai?, gebančiais stovėdami, pagerbdami giesmę, dėmesį į Romos Katalikų bažny
partijų
politiką,
nei į tiesioginį
Popiežiaus ir jo pagalbininkų atsakyti į mūsų laiko poreikius. kuri priespaudos metais Lietu čios nesutarimus su Rusų Pra
valstybės valdymą".
koncelebruojamų Mišių tema: Kad atsinaujintų viso jūsų kraš voje pakeisdavo atimtą iš tautos voslavų bažnyčia dėl bažnyčių
Nors popiežius kalbėjo Lietu
to veidas, su tikėjimo įkarščiu valstybinį himną.
grąžinimo ir dėl bandymo kita
voje,
vienas Vatikano pareigū
t a r k i m e : „Ateik, Šventoji
tikius atversti į savo religiją —
nas
sakė,
jog numano, kad „vis
šiosios Marijos širdžiai. Popie Dvasia, ateik ir atnaujink
proselitizavimo.
kas, ką popiežius sakys" savo
žiaus apsilankymą Šiluvoje kar žemės veidą!", baigė pamokslą „Kristus nori, kad būtumėte
Kaip ir kitose popiežiaus ke septynių dienų kelionės Pabalti
laimingi"
dinolas pavadino nauju Švč. popiežius Jonas Paulus II.
lionėse į buvusius komunisti jo šalyse metu, bus „atidžiai
Mergelės Marijos globos ir užta
Po šventų Mišių, trumpai pail
„Brangusis Lietuvos jauni nius kraštus (paskutinis — Al sekama Maskvoje".
rimo stebuklu.
sėjęs zakristijoje. Šventasis me!", pradėjo savo kalbą Šv. banija balandžio mėnesy), taip
Jonas Paulius II nori atvykti
Popiežius Jonas Paulius II Tėvas Kauno arkivyskupijos
ir čia popiežiaus atvykimu yra
savo pamokslą — homiliją kurijoje susitiko ?u Lietuvos Tėvas. „Kaip troškau šio susi atšvenčiamas religinis laisvės į Maskvą kaip tik šiuo metu. kai
religijos atgimimas atveria du
paskyrė Dievo Motinai Marijai. vyskupų konferencijos nariais, tikimo. Štai. pagaliau esu su atgavimas.
jumis,
Evangelijos
keliaunin
ris protestantų sektantų apaš
„Jūsų širdyse teviešpatauja iš kitų šalių atvykusiais dvasi
kas.
Kaip
Petras,
ateinu
skelbti
talavimui.
Kristaus ramybė, toji žmogaus ninkais, meldėsi Kauno arkikaKristaus,
jūsų
padrąsinti,
kad
Tad kalbėdamas Lietuvos ku
geidžiama ramybė. Jos ypač tedroje-bazilikoje.
sektumėte pėdomis to, kuris klausdamas, ar ir lietus — pagal nigams pop. Jonas Paulius il
stokoja naujoji Lietuva", pasakė
duoda vienintelę tikrąją viltį. programą? Kai visi vieningai giau kalbėjo apie iššūkius kuni
šv. Tėvas ir kreipėsi į šventąją
Popiežius
susitinka
su
Kristus nori, kad jūs būtumėte atsakė „Ne!", Šv. Tėvas vėl gams, kuriuos stato katalikybės
Šiluvos Mergelę, prašydamas:
Lietuvos jaunimu
laimingi! Todėl ir popiežius paklausė: O kam gi tada visi propagavimas krašte, kur dau
„Padėk lietuvių tautai skaus
trokšta,
kad būtumėte laimin skėčius pasiėmėte? Nuo iš gelį metų dominavo ateistinės
mingą praeities patirtį paversti
Skambant
linksmoms
lietuvių
gi"džiugia ateitimi".
skleistų skėčių stadionas atrodė ideologijos. „Jums reikia at
liaudies šokių nv dijoms, 4:30
siliepti į indeferentiškumą. klai
Išdėstęs
jaunimui
jo
krikščio
kaip fantastiškas gėlynas.
Popiežius Jonas Paulius II
vai. Jonas Paului- II perma niškas priedermes, šiandieninio
dingas sąvokas, psichologinę
vainikavo ir
pašventino
tomu, apsaugotu mtomobiliu pasaulio klysteklius, Šv. Tėvas
Jaunimo
atstovai
susitikime
izoliaciją visuomenėje, pergy
Amerikos lietuvių atvežtą Švč.
įvažiavo į Kauno S. Dariaus ir pakvietė visus sielos gelmėse kalbėjo apie jiems rūpimus venančioje gilų persikeitimą",
Mergelės Marijos s t a t u l ą .
Statula su intencija vienyti S. Girėno sporto a ntro stadio puoselėti Dievo žodį. „Tesustip dalykus. įteikė popiežiui kalbėjo Jonas Paulius II. „Jūs
turėsite ypatingai atsiliepti į
visus išeivius maldoje už ną. Greta su Šventuoju Tėvu - rina jus mano nuoširdžiausias dovanų
ir
kardinolas
Vincentas
Slad
Po
visuotinės
maldos
popie
neraminantį sektų reiškinį, nes
padrąsinimas ir kasdieninė
pavergtos Tėvynės laisvę nuo
kevičius,
kaip
Kauno
arkivys
malda. Telaimina ir telydi jus žius šešių Lietuvos vyskupijų jų plitimą skatina plačiai papli
1951 metų keliavo po lietuviš
kupijos
ganytojas
šiandien
visur
Dievas, telaimina ir telydi visą atstovams uždegė žvakes — tusios klaidingos sąvokos apie
kas parapijas Šiaurės ir Pietų
jį
lydintis.
Tūkstančiai
merginų
Lietuvos jaunimą", baigė savo K r i s t a u s šviesos simbolį. religiją".
Amerikoje. Vėliau, prisiglau
ir
vaikinų,
mojuodami
Vatikano
Susitikimo pabaigoje Jonas
kalbą Jonas Paulius II.
dusi Putname, vienuolyno baž
vėliavėlėmis,
skar.iavo
sveiki
Paulius II nuoširdžiai paben
nyčioje, laukė dienos, kai galės
nimo
žodžius
šven'ajam
Tėvui.
Nors lijo lietus, susirinkusių dravo su likimo nuskriaus
KALENDORIUS
pasiekti Lietuvą, atkūrusią
„Tegul
jus
Dievai-ttugo
ir
lai
jų
nuotaikos
tai
nedrumstė.
I
taisiais
—
vaikais,
paaugliais,
nepriklausomybę. Šventasis
Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras KlaTėvas paaukojo Šiluvos bažny mina", tarė Joną? Paulius II, džiugiai jaunimo skanduojamus invalidų vežimėliais atvežtais
čiai auksinį rožančių, miestelio palaimindamas visus čia susi žodžius ..Mes mylime Joną Pau prie popiežiaus, juos laimino, veras; Sergijus, Serapiną, Ra
lių II", šventasis Tėvas itališkai guodė, glostė mažutėlių galve munė, Vaidas, Vylius.
jaunimas popiežiui įteikė dova rinkusius.
I Šv. Tėvą sveik nimo kalba ataskė „Ir aš jus myliu". O vė les.
nų Šiluvos Marijos paveikslą iš
Rugsėjo 10 d.: Nikalojus,
gintaro. Choras pagiedojo Jonui kreipėsi Kauno irkivyskupo liau, dėkodamas už įdomią prog
Vakare Šv. Tėvas su palyda Salvijus, Konstancija, Gražidė,
augziliaras vyskupas Sigitas ramą, žaismingai pajuokavo, grįžo į Vilnių.
Pauliui II „Ilgiausių metų!"
Dargvilė.

Kristus nori, kad
būtumėte laimingi"

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 9 d.

LIETUVIU

TELKINIAI

vero universiteto psichologijos
profesorė. Kokiu keliu eina litu
anistinė mokykla, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, koks
mūsų tikslas? Ko mes, kaip lie
tuviai, norime? Lituanistinė
mokykla skiriasi esmine pras
me nuo visų kitų mokyklų. J i
nemoko pagrindinių įgūdžių —
k a s d i e n i n ė s mokyklos t ą
įvykdo. Ji nereikalinga profesio
naliam gyvenimui. Mes t i k
pasiskoliname tikros mokyklos
elementą. Dr. Katiliūtė-Boydstun t a d a paklausė visų disku
sijų dalyvių šį klausimą: k a s
man rūpi, ko aš noriu, ko aš bi
jau, k a i pagalvoju apie mus,
lietuvius išeivius už 10-20
metų? Štai dalyvių nuomonės:
vieningas lietuvių branduolys
reikalingas; reikia išlaikyti
kalbą, kultūrą savo šeimoje;
svarbu rasti šiltą, mylinčią, pri
imančią lietuvių bendruomenę;
būtina sudominti vaikus kalba,
daugiau įsigilinti; išlaikyti
lietuvišką bendruomenę (šilu
mą); tęstinumas vaikuose; or
ganizacijas reikia išlaikyti;
t r ū k s t a darbininkų, bendra
minčių; branginti lietuviškumą
/ lietuvių identitetą; gerbti
vaikus, vieną kitus; turėti gyvą
ryšį su Lietuva ir atvykusiais,
tolerantiškumą;
išlaikyti,
puoselėti lietuvių tautosaką;
svarbu perduoti lietuviškos dva
sios esmę ir svetimtaučiams
mišriose šeimose; j a u n i m ą
įtraukti į organizuotą veiklą;
svarbiausia išlaikyti kalbą.

kitur, arkivyskupas gera valia
aukoja Misijai nemažai laiko,
kas sekmadienį aukodamas
lietuviškas Mišias ir suteik
KULTŪRINE POPIETE
damas kitus dvasinius patarna
Detroito lietuvių žurnalistų vimus.
skyrius rengia kultūrinę popie
Popiežiui Jonui Pauliui II
tę Šv. Antano parpijos patalpo atvykstant į Lietuvą, Amerikos
se, sekmadienį, rugsėjo 19-tą Katalikų Vyskupų Konferenci Neseniai iš Detroito į Lietuva nuolatiniam gyvenimui išvykę P. ir V. Balynai
dieną, 12:15 vai. po pietų. Kal ja, Washington, D.C. įgaliojo jau įsikūrė Palangoje. Iš k. Vanda Balynienė, Kęstutis Zaparackas ir Pla
bės rašytojas kun. Stasys Mazi arkivyskupą Marcinkų ir cidas Balynas.
liauskas. Visuomenė kviečiama vyskupą C.A. Salatką vykti į
Nutor. Ž. Zaparackaitės-Knepper
popietėje dalyvauti.
Lietuvą ir atstovauti Amerikos
Katalikų Bažnyčiai ten sutin
ŠV. MIŠIOS UŽ
kant popiežių.
A.A. KUN. K. SIMAITĮ
Rugpjūčio 29 dieną, sekma
dienį, tuoj po Mišių, visi maldi
Šeštadienį, rugsėjo 11 dieną, ninkai susirinko koplyčios
10 vai. ryto Šv. Antano bažny svetainėje, kur vykstančiam į
čioje bus laikomos gedulingos Lietuvą arkivyskupui buvo su
VIDA BRAZAITYTĖ
šv. Mišios už a.a. kun. Kazi ruoštos vaišės — išleistuvės.
mierą Simaitį, rugpjūčio 13 Misijos komiteto narė Aldona Šių metų JAV LB Švietimo XXVI-ją Mokytojų studijų sa
dieną palaidotą Lietuvoje. Po Klemkienė visų susirinkusių tarybos rengiama Mokytojų, vaitę. Šios tradicijos palaikymui
Mišių visi kviečiami į kavinę vardu
gražiais
žodžiais tėvų ir jaunimo studijų savaitė esu dėkinga jums už prisidėjimą
pietums.
palinkėjo arkivyskupui laimin vyko rugpjūčio 15-22 d. Sekma programos įgyvendinimui, už
gos kelionės, k a r t u pra dienį, rugpjūčio 15 d., į Daina jūsų dalyvavimą paskaitose ir
DIEVO APVAIZDOS
šydama griet pas mus sugrįžti. vą suvažiavo 129 mokytojai, tė aplamai už entuziazmą, rodomą
PARAPIJOS JUBILIEJINIS Komiteto pirmininkė O n a vai, mokiniai bei kiti stovyklau šioms mūsų pastangoms". R.
POKYLIS
Adomaitienė ta proga priminė, tojai. Registracija vyko iki pat Kučienė padėkojo savo pagalbi
kad šiemet sueina 25 metai nuo šv. Mišių pradžios 5 v. p.p. Ka ninkėms, kurios padėjo suor
Dievo Apvaizdos parapija šios Misijos įsteigimo. Vietoj dangi šis sekmadienis buvo ganizuoti stovyklą. Po to pirmi
švenčia savo 20-ties metų da sukaktuvių pokylio, Misija Žolinė, kelios stovyklautojos ninkė humoristiškai pristatė
bartinės Southfield, Michigan, skiria 1000 dolerių a u k ą papuošė altorių Dainavos žie studijų savaitės vadovybę.
bažnyčios ir Kultūros centro bažnyčios bei labdaros reika dais, o Švietimo tarybos pirmi Tolimesnę programos dalį pra
pastatymo jubiliejų. Šia iškil lams Lietuvoje. Čekis buvo ninkė Regina Kučienė pastatė vedė stovyklos viršininkės
Pasibaigus diskusijų laikui,
minga proga šv. Mišios vyks įteiktas arkivyskupui, prašant krepšelį vaisių, kuriuos sto- Angelė Bailey ir Marytė Newrinkomės į kun. Juozo Vaišnio,
sekmadienį, rugsėjo 19-tą dieną, jį n u g a b e n t i į Lietuvą. vykos kapelionas kun. Juozas som.
SJ pamoką. Nuo pat pirmos pa
Marytė
Newsom
perskaitė
10:30 v.r. šv. Mišių metu, Adomaitienė pažymėjo, k a d Vaišnys, SJ pašventino Mišių
Studijų
savaitės Lietuvos ambasadoriaus Stasio mokos supratome, kad nebus
kuriose dalyvaus lietuvių išei tokias a u k a s Misija gali metu.
atidarymas
turėjo
įvykti
7:30 Lozoraičio ir JAV LB krašto lengva, reikės daug dirbti.
vijai vyskupas Paulius Baltakis. , sudaryti tik dėl to, kad ger
Ir štai pirmoji studijų savaitės
Šeštadienį, rugsėjo 18 dieną, b i a m a s arkivyskupas m u s v.v., bet nespėjo suvažiuoti visa valdybos pirm. Vytauto Ma
6:30 vai. vak. ruošiamas poky globoja, aukodamas savo laiką vadovybė ir buvo nutarta atidė ciūno sveikinimus. Į studijų sa p a s k a i t a : B r o n i a u s K r o k i o
vaitę taip pat atvyko Pasaulio „Aplankius Šalčininkų ir Gudi
ti atidarymą kitai dienai.
lis, kurio metu menine dalį ir darbą.
atliks „Sutartinė" iš Toronto.
Arkivyskupas Marcinkus Pirmadienis, rugpjūčio 16 d. Lietuvių Bendruomenės švie jos mokyklas". Br. Krokys, stu
timo komisijos pirmininkė dijų s a v a i t ė s besimokančių
Šokiams gros iš Čikagos orkes žada ilgesnį laiką paviešėti
Šįryt
Baltųjų
rūmų
gyvento
Milda Lenkauskienė. Savo lietuviškai mokytojas, nenorėjo
tras „Žiburys". Informacijas apie Lietuvoje ir arčiau susipažinti
šį renginį teikia Stasys Erlingis, su lietuvių gyvenimu ir to jai buvo labai anksti prižadinti trumpame žodyjeji pranešė, kad apsiriboti vien tik gimtinės lan
tel. 274-2913.
krašto gamta, bet, svarbiausia, „gegučių kukavimu". Atrodo, PLB sudaro 28 kraštai, ku kymu, norėjo ką daugiau pa
aplankyti savo tėvų gimtinę, kad „ankstyvos gegutės" nepa riuose gyvena lietuviai. Mūsų daryti lietuvių visuomenei.
„AUDINYS" PRADEDA
nes pagal jį „pats noriu pama stebėjo pakeistos dienotvarkės visų tikslas yra skleisti skambų, Prelegentas aplankė Pelesos,
REPETICIJAS
tyti, ar ten tikrai taip gražu, su šių metų pakeitimais. Ka gražų lietuvišką žodį. Jos Jašiūnų, Baltosios Vokės, Tur
kaip
tėvelių
p a s a k o t a " . dangi nutarta šv. Mišias turėti nuomone, JAV Švietimo tary gelių, Medininkų, Rudaminos
prieš vakarienę, rytinė pro bos pirm. Regina Kučienė yra mokyklas, kalbėjo su vedėjais,
Tautinių šokių šokėjų grupė
g r a m a prasidėjo 7:30 v.r. ramstis 28 kraštų vargo mokyk mokytojais, kaip pritraukti mo
„Audinys" š.m. rugsėjo 10 dieną
Stovyklos komendantas ir fi lėlėms. Visiems palinkėjo dar k i n i u s į š i a s l i e t u v i š k a s
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
L B APYLINKES
zinių jėgų mankštintojas Bro bingos nuotaikos, o besimo mokyklas, kad jos būtų patrauk
re pradės savo repeticijas.
DŽIAUGSMO POBŪVIS
nius Keturakis išvedė savo kantiems lietuviškai — sėkmės. lesnės už rusiškas ir lenkiškas
Norintieji šokti ir dalyvauti
ateinančių metų tautinių šokių
Sužinojus apie rusų kariuo nemažą sportininkų grupelę Sveikino stovyklautojus Jonas mokyklas.
Pirmą kartą susitiko moky
šventėje prašomi kreiptis į šokių menės iš Lietuvos išvedimą, nuo Baltųjų rūmų. Nežino- Kavaliūnas, buvęs Švietimo
tojų
darbo grupė, kurią pravedė
me.kur
jie
buvo
nuėję,
bet
paste
tarybos
pirmininkas
(nors
vadovę A. Soltis.
Arizonos apylinkės valdyba,
vadovaujama Stasio Narkaus, bėjome, kad visi grįžo labai nedalyvavo šių metų studijų sa National-Louis universiteto pe
dagogikos profesorė Jūratė Harnutarė pažymėti šį svarbų įvykį. šlapi. Gal jie maudėsi šaltame vaitėje).
ILGIAUSIU METŲ
Spyglyje?
Nesužinojome,
nors
ADV. R. PETRAUSKUI
Angelė Bailey supažindino ris. Darbo grupė pradėta perei
Ilgai nelaukiant, rugpjūčio 31
dieną Stasio ir Sofijos Narkų klausėme, atrodo, kad spor visus su stovyklos taisyklėmis. tų metų studijų savaitėje. Moky
Advokatas R. Petrauskas namuose buvo suruoštas pobū tininkai turėjo duoti tylos prie Ji taip pat pristatė Jūratę Har- tojai mokosi, kaip paruošti prak
šventė savo 50 metų gimtadienį. vis, į jį sukviečiant visus saiką.
ris, kuri savaitės metu pravedė tiškus pratimus mokiniams. Šių
Ta proga žmona Helen paruošė apylinkės lietuvius.
8:30 v.r. rinkomės pirmam darbo grupę (mokymo seminarą) metų darbo grupės tikslas y r a
kalbos mokymas — kaip galime
vaišes jų rezidencijoje DavisTrumpai pobūvio programai Amerikos ir Lietuvos vėliavų mokytojams.
burg. Michigan, kur buvo su vadovavo pats pirmininkas, pakėlimui. Giedojome Lietuvos
Po atidarymo vyko apskrito mokinius „priversti" kalbėti
kviesti R. Petrausko draugai ir reikšdamas didelį džiaugsmą himną. Pavalgėme skanius pus stalo diskusijos. Šias diskusijas lietuviškai.
Darbo grupę sekė nelengvos
artimieji. Sveikiname ir linki dėl rusų kariuomenės pasi ryčius, pagamintus šeimininkių įvedė pereitų metų studijų sa
tautinių
šokių ir dainavimo
me „Ilgiausių metų".
traukimo. Dėkojo visiems, kurie Onos Norvilienės ir Petronėlės vaitėje. Jų tikslas — artimiau
pamokos,
kurias
pravedė Jadvy
laiškais, telegramomis bei tele Katkienės. Po pusryčių vyko ofi pasikalbėti apie praktines, filo
sofines mokymo problemas. Šių ga Matulaitienė ir Ričardas
ĮDOMUS PAŠNEKESYS
fonu tuo reikalu dažnai atakavo cialus atidarymas.
XXVII-ją Mokytojų, tėvų ir dienų mokytojams tokios disku Šokas. Pasibaigus šioms pamo
RADIJO BANGOMIS
aukštus Amerikos pareigūnus.
Ypatinga padėka Antonijai jaunimo studijų savaitę atidarė sijos yra labai reikalingos, nes koms, buvo šv. Mišios ir vėlia
Rugsėjo 7 dieną „Lietuviškų Petrulienei ir Landis Aden už jų JAV LB Švietimo tarybos pirm. yra pasikeitęs mokymo proce vų nuleidimas bei vakarienė. Po
melodijų" radijo valandėlė nuolatinį ryšį su Arizonos sena Regina Kučienė: „Rodos, tiktai sas. Diskusijas pravesti buvo pa vakarienės rinkomės susipaži
pateikė ekstra valandą progra toriais ir kongresmanais. Dau vakar stovėjau šioje vietoje ir kviesta dr. Dalia Katiliū- nimo vakarui, kurį pravedė
mos, kurioje buvo perduotas giausia pagalbos susilaukta iš sveikinau jus, susirinkusius į tė-Boydstun, Čikagos Šv. Ksa Angelė B a i l e y . G e r i a u s i ą
adv. Povilo Žumbakio pasikal senatoriaus Dennis DeConcini,
bėjimas su jėzuitu kunigu Anta kuris kelis kartus kėlė Lietuvos
nu Saulaičių. Pokalbyje buvo ir kitų Baltijos valstybių reika
paliesta popiežiaus kelionė lus Amerikos senate. Jam už tai
Lietuvoje, jaunimo auklėjimo bus pareikšta speciali padėka. t ;
veikla Lietuvoje, „Kronika",
Ilgesnį žodį tarti buvo
spaudos laisvė, Jėzuitų veikla ir paprašytas inž. Vytas Adomai
kitos aktualios temos. „Lietu tis. N u o l a t
klausydamas
viškų
melodijų"
radijo Vilniaus radiją, jis pirmas
valandėlė yra transliuojama sužinojo apie rusų kariuomenės
antradieniais ir penktadieniais pasitraukimą ir tuoj visiems
nuo 4 vai. po pietų.
apie t a i pranešė. Suteikęs
lm smulkesnių žinių apie įvykius
Lietuvoje, prelegentas padarė
išvadą, kad Lietuva vis dėl to.
yra
geresnėje padėtyje nei
PHOENIX, AZ
daugelis neseniai iš sovietų
jungo
išsilaisvinusių valstybių.
ARKIVYSKUPO
„Tai
Dievo
valia ir mes už tai
IŠLEISTUVĖS I LIETUVA
Jam dėkojame", — užbaigė
Phoenix lietuvių katalikų Adomaitis.
Pakėlus Šampano tostą už
Misija jau kelerius metus džiau
giasi garbe ir laime, turėdama laisvą Lietuvą, buvo sugiedotas
Lietuvos himnas. Sekė vaišės ir
arkivyskupą Paulių Marcinkų
Čia dar ne visi Mokytojų studijų savaitės dalyviai Dainavoje, bet ir iš šios grupės galima spręsti,
savo dvasios vadovu. Nepai pasisvečiavimas.
kad jų buvo daug.
Vikt. Zakarienė
sydamas svarbių įsipareigojimų
Nuotr. Viktoro Kučo
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stovyklos šūkį — „Dainava!
Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
Lietuva! Mokslas, šokis ir
VIDAS
J. NEMICKAS, M.D.
daina!" — sugalvojo Nijolė
KARDIOLOGAS
— ŠIRDIES UGOS
Gierštikienė. Prizas — didelis,
7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . ,
rožinis balionas; siurprizas —
Chicago, III. 6 0 6 5 2
pasivaikščiojimas su stovyklos
Cardiac Dlagnosla, Ltd.
kapelionu. Dainavome, šokome,
Marquatta
Medlcal Bulldlng
susipažinome, o po to — vai
6132 S. Kedzie
šinomės. Taip ir praėjo pirmoji
Chicago, IL 60629
stovyklos diena.
Tol. (312) 436-7700
(Bus daugiau) RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6521

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v.p p
treid uždaryta, ketvd. 1-3 v p p .
penkt ir šestd 9 v r.-12 v.p p
6132 S. Kedzl* Ava.. Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 469-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
G Y D O ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL
Tai. ( 7 0 8 ) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago. III.
Tai. (312) 925-2670
1185 Dunda* Ave., Elgin, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, U į
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą
iPaloa Vision Center, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 501h Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v P-P.
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. (312) 776-2880
Rez. (708) 448-5545

DR. PETRAS V. KISIELIUS

EDMUNDAS VIZINAS. M.D.S.C.

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5 6 3 5 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL
T e l . 312-585-1955
1 7 2 Schlller St., Elmhurst. IL 6 0 1 2 6
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

T e l . kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
2454 W . 71 st Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 5 8 5 - 0 3 4 8 ;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
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Reikia sustiprinti LB įstaigą

JO DARBAI ILGAI GYVENS

WASHINGTON, DC
Lietuvos valstybingumo iš
laikymas penkiasdešimt metų
JAV ir kituose Vakarų pasau
lio kraštuose, ypač tuose, kur
gyveno išeivijos lietuviai,
sudarė nenuginčijamą reikšmę,
griūvant Sovietų Sąjungos
imperijai, ir buvo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo aks
tinu. Jungtinėse Amerikos.
Valstijose kasmet Vasario 16-tosios proga gaunamos guberna
torių, senatorių ir kongresmanų
rezoliucijos k a r t a i s buvo
sutinkamos mandagiais plo
jimais ir žiovuliu, nes mes patys
nenujautėm, kokią svarbią rolę
jos suvaidins ateityje. Kai Sovie
tų Sąjungoje vyko didieji per
versmai, prezidentas George
Bush beveik kiekvienoje spau
dos konferencijos pabrėždamas
kartojo: „Mes niekada nepripažinome Baltijos kraštų okupa
cijos..." Vytautas Landsbergis,
1991 m. lankydamasis Detroite,
savo žodyje išryškino valsty
bingumo užsienyje išlaikymą:
„Juk turime ne tik formaliai
išlaikytą tam tikrą Lietuvos
valstybės pripažinmą, turime
savo atstovybes, kurios šitoje
šalyje buvo išlaikytos jūsų
dėka". Teko išgirsti panašių
pasisakymų ir iš Seimo narių.
Nenuostabu, kad dabartinė
Lietuvos vadovybė, kiek iš
galėdama, stengiasi perimti am
basadų ir konsulatų vado
vavimą į LDDP rankas. Šį
elgesį galima aiškinti kaip
eilinę rotaciją, nes ir kitų vals
tybių vadovaujančios partijos
taip daro. Tačiau Lietuva yra
nedidelis ir silpnas kraštas. Iš
paviršiaus atrodanti eilinė rota
cija gali Lietuvai labai daug kai
nuoti. Ne tik daugumas išeivi
jos finansiniai nerems nuo
LDDP partijos priklausančio
ambasadoriaus, bet, iš Vašing
tono išsikėlus Stasiui Lozo
raičiui, kartu žada pasitraukti
ir visi kiti ambasados darbuo
tojai. Washington, DC — ne
Maskva. Su papirkimais nebus
galima nieko pasiekti. Turimi
dabartiniai geri ryšiai su JAV
valdžios pareigūnais ir spaudos
atstovais užsimezgė per daugelį
metų. Dažnai jie būna įsigyjami
rinkiminiais metais.
Politinėje konferencijoje Det
roite buvo priimtas siūlymas,
kad „skiriant ambasadorius
išeivijos kraštuose, konsultuotis
su Lietuvių Bendruomenės
valdybomis". Atrodė, jog tokiam
siūlymui neprieštaravo mi
nistras pirmininkas Adolfas
Šleževičius, bet prezidentas

Jau sutėjo treji metai, kai
savo
tarpe
nebeturime
redaktoriaus Broniaus Kviklio.
Algirdas Brazauskas į jokias Nutilo rašomoji mašinėlė jo dar
„konsultacijas" nebesileidžia. bo kambaryje, nebepasirodo jo
Paskutiniuoju metu ambasado įdomūs vedamieji „Draugo"
riaus pareigoms yra minima dr. dienraštyje (jo redaktoriumi
A. Eu'nto pavardė. Nors tarp Bronius išbuvo trylika metų),
Lietuvos lietuvių ir išeivijos yra pasirašomi įprastiniais inicia
„tarpeklių", tačiau ypač apie lais „br.kv.". Ir kita lietuviškų
asmenis vieni su kitais greitai spauda JAV-se, Kanadoje, Aust
susižinome. Susirūpinę skai ralijoje, Didž. Britanijoje liko be
tome apie protestus Lietuvoje, įdomių jo strapsnių, pasižymėju
kad dr. A. Eidintas - KGB sių giliu įžvalgumu, logiškom iš
agentas. Jeigu taip yra, tai šis vadom, tiesiu žodžiu. Šioje dir
asmuo mums nepriimtinas. La voje jo išvaryta labai gili vaga:
bai norėtųsi prezidentą Algirdą lietuviškoje spaudoje Br.
Brazauską paklausti, jei jis nuo Kviklys yra paskelbęs apie 9000
širdžiai siekia Lietuvai visiškos įvairių straipsnių. Prireikus
nepriklausomybės ir demokra kokių nors žinių apie Lietuvos
tijos, tai kodėl neatsilygina vietoves ar bažnyčias, mes
išeivijai už 50 metų idėtą darbą, pagarbiai vartome ir naudo
paskirdamas, jei ne iš mūsų tar jamės jo mums paliktomis
po, tai nors mums priimtiną dovanomis — keliolika knygų,
asmenybę?
kurių išliekamoji vertė yra
Atsižvelgiant į esamą padėtį, neįkainojama. Tai keturių tomų
reikia labai rimtai pagalvoti I kraštotyrinės reikšmės veikalas
apie Lietuvių Bendruomenės „Mūsų L i e t u v a " ir mo
įstaigos sustiprinimą Wa- numentali septynių tomų seri
shington, DC, nes tai pasilikusi ja „Lietuvos bažnyčios".
vienintelė su tokiomis veiklos
Skautiškų knygų ir periodikos
galimybėmis ir paskirtimi srityje Br. Kviklys reiškėsi nuo
fVLIKo išlaikoma ELTA ir Reli Akademinio Skautų Sąjūdžio
ginės šalpos išlaikomas Lietu įkūrimo laikų Vokietijoje —
vių informacijos centras jau buvo vienas iš jo įkūrėjų ir taip
prieš metus užsidarė), įstaiga, pat „Mūsų vyčio" žurnalo įkū
kuri informuoja ne tik mus, bet rėjas bei redaktorius (1948-1957
ir JAV Kongresą, Valstybės m.). 1952 m. įkurtam Vydūno
departamentą, prezidento Clin- J a u n i m o Fondui p a r u o š ė
tono administraciją. Šį pavasarį pirmuosius įstatus. 1954 m.
įvairiom progom liudijo prezi buvo išleista jo parašyta knyga
dento Clintono administracijos „Akademinė skautija"; y r a
pareigūnams, kad įsteigimas suredagavęs keletą Akademi
Pabaltijo valstybėms skirto 50 nės skautijos leidinių.
mil. JAV dolerių investicinio
Šis daugelio interesų spaudos
fondo yra Lietuvai labai rei žmogus, studijavęs t e i s ę ,
kalingas. Įstaiga artimai dirba diplomuotas e k o n o m i s t a s ,
su lietuviais veikėjais, savo mums svarbus savo veikla
darbą koordinuoja su Lietuvos s k a u t i š k a m e gyvenime. Į
ambasada. Artimoje ateityje skautų organizaciją Br. Kviklys
toks koordinavimas gali būti įstojo 1924 m. Utenoje, kur
neįmanomas. Iki šiol lietuvių skautavo kartu su vysk. Antanu
dėmesio centru politinėje veik Deksniu ir prel. Juozu Prunsloje Washington, DC buvo am kiu. Nuo 1932 m. buvo Korp!
basada, tačiau abejotina, ar ji „Vytis" narys, vėliau — valdy
galės toliau savo autoritetą bos narys, Garbės teismo pirmi
išlaikyti. Mums vėl reikės rem ninkas. Vokietijoje ėjo tuntis grynai savomis įstaigomis. tininko pareigas, buvo LSS
Washington įstaiga yra Tarybos narys, Garbės teismo
išlaikoma Amerikos lietuvių pirmininkas. Drauge su kitais
aukomis, kurias surenka JAV Vokietijoje atkūrė „Vyčio" kor
LB Krašto valdyba. Nors labai poraciją ir jai 1948-1953 m.
aišku, kad įstaigą reikia stip vadovavo. Buvo pakeltas į Korp!
rinti ir plėsti, tačiau praeitą Va „ V y t i s "
garbės
narius;
sario 16-tą JAV LB aukos apdovanotas Gedimino Vilko
sumažėjo ir įstaigos išlaikymui ordinu.
pinigų pritrūko. Kalbama net
Koks buvo vs fil. Br. Kviklys?
apie uždarymą. Kad taip Mums, skautams, jis pirmiausia
neįvyktų, Krašto valdyba ėmėsi buvo pavyzdingas vyresnis
iniciatyvos pravesti specialų brolis, autoritetas lietuviško
vajų. Reikia tikėtis, kad mūsų žurnalizmo srityje, nepaprasto
visuomenė šio reikalo rimtumą darbštumo, reiklus sau ir ki
supranta ir savo aukomis įstai tiems; stebėtinai puikios atmin
gą parems.
ties, greitos orientacijos, parei
Liuda Rugienienė gingas. Pasižymėjo meile mūsų
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Bronius Kviklys

rašytam žodžiui ir rūpesčiu Lietuvoje: suspėdavo ir jiems
viskuo, kas vyko jo gimtojoj dažnokai siuntinėlius sudaryti.
žemėj Lietuvoj. Jis juto jos Atitrukdamas nuo gausių savo
gyvenimo pulsą, kaupė informa darbų, jis vis ką nors parašy
davo, tačiau labiausiai jo
ciją.
Yra sakęs, kad duotojo skauto dėmesys buvo nukreiptas į
įžodžio metu pažado būti blai tuometinę Lietuvos situaciją:
viu, g r i e ž t a i laikėsi visą laisvan gyveniman žengianti
gyvenimą. Jį pažinojusieji ir su Lietuva, kasdien iš ten plūs
juo bendradarbiavę skautai tantis žinių srautas buvo už
prisimins jį ir kaip gerojo dar pildęs jo ir šiaip visada darbais
belio minties puoselėtoją. Jis gausias dienas. Lietuvoje jis
pats t a i vykdė ir kitus skatino. pats ir jo darbai seniai buvo
Pačius didžiuosius geruosius žinomi, tad savo knygas ruo
darbus (nebe darbelius) jis atliko šiant, trūkstamų nuotraukų ar
patikslintų žinių jis visada
savo tėvynei Lietuvai.
Kilimu rytų aukštaitis, tačiau gaudavo.
nepasižymėjo to krašto žmonių
Atnaujinęs ryšius su broliais
viena būdingųjų savybių — ne skautais dar iš nepriklausomos
leido laiko kalboms. Gyveno lyg Lietuvos laikų, dažnai su jais
vadovaudamasis anglų priežo susirašinėjo, siuntė jiems įvai
džiu „laikas -^ pinigai"; tik jo rios skautiškos literatūros. Ypač
l a i k a s , praleistas d i r b a n t artima pažintis užsimezgė su
lietuvišką darbą, pinigų jam JAV-se viešėjusiu kalbininku
n e a t n e š ė : veikiau jis juos prof. dr. Zigmu Zinkevičiumi,
išleido, telkdamas didžiulius kuris, sužinojęs apie Br. Kvik
lietuviškų knygų, spaudos, lio mirtį, rašė: „Vasarą mus pri
r a n k r a š č i ų bei autografų, trenkė Br. Kviklio mirtis. Po tos
numizmatikos, medalistikos, liūdnos žinios dar gavome du jo
filatelijos ir gretimų sričių rin siųstus laiškus..."
kinius. Daugelis šių eksponatų
Broliui Broniui Kvikliui jo
buvo rodoma keliolikoje jo su gyvenimo vakaras atėjo netikė
ruoštų dokumentinių parodų tai, sukrėsdamas jo šeimą ir
Čikagoje ir kituose lietuvių visą lietuvišką spaudą skai
telkiniuose.
tančią visuomenę. Galbūt tai
Br. Kviklys savo dienotvarkę įvyko dėl to, kad velionio žodyne
buvo griežtai nustatęs. Net ir į nebuvo žodžio „atostogos", o jų
pensiją pasitraukęs, jis „kalnus jam gal labai reikėjo...
Iškeliavo amžinybėn, bepra
vertė", tos dienotvarkės prisi
laikydamas. Keldavosi 6 vai. dedąs planuoti naujus darbus,
ryto, o „vakarinis trimitas" jam vos spėjęs surikiuoti į knygų
būdavo vakarinių žinių laida. Į lentynas paskutiniuosius savo
savo dienotvarkę įtalpindavo parašytus ir išleistus „Lietuvos
dar ir kai kuriuos namų kas bažnyčių" tomus. Tuomet Lietu
dienos reikalus. Buvo dėme voje jau buvo perspausdinti abu
singas giminėms ir bičiuliams pirmieji „Mūsų Lietuvos"

nistinių mokyklų dalyviu, nes
atžalynas senokai jas baigė.
Dabar, besidžiaugdamas duk
raičių „mokslais" lituanistinė
se mokyklose, su didele pagar
ba ir dėkingumu prisimenu pa
sišventėlius lituanistinių mo
kyklų mokytojus, kurie, tik sim
boliniai atlyginami, šeštadie
niais, atsižadėdami poilsio,
dalinai ir šeimos gyvenimo, sku
ba į lituanistines mokyklas. Ten
kas rytas skambutis kviečia
mokytojus ir mūsų tautos išei
vijos atžalyną ruoštis gražesnei
tėvynės ir išeivijos ateičiai. Kur
berasi kilnesnį darbą!
Ar mes jų darbu gėrimės, ar
juos vertiname? Lituanistinio
švietimo ir auklėjimo pastangas
ar užtenkamai remiame? Tiesa,
pagalbon atskuba Lietuvių fon
das. Ačiū jam! Tačiau li
tuanistinio švietimo sistema
reikalauja žymiai daugiau para
mos. Tad visi — vyresnieji,
seneliai, močiutės, jaunieji
tėveliai ir kiekvienas lietuvis,
susimąstykime apie sugrįžtantį
rugsėjį, apie lituanistinio švie
timo problemas, išgirskime
mokslo metų pradžios pirmąjį
skambutį lituanistinėse mo
kyklose. Įsiklausykime, kaip
džiaugsmingai klega mūsų vai
tomai. Kaip Lietuvoje buvo ver kučiai, skubėdami į klases, kaip
tinamos šios jo knygos, matyti ten mokosi, ruošia šventes, pa
iš vieno giminaitės Kviklių sirodo programose, o metų pa
šeimai rašyto laiško: „Didžiau baigoje išleidžia net savo^
sia naujiena pas mus — Bro kūrybos metraštį (kaip tai pada
niaus Kviklio „Mūsų Lietuva", rė Čikagos lituanistinė mokykla
kvepianti dažais. (...) Knyga praėjusių mokslo metų baigi
išleista labai gražiai (pagal mui pažymėti).
mūsų kokybę); net viršelio
Rugpjūčio mėn. JAV Švietimo
spalva panaši į originalo. Knyga taryba išsiuntinėjo laišką, pra
Lietuvoje tapo daugiau nei šantį paramos lituanistinėms
„bestseleriu" — jos niekur jau mokykloms. Manau, kad daugu
nenusipirksi. Susidomėjimas di ma lietuvių jį gavo. Gerai įsi
džiulis. Man iki ašarų ir graudu, skaitykime ir apmąstykime
ir smagu. Aš žinojau, kad išeivijos išlikimo, jaunųjų kartų
gerasis Dėdė yra siuntęs labai ugdymo galimybes. Nuoširdžiai
daug visokių dovanų, bet ši įvertinkime jų darbus ir pasiųs
dovana, manau, pati brangiau kime čekutį-auką lituanisti
sia. Šią knygą aš vadinu „Dėdės niam švietimui remti. Gal dėl to
meilės išpažintis Lietuvai". Jei netapsime neturtėliais. O kad
būtų galimybė, aš išbučiuočiau taip visi po skatiką! Kaip pripilJO RANKAS - Dieve, duok' dytume švietimo reikalams
joms daug sveikatos ir jėgų!"
aruodą.
Kiekvieno žmogaus gyve
Švietimo tarybos pirmininkė
niman atslenka vakaras. Tik ne savo laiške" rašo: „Netrukus
kiekvienam žmogui galima lituanistinėse mokyklose su
pritaikyti šiuos poeto Justino skambės skambutis. Mes trokš
Marcinkevičiaus žodžius:
tame, kad lituanistinė mokykla
Su vakaro skalsa, žmogau.
įkvėptų jaunimui norą mokytis
Ištiesk rankas viršum darbų,
ir tobulinti savo prigimtą gražią
Kad jie tau dideli užaugtų,
kalbą, tautos kultūrą bei tradi
Kad minimi ilgai gyventų!
cijas."
Šie poeto žodžiai lyg išimtinai
Tad savo, kad ir kukliausia
skirti
Broniui
Kvikliui, parama prisidėkime prie LB
išėjusiam Namo 1990i metų Švietimo tarybos didžiųjų
rugpjūčio 28 dieną.
pastangų ugdyti Lietuvai ir
Sofija Jelionienė išeivijai naujus darbininkus.

Baigiasi gražioji vasara —
atostogos ir poilsiai. Sugrįžta
rugsėjis, o su juo atsiveria durys
į lituanistines mokyklas — pra
dedami nauji mokslo metai.
Jei kai kurios LB institucijos
pasišauna sparčiai eiti į politinę
veiklą, ieško kelių santarvei Tė
vynėje, ieško būdų padėti Lie
tuvai ekonomiškai, tai kantriai,
perdaug nesigarsindama, didelį
tautinio išlikimo darbą dirba
JAV LB Švietimo taryba su
kantriąja pirmininke Regina
Kučiene. Nedaug spaudoje už
tinkama straipsnių, įvertinan
čių šios tarybos darbus, nors ji
LB institucijų sudėtyje yra
viena svarbiausių.
Švietimo
tarybos
ir
pirmininkės didieji rūpesčiai —
kad lituanistinės mokyklos
išsilaikytų, kad steigtųsi naujos,
kad jas gausiai lankytų jaunųjų
šeimų atžalynas. Švietimo tary
bos rūpestis — paruošti lituanis
tinėms mokykloms mokytojus,
tinkamus vadovėlius bei kitas
mokymo priemones. Mokytojų
studijų savaitėje dirbama prak
tiškai, išeinama būtina lituanis
tinėms mokykloms programa.
Toli nuo centrų gyvendamas,
senokai bebuvau aktyviu litua-

Dovas išvynioja saldainį ir godžiai skaito.
Varo į mašinas. Kelionė Mirties keliu. Mašina įsi
bėgėja — smūgis. Lekiame į lubas. Dunkst... Ir apa
čion — žlegt... Tik smūgiai ir dejonės. Viskas vyksta
tamsoje. Paskiau nebedaužo, tik supa. Išlaikyti,
išlaikyti...
VIDMANTAS P O V I L I O N I S
Pagaliau atvažiavome.
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Įveda į koridorių. Čia ir Bolonkinas, išvytas iš
Vagonas pilnas. Tolyn. Narvelyje vienas. Gretimoje ligoninės. Yra ir vienas naujas — rusas, demokratas
kameroje Dovydas Azernikovas. Jį veža iš ligoninės. iš Rygos. Yra ir keli surikai.
Pensonas labai norėjo pakliūti į ligoninę ir pasimatyti
Pietietiško veido kvailų akių prižiūrėtojas ima
su juo. Dovas vasario mėnesį išeina į laisvę. Praėjusį traukyti nuo galvų kepures. Po septynių dienų man
penktadienį Pensonui pažadėjo, kad jau paguldys į dar liks trys mėnesiai iki laisvės. Po septynių dienų
ligoninę, tačiau etapas išėjo be jo. Dabar man aiškėja plaukai gali augti oficialiai ir legaliai. Prižiūrėtojas
kodėl. Dovą turėjo išvežti praėjusį penktadieni Bet jis eina artyn, rūšiuoja. Niekas nenori prarasti ševeliū
apsiskelbė prarijęs šaukštą, o kai prižiūrėtoja- norėjo ros. Šaltis — virš trisdešimties.
išvesti iš ligoninės, dar įlipo į medį.
— Nekišk purvinų
įkų, — sakau, kai griebia
Dovą paliko savaitei, ruošėsi operuoti. Bet peršvie- man nuo galvos kepure.
tė — šaukšto nerado. Todėl penktadienį išgrūdo lauk.
— Kirptis, — suurzgia osetinas.
Kitoje pusėje narvelyje sėdi moteris. Nepaprasto
Kalinys kirpėjas atšipusia mašinėle dirba čia pat.
liesumo. Kojos šakaliukai. Blyškus veidas. Ukrainie koridoriuje. Nejudu. Atbėga dar du prižiūrėtojai,
tė. Vyras rašytojas sėdi šiaurėje. Jos buvo atvažiavusi įstumia į kambarėlį, užlaužia rankas. Pro kitas duris
aplankyti mažametė dukra. Pasimatymas neįvvjto, nes įlenda dar kažkoks kapitonas. Prasti mano reikalai.
motina, matote, blogai elgėsi. Negelbėjo r bado Sušunku: «
streikas.
— Vyrai, muša!
Traukinys sustoja Javase. Iškrauna. Prasiskverbiu
Koridoriuje triukšmas. Bolonkinas šaukia:
prie Dovo, perduodu saldainį nuo jo tautiečių. Griebia
— Ten žmogų muša!
drebančiomis rankomis, kiša į maišą. Apsidairo Pama
Keli prasiveržia pro prižiūrėtojus ir atidaro duris.
tęs, kad zekai dar tebekraunami iš vagonų vėl išsi Čia visi persiutę. Stoviu užlaužtomis rankomis. Jaučiu,
traukia saldainį. Dar paduodu jam kelis atvirukus. jei juos išstums, jei uždarys duris, neteksiu ne tik
Žydai -gauna daug Japonijoje leistų krikščioniškų plaukų. Kai ko daugiau.
atvirukų. Juos keičia į produktus ar šiaip materialines
Gerai, — sakau. — Kirpsiuos. Velniai jūsų
vertybes. Valiuta! Išvažiuodamas prašiau Boriso, kad nematė
tokį atviruką man parduotų. Jis padovanojo. Bet čia j
_ Išveskite — sako kapitonas. Prižiūrėtojai,
pat paprašė paslaugos: perduoti šį tą Dovui.
grieždami dantimis išstumia mane į koridorių.

TRUPUTIS KITO
GYVENIMO

10 klasės auklėtoja Rūta Jautokiene įteikia pagyrimo lapą abiturientei Ely
tei Žukauskaitei, Čikagos lituanistinei mokyklai baigiant mokslo metus
praėjusį pavasrį. Nauji mokslo metai toje mokykloje prasidės rugsėjo 11 d.,
9 vai. ryto.
Nuotr. Gintaro Plačo

NETRUKUS VĖL
SUSKAMBĖS SKAMBUTIS

Vieną pusiau skustą nugina nuo kėdės. Osetinas
sako:
— Aš pats kirpsiu.
Žiūri visi į mane — kaip į pasmerktąjį. Mano lai
mei, vėl pasipainioja kapitonas. Paklausia pavardės,
pagrasina. Osetinas tuo metu perduoda mašinėlę
kirpėjui, o tas puola gremžti. Prižiūrėtojas išeina kar
tu su kapitonu. Pusė galvos jau nupešta, kai grįžta
mano bičiulis osetinas. Pažiūri ir sako kirpėjui; —
Pakartok dar kartą. Sutemo, kai išėjau į kiemą. Atėjo
keli laisvi nuo darbo tautiečiai, susipažįstame. Vėl
šaukia. Paskiria į 5-tą būrį. nauja vieta, naujas
gyvenimas. Miegas neima. Dvyliktą valandą dalis zekų
keliasi ir išeina į darbą. Zona dirba trimis pamaino
mis. Kiti grįžta. Vėl trypimas, lovų girgždesys.
Bet būna lageryje — laisvas laikas. Būna net
laisvas sekmadienis.
Šeštadienio vakarą — kinas. Prieš seansą kartais
su skelbimais pasirodo lagerio viršininkas ar kita
valdžia. Būna ir saviveiklos koncertai. I tuos zekai
neina. Ne tik dalyvauti — bet ir žiūrėti, kaip lagerio
valdžią linksmina kiti — laikoma blogu tonu.
Lageryje nemaža biblioteka, du skaityklos kamba
riai. Viename iš jų lentynose knygos, dovanotos lagerio
bibliotekai. Daugiausia lietuviškų. Po to latviškų,
ukrainietiškų. Valdiškos knygos visos rusiškos. Nieko
doro tarp jų nėra. Žydai, skaitantys tik rusiškai, labai
tuo piktinasi.
Yra keli lietuviškų žurnalų komplektai. Misa
Korenblitas kaišioja visiems panosėn „Kultūros
barus".
(Bus daugiau)

>
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CLASSIFIED GUIDE

KUN. KAZIMIERAS
PUGEVIČIUS

=*
REAL ĮSTATE

FOR REHT

Kun. K. Pugevičius yra vienas
žymiausių Amerikos lietuvių
kunigų. Jo pasiaukojimas
Lietuvos laisvės reikalams bei
religinei šalpai turi istorinės
reikšmės, o jo gyvenimas šviečia
idealizmu, veikla dega pasišven
timu ir krikščioniška toleran
cija.

Kun. Kazimieras Pugevičius.

Jo tėvas Kazimieras buvo iš
Joniškėlio, motina Veronika
Daugerytė iš Kupiškio. J i e
susipažino ir sukūrė šeimą
Baltimorėje. Gyveno Glindakaimyje (taip lietuviai vadin
davo Glyndon Ave. rajoną).
Namie šeima kalbėjo lietuviš
kai. Jaunasis Kazimieras lankė
Sv. Alfonso parapijos mokyklą,
kurioje seselės kazimierietės
mokė ir lietuvių kalbos. Aukš
tesniąją mokyklą ir porą metų
kolegijos studijų jis išėjo Šv.
Karolio kolegijoje Baltimorėje.
Gavęs stipendiją, studijas tęsė
Amerikos katalikų universitete,
Vašingtone. Mokslus užbaigė
filosofijos magistro laipsniu ir
teologijos Hcensiatu.
Kunigu buvo išvestas 1953 m.
gegužės 30 d., taigi prieš 40
metų (gimė 1928 m. balandžio
29 d.). Tokiu būdu šiais metais
yra dvi pažymėtinos sukaktys
arba dvigubas jubiliejus, todėl
Baltimorės parapinės ir visuo
meninės organizacijos nutarė
tas sukaktis paminėti spalio 10
d. Keturiolikos asmenų sukak
tuvinio komiteto pirmininku
yra Frank Vogei.
Pradžioje kun. Pugevičius
buvo vikaru šiose parapijose:
Šv. Martyno (1953), Šv. Petro
(1953-55), Šv. Alfonso lietuvių
(1955-62), Šv. Pijaus (1962-65).
Eidamas kitas pareigas, jis
gyveno Corpus Cristi ir Šv.
Vincento Pauliečio parapijoje.
Nuo studento dienų kun.
Pugevičius domėjosi ir katalikų
socialine veikla. Tapęs kunigu,
jis netrukus įsijungė į jaunųjų
krikščionių darbininkų sąjūdį,
prisidėdamas prie jų įsteigimo
Baltimorėje ir tapdamas jų dva
sios vadu. Ši jo veikla buvo
paminėta ir arkivyskupijos is
torijoj „The Premier See".
Lietuviškoje veikloje jis taip
pat plačiai reiškėsi: buvo stu
dentu ateitininkų dvasios vadu
(1962-64). ateitininkų sendrau
giu dvasios vadu (1971-74). Į
Lietuvos Vyčius įsirašė amži
nuoju nariu 1974 m. ir buvo jų
dvasios vadu bei Lietuvos reika
lų komisijos pirmininku. Kun.
V. Dabušio padrąsintas, jis
isirašė ir j Lietuvių kunigų
vienybę, buvo išrinktas į jos
valdybą. Be to, jis buvo išrink
tas į JAV LB Krašto tarybą ir
į krašto švietimo komitetą.
Dar būdamas vikaru, kun. Pu
gevičius pradėjo rašinėti į
spaudą Žymios įtakos čia turėjo
tuometinis „The Catholic Review" redaktorius prel. J.
Gallagher, kuriam buvo pavesta
ir radio bei televizijos reikalai.
Jisai paskatino kun. Kazimiero
norą susidomėti komunikacijos
sritimi. Tuo tarpu „The Catho
lic Review" spausdino jo sa
vaitinę skiltį „Liturgija ir gy
venimas" '1954-59). Kun. S.
Ylos paragintas, panašią skiltį,
pavadintą „Rimties valandėlė",

kurį laiką spausdino ir „Drau
go" dienraštyje. Vėliau, jau
būdamas arkivyskupijos radijo
ir televizijos direktorium, jis ra
šė į „The Catholic Review" ap
žvalgų ir kritikos skiltį, pava
dintą „Televizija". Pagaliau, jau
būdamas Amerikos lietuvių ka
talikų tarnyboje, jis su Marijona
Skabeikiene, redagavo aplink
raštį „351" (pagal adreso nu
merį). O dirbdamas Lietuvių
katalikų religinėje šalpoje ir
Lietuvių informacijos centre, su
Ginta Damušyte leido neperio
dinį „Žinios".
1965 m. kardinolas Lawrence
Shehen paskyrė kun. Pugevičių
arkivyskupijos radijo ir televi
zijos direktorium. Tai buvo pir
mas toks paskyrimas, kad vie
nam kunigui pavedamos tik tos
pareigos. Kun. Kazimieras tas
pareigas ėjo 9 metus.
Kas savaitę per tris didžiąsias
televizijos stotis reikėdavo pa
ruošti tris atskiras programas
„Good news", „Faith-to-Faith"
ir „Man on the movė", o per tris
radijos stotis — tris radijo prog
ramas. Darbo buvo daug, bet
nuo 1967 m. liepos mėn. kun.
Pugevičius buvo paskirtas ir
arkivyskupijos informacijos di
rektorium; 1968 m. jis dar buvo
įjungtas arkivyskupijos krikš
čionių vienybės komisijon ir
arkivyskupijos šeimų biuro va
do vybėn.
1970 m. buvo vienas iš steigė
jų ir programų direktorius tarpkonfesinių transliacijų biuro
„EcuMedia". Tai buvo naujas
reiškinys, kur buvo bandoma
neliesti konfesinių skirtumų,
bet laikytis vienybės prieš
tikėjimą griaunančius veiks
nius. Kun. Pugevičius buvo iš
rinktas Amerikos katalikų radi
jo ir televizijos darbuotojų są
jungos pirmininku. Jo kadenci
jos metu ši sąjunga įsijungė į
pasaulinę tos srities draugiją,
pasivadinusią „Unda" (Banga)
vardu. Dar galima paminėti,
kad kun. Pugevičius buvo vyk
domasis direktorius katalikų
konferencijos etninių bend
ruomenių reikalams.
Tarnybos arkivyskupijos radi
jo ir televizijos srityse metu
kun. Pugevičiaus vadovybėje
buvo pagaminta per 1000 filmų.
Jų tarpe dokumentinė apie Ši
luvos Marijos koplyčią Vašing
tone, kun. A. Šeškevičiaus
teismo dramatizacija, Algiman
to Kezio nuotraukos ir dar kelios
kitos, lietuviškomis temomis. Jo
straipsnių išspausdinta apie
300.
Visas tas pareigas ir darbus
kun. Pugevičius perleido
kitiems 1974 m. balandžio 1 d.,
kai arkivyskupas jam pavedė
įsteigti
specialią
misiją
Amerikos lietuviams. Ta misi
ja buvo numatyta 2 metų lai
kotarpiui. Jos pagrindinis tiks
las: suorganizuoti lietuvių daly
vavimą pasauliniame eucharis
tiniame kongrese Philadelphijoje. Arkivyskupija jam buvo
paskyrusi patalpas ir vietą
rezidencijai, tačiau neilgai jis
tuo besinaudojo, nes 1975 m. jau
buvo New Yorke ir ėjo Lietuvių
religinės šalpos reikalų vedėjo
pareigas.
O čia darbo ieškoti nereikėjo,
tik reikėjo patyrusio žmogaus,
kuris sugebėtų konfidencialiai
užmegzti ryšius su Lietuva, kur
jau buvo pradėjusi eiti „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka". Reikėjo ją slaptai čia
atgabenti, išversti ir išleisti, nes
tuo laiku ji buvo pagrindinis
ginklas kovoje už Lietuvos
laisvę. Vėliau reikėjo suorga
nizuoti informacijos centrą ir jo
skyrių Vašingtone, kurie buvo
pagrindiniai Lietuvos išsilais
vinimo informacijos veiksniai
Lietuvos nepriklausomybei
•paskelbimo dienomis. Lietuvai
laisvėjant, reikėjo parūpinti ir

Prie K*dzl« Ave., 1 M. nuo Marqu«tt« Parko, Hnuoaaojaanaa 3
kamb. butas su Šiluma ir visais vir
tuvės įrengimais. $360 { mėn. Tai.
706-425-7160.

GREIT
PARDUODA

HELP WANTED

HELP WANTEO
Jom Norit) Amorica'a fastest growing airport
rstailer. We riave many excrting empioyment
opportunrties now availabte for our Stores in
the New International Terminai at O'Hare Air
port. F.T. and P.T. posrbons indude:
• Sales Associates
• Cashiers
• StocK Clerks
• Supervisors
• Management
• General Office
Wo ohtf cornpetitivv psy and oicsNant bsntflbv BHinguBii pratoiTsdtoriMHa posittons. Join • wion»ng
teanv Appty in paraon attfwOttara Mseeay km
MM-lantslM

Kun. K. Pugevičius gina Lietuvos reikalus.

pasiųsti pirmosios pagalbos
reikmenų: vaistų ir medicinos
priemonių, vėliau knygų, baž
nytinių reikmenų ir t.t.
Ir taip iki 1992 metų rudens,
kada po 18 (vietoj numatytų 2)
savo gyvenimo brandžiausių
metų, paaukotų lietuvių ir Lie
tuvos gerovei, reikėjo sugrįžti
savo vyskupijon ir pradėti gyve
nimą iš naujo. Nelengvos buvo
pirmosios dienos, bet gyvenimas
eina. Matant, kad pjūtis didelė,
o darbininkų maža, ir vėl krau
nasi pai eigos: tai priskirtoj
parapijoj, tai Šv. Alfonso lie
tuvių parapijoj, neturinčioj
lietuvio kunigo, tai Vašingtono
lietuvių misijoj.
Dvasią gaivina ir paguodos
žodžiai. Štai Telšių vyskupas A.
Vaičius savo laiške rašo: „Jūs
tiek daug padarėte Lietuvai,
turint dėmesy ne tik aukas, bet
labiausiai kovoje už laisvę. Ne
tik mano širdyje, bet ir daugelio
mano kunigų ir tikinčiųjų Jūs
likote kaip vienas garbingiau

sių Lietuvos sūnų..."
Ir Lietuvių kunigų vienybės
seimo, įvykusio 1992 m. rugsėjo
14-16, priimtoji rezoliucija, ku
rioje išreiškiama padėka „... už
Jūsų darbą ir kūrybinę inicia
tyvą bei pasiaukojimą, kurį
paaukojote prispaustos Lietuvos
labui, aktyviai įsijungdamas į
lietuvių tautos išsilaisvinimo
akciją, Lietuvos Bažnyčios rei
kalų gynimą plačiajame forume,
panaudodamas savo pažintis su
įtakingais Jungtinių Valstijų,
JAV hierarchijos asmenimis.
Lietuviai kunigai aukštai ver
tina Jūsų darbą ir pastangas
iškeliant Lietuvos vargą, josios
žmonių kančias viso pasaulio
akyse, kas žymiai priartino Lie
tuvos išsivadavimo dieną".
Ypač jautrūs yra žodžiai įra
šyti adresan, kurį kun. Pugevičiui įteikė „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos" redak
toriai ir organizacinis komitetas,
minint LKB Kronikos 20-metį.
Ten sakoma ,,.... dėkodami

tafta

Dievui už šį J o Malonės ir
Laisvę mylinčios lietuvio širdies
stebuklą, įteikiame šį Tėvynės
pagarbos, padėkos ir meilės
liudijimą. Brangus Kunige ir
visi Kunigų Vienybės, Lietuvių
Religinės Šalpos, Lietuvių Infor
macijos Centro bendradarbiai!
Jūsų nenuilstamame darbe, Jū
sų ištikimybės Kristui ir tiesai
dėka 80 kenčiančios Lietuvos
katakombų metraščio numerių
informavo įvairiakalbį pasaulį
anapus geležinės uždangos,
žadino maldos ir konkrečių
žygių solidarumą, praskleidė
tautos žūtį slepiančią melo
skraistę ir stiprino persekioja
mųjų dvasią, kol priartėjo lais
vės valandą..."
Cezaris Surdokas

• 1935 m. rugpjūčio 11 d.
nacių daliniai Vokietijoje su
ruošė masines demonstracijas
prieš žydus.

LAMCO
Lietuvių-amenkiecių kompanija Washmgton, D.C. ieško žmogaus kiemonamų tvarkymo ir remonto darbams.
Atlyginimas pradžiai $5 į vai.
Kreiptis: tai. 202-244-2373

MISCELLANEOUS

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOU3
3208 Va Waat tStJi Strae*
Tai. - (70%) 424-3654
(312) 561-6654
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-776-3313
KLAUDIJŲ* PUMPUTIS

REVMAJt
REALTORS
(312) 566-5688
(7M) 425-7161
RIMAS L STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

L
Č^ZnAiMy

KMIECiK REALTCMtS
5 1 7922 S. PuWu «d.
* • • • 43*5 S. Archer Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji
profesionaliai, sąžiningai ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

FOR SALE

Parduodami įvairūs baldai, indai
ir paveikslai. Kreiptis po 6 v.v.,
t a i . 708-789-1092

Audi 4000 dyzeHa 1662 m., 5 pava
ros, oro vėsintuvas, automatiniai
langai, radijas ir kasetes. Tik $980.
Kreiptis tel. 312-436-3760.

HELL IN ICE
Onutė Garbštlenė
A diary (much likę that of Ann Frank), which begins in 1941 when
a group of Uthuanlana were loaded in cattle cars and dispatehed to the wastelands of Siberia. This diary is a record of a woman
— a people-a nation. ravaged by a vicious occupying force, but
resisting and surviving.
Translated by Raimonda K. Bartuška. 256 pages, hard cover.
Published in Vilnius 1992. Book price $13.00. Shipping and handling in USA $2.00. Canada — $3.00 Illinois residents add $1.14
for sale tax. Send orders to: Draugam, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629-5589
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ATIDARYKITE
3-jn METU C D S Ą S K A I T A
ir — garantuojame — VIENAS JŪSŲ
T R O Š K I M A S b u s išpildytas!
„Vieno Troškimo" 3-jų metu CD suteikia jums galimybe
dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, jJĮ^2L kuris > j u m s
pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils.
Šis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA
pensijos santaupoms. Nuošimčiai galioja nuo š.m. rugpjūčio 31 d.
Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam
binkite šiandien. Mes išpildysime jūsų troškimus!
Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą.

Standard Federal Bank
for SOvings

CNcsyo 4'9?S Art*** Ave ,312) 847 1140-25S5 W 47th St, (312) SZ3 1083 -6141 S Aitf»<Av» (312) 767 5200 • Downar» Oov* 5100 fortslAv*. (708)963-1140
f«wgr«wiP«rt 3960VV S5t< S). (70*) 636 6000 • Hrtary HWi 9357S Roberts q<j ; 708) 598-5050-8653 W 9StriS« (708) 5 » 1977- lemb«r<J ?3N Man a . (708)627 1140
Oak U m 9601 S CvfO Av«. |7Q8| 424 3300 • 10350 & PiAasVi Ra. (708) 424 59''. • Pato* Hrtgftta 6410 W 1271h St. (708)371-4400 • WNM*TOO«. 7tS Pt*n*eM Rd (708) 3254(10

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
VIDURNAKČIO SARGYBOJE 11. Lietuva sovie
tinėje okupacijoje. Vytautas Vaitiekūnas.
371 psl
$12.00
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 207 psl
$10.00
JAUČIU-MATAU-GIRDŽIU, eilėraščiai. Juozas
Paškevičius. 111 psl
$3.00
DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai.
Antspauduoti Amerikos pašto. J ui. 15,1993
data. 2 rūšių po
$1.50
DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai.
Neantspauduoti. 2 rūšių po
$0.35
GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl
$8.00
MARGU RAŠTO KELIU, apysaka. Alė Rūta. 281
psl
$5.00
ŠV. RAŠTAS—NAUJASIS TESTAMENTAS. Č.
Kavaliauskas. 648 psl
$10.00
ŠV. RAŠTAS—SENASIS TESTAMENTAS—
PRANAŠŲ KNYGOS. Vertė kun. Antanas Rubšys. 661 psl
$12.00
ŠV. RAŠTAS—SENASIS TESTAMENTAS—
PENKIAKNYGĖ. Vertė kun. Antanas Rubšys. 449 psl
$12.00
PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ, kelionių prisimi
nimai. Juozas Kaributas. 175 psl
$7.00
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė
Jankutė. 192 psl
$7.00
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA.
Aleksandras Merkelis. 416 psl
$15.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos
dienoraštis. Dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė.
494 psl
$20.00
HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. On.
Garbštienė. 255 psl
$13.00
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS FONDO
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS, nuo Įslstelglmo
Iki šios dienos.
Dr. Alb. Prunskienės indėlis Fcnde — $30,000, naudojimui
skiriami metiniai nuošimčiai.
$19,000.00 — dr. prel. J. Prunskis, IL.
$5,000.00 — Valauskis Ad. St., IL.
$3,000.00 — a.a. Birutės-Lieponytės Dailidienės, laidotuvių
metu surinktos aukos, IL.
$2,100.00 — Polikaitis J. ir Ir., IL.
$2,000.00 — Lieponiai J. ir J. IL.
$1,800.00 — Kontrimai Rič. Raim., CA.
$1,496.00 — Čikagos Ateitininkai Sendr., IL
$1,300.00 — dr. Šmulkštys, V. ir Adl., IL.
$1,200.00 — dr. Darnusis Ad. ir Jadv., IL.
$1,150.00 — Činga J. Aid., CA.
$1,100.00 — kun. V. Pikturna, FL; Toronto ir Hamiltono atei
tininkai, Canada.
$1,000.00 — dr. Kisielius P. ir St., IL; dr. Kriaučiūnas R. ir
Gr., Ml; Mikalauskas P., NE; Pabedinskas K., Lietuva; Tamulioms,
St. ir Mld., IL.
$800.00 — dr. Rimkus K. ir Aid., IL.
$790.00 — a.a. Vaitkaus J. laidotuvių metu, VVashington,
D.C.
$800.00 — Lietuvos Dukterys, IL; a.a. Karvelis St., Ml; a.a.
Miką J., Ml; Nenorta Pr., IN.
$328.00 — Laučkai J. ir Iz , MD.
$300.00 — Lapšys Ignas, Australija.
$280.00 — dr. Juzaitis Ant. ir K., PA, dr. Starkus, J. ir P.
$228.00 — dr. Pikūnas J. ir R., M l . ,
$200.00 — Balčytis Ant, IL; Brizgys P. ir Em., IL; kun.
Celiešiaus Fondas, CA; kun. čyvas, M., FL; kun. Gaida Pr.,
Canada; kun. Kaknevčius K., Canada; Br. Kasakaitienė B., IL;
Kazlauskas P. ir Ir., IL; dr. Kizys J. ir Ag., IL; Mikaila J. ir R.. FL;
Rugelis J. ir On., IL; Staniškis Dž. ir D., OH; Valaitis F. ir Ag., IL;
dr. Zubinas F. ir Vai., IL.
$180.00 — Ignaitis V. ir Ir., Canada; Giedraitis J. ir L, NY;
Klimas Tad., NY; Šoliūnai Vyt. ir Aid., IL; dr. Vaitas Ot, Ml.
$130.00 — Kuolai D. ir A., CA; Polikaitis A. ir D., CA.
$128.00 — Kojelis J. ir EI., CA.
$118.00 — Detroito Ateitininkai Sendraugiai, Ml.
$108.00 — dr. Urba St. (a.a.)
$100.00 — Abromaitis E., Canada; Aleksonis Tadas ir CesL
MA; Arštikys J. (a.a.) IL: Andriukaitis Br. ir Petrė, IL; dr. Baltrukėnas
Ad. ir St., FL; Balytė Rūta, OH; dr. Bąliūnienė O. ir Ad., FL; dr.
Brinkis Georg, CA; Bublys Alg. ir B., Ml; dr. Čepulis Alg. ir R., OH;
Didžbalienė Z., Canada; dr. Gineitis R. ir J., OH; Grikenis Stef.,
IL; Grušas Pr. ir M., CA; Idzelis H. ir S., OH; lešmantienė G., Ml:
liekis Alf., In. FL: Jasaitinė EI., FL; Jodelė J. ir Ingr., CA; dr. Juozevičienė, Aid., IL; dr. Keblys V. ir K., UA; Kliorys P. ir Jadv., OH;
prel. Kučingis J., CA; Kungys St. ir Ev., CA; Laniauskas R., OH;
Lapšys Alg. ir N., Ml; dr. Masaitis č., CT, dr. Majauskas V. ir V.,
FL; Masonis Ant., PA; Maželis Vyt., NY; kun. Memenąs Vyt., IL;
dr. Musionis Vyt. ir G., IL; kun. Pakalniškis J., NY; Pankus J. ir
Ir., IL; Paulius L. ir R., Ml; Petrauskas R. ir H., Ml; Polteraitienė
M., FL; Pažemėnas J. ir Eug., N.Y.; Povilaitis Kaz., IL; Rudys St.
ir Elz., MA; kun, Rubšys Ant., NY; Prūsas J., OH; Siliūnas Don
ir D., IL; Sinkus VI. ir R., IL; Seibutis Edm. ir L., IL; Strimaitienė
On., CT; Sužiedėlis Egidijus V., MA; dr. šaulytė Ag., CA; dr. Šležas
Ad. ir Algė, IL; Šklėrienė V., IL; Tijūnėlis A. ir A., IL; dr. Tumasonis V. ir V., FL; dr. Užgirienė A. ir Š., IL; Valavičius A. ir V., IL;
Valiuškis A. ir K., Rl; dr. Vygantas V. ir M., TX; dr. Vasiliauskas
Edm., IL; Žebrauskas J. ir J., IL; Žilionis J. ir On., OH.
$90.00 — Liaugaudas Alg. ir D., IL.
$70.00 — Budrys Gražina, IL.
$60.00 — Sirutienė Gr., CA.
$80.00 — Akelaitis V., OH; Augienė D., CT; Ąžuolas J. ir Pr.,
NY; Baleišis Ir., IL; Barškėtienė Eug., IL; Baužys J. ir On.. IL; Barzdukai Ar. ir D., VA; Bey L. ir Jef., NY; Bulotai K. ir Ant., CA;
Dumbrienė Alb., IL; dr. Garūnai Alb. ir On., IL; Gečiai Alg. ir T.,
PA; dr. Girnius J. ir On., MA; Grincevičius č., IL; dr. Lelis EI. ir
Al, IL; Mikailai J. ir R., IL; Mileris K., Canada; Motiejūnas J. ir On.,
OH: Norvilas K. ir J., NY; Nyerges Sal., CA; Paliulis Br. ir č., MA;
Petronis Roz., MA; Povilaitienė An., NY; Petrulis V. ir R., Ml; dr.
Pragulbickas S., Ml; Ralys K. ir On., OH; dr. Ringus J. ir L., IL;
Remienė M., IL; Susinus ir., OH; Sužiedėlienė Ant., MA; dr.
Tijūnėlis D. ir Ind., IL; Vaitkus A. ir M., Ml; Vėbra J. ir G., CT;
Vitėnas J. ir On., MD; dr. Vygantas Mind., ir Aust., IL; Žilinskas
P. ir On., OH.
$48.00 — Kuodienė Br., MA.
$40.00 — Vaitkus Jonas, M., MD; Žvinakis Al. ir R., IL.
$38.00 — Vaičeliūnienė Ch., OH; Žilionis Eg. ir R., MD.
$30.00 — Maleiška J. ir V., IL; Račkauskas R., IL; Ragaus
kas Am. ir V., CA.
$28.00 — Aidis Aloyzas, MD; Arbas Edm. ir Elena, CA;
Bublienė Stasė, Ml; Bučmys Vida, OH; Arbienė Stanislava, MA;
Ivašauskienė Juzė, IL; Kazickas Aleksandra, CT; Kuprienė Mari
ja, IL; Kaminskas EI. ir Aid., IL; Kundrotienė Valerija, Ml; Kubilius
Karolina, IL; Matulaitienė Elena, CA; Mikulionis Jonas ir Janina,
Ml; Misiulis Dom. ir Ada, IL; Mučiuskienė O., MA; Navasaitis Kazys
ir Dalia, Ml; Radzevičius S., OH; Seselė Gabrielė, IL; Sirgėda Vtas
ir Danutė, CT; Spurgis Jonas ir Rūta, IL; Vaineikis Juozas, IL.
$20.00 — Botyrius Julius, NY; Civinskas Vytautas, OH;
Giedraitis Košt. ir Rita, Ml; Graudis Raymond, N Y; Jasevičius
Bruno, Ml; Krakaitis dr. Br., IL; Lelis Vac. ir Ada, Ml; Mališka Izi
dorius, Canada; Milmantienė Aldona, Ml; Repšys Gertrūda,
Canada; Ruzgys Jonas ir Valė; CA; Udrys Nar. ir Janina, Ml;
Tamulaitis V. ir M., Canada; Žemaitaitis A. ir A. Ml.
$18.00 — Mikulionis Linas ir Rūta, Ml; Sabalis Ant. ir Vladė,
NY, Zunde Pr., GA.
$10.00 — Aleksonis Vladas, Rev., IL; Dumbra August ir Olga,
Ml; Graužinis Valdas, CA; dr. Repšys EI., IL; Lapšys Josephine,
MA; Matrick Birutė. MA; Petrikas Margaret, FL; Povilaitis Andrius,
IL; Saliklis M. IL; Skirgaudas Ignas ir Jane, CA; Stončienė Iza
belė, IL.
$8.00 — Bagdonas Apolinaras, IL; dr. Razma Edis, IL;
Kubilius Irena, CT.

AČIŪ!

Mokytojų studijų savaitės metu Dainavoje 50 metų kunigystės proga pagerbtas kun. Juozas
Vaišnys, SJ. (jis vainikuotas nuotraukos viduryje).
Nuotr. Danguolės Varnienės

VISI DIRBAME LIETUVOS
LABUI

d r a s Pužauskas, Ocean Park,
Wa., V. Rackus, Chicago, IL.,
J o n a s Spurgis, Chicago, IL., P.
Skruodys, Naperville, IL., dr. L.
Simutis, Evergreen Park, IL., A.
Varškys, Chicago, IL., dr. Joseph Vidžiūnas, Tucson, Arizo
na, Laima Vaičiūnienė, Chica
go, IL., Vladas Zinkevičius,
Chicago, IL., Gedas Elvica Že
maitis, Cleveland, Ohio.
15 dol. Stasys Aušrotas, S u n
City, Cal., J . Butvilą, La Grange, IL., Rita Čechanavičius,
Downers Grove, IL., Danutė
Cunningham, Alexandria, Va.,
Vacis Dzigas, Omaha, Nebraska, Genovaitė Diržys, Woodhaven, New York, Antanas Gure
vičius, Toronto, Kanada, Bro
nius J a r a s , Kenosha, Wisc.,

DRAUGO RĖMĖJAI

Grąžindami laimėjimo šak
neles a r b a kitomis progomis
Suprasdamas esąs a t s i d ū r ę s į užpuolimus, žinant, jog tave „Draugui" aukojo:
dėmesio centre, j a u č i u p a r e i g ą puola todėl, kad tu k a n d i d a t a s ,
110 dol. Mr. & Mrs. Anselmo
pasakyti keletą žodžių. E s u o ne todėl, kad istorikas, nes tai Kudulis, St. Petersburg Beach,
parašęs septynias k n y g a s iš y r a p o l i t i n ė s kovos reiškinys. Fla., Monika Lembertas, Santa
L i e t u v o s XX š i m t m e č i o is Lietuvoje net ir reprezentaciniai Monica, Cal.
torijos. Kaip „ l e n g v a " b u v o politikai mušami iki tol, kol
100 dol. Vincas Klova, Bell
sovietų valdomoje Lietuvoje nebepakelia galvos.
Gardens, Cal., Aleksandra Vi
rašyti istorikui a r l i t e r a t u i , visi
R a š a n t šias eilutes, pasku dugiris, Santa Monica, Cal.
žino: veikė o k u p a n t o c e n z ū r a , tiniai Rusijos kareiviai palieka
60 dol. Bronė Čižikaiė, Chica
partijos CK ideologinė kontrolė, Lietuvos Valstybės teritoriją. go, IL.
reikėjo ir autocenzūros, k a d Tai džiugi šventė, su kuria
50 dol. Ona Dovydaitis, Lake
i š j i k t u m p a m ė g t a m e d a r b e . sveikinu kiekvieną lietuvį, ypač Worth, Fla., Donatas Januta,
Veikė surašytos schemos, k a i p tą, k u r į anuomet tos kariuo Berkeley, Cal., Marytė Antanaiir ką rašyti, k u r i ų š i u k š t u ne m e n ė s invazija privertė palikti tis-Shalins, Woodhaven, N.Y.
buvo galima p a k e i s t i . T a č i a u Tėvynę. Ar greitai m u s paliks
40 dol. A. & B . & I. Lesevivisuose savo leidiniuose sten sovietinės sąmonės liekanos, čius, Chicago, I L .
giausi žadinti t a u t o s istorinę kai t i e k metų vieniems buvo
30 dol. Elena Bacevičius, St.
a t m i n t į , p a l a i k y t i t a u t i n ę kalta į galvą, kad užsienio lietu Petersburg, Fla., Kęstutis Čersavimonę. Lietuvoje m o k ė t a viai — buržuaziniai nacionalis keliūnas, Queens Village, N.Y.,
s k a i t y t i t a r p eilučių, s u p r a s t i , tai, H i t l e r i o tarnai, V a k a r ų im Francis Matulaitis, Cicero, IL.,
ką t i k r a i t u o d a r b u n o r i perializmo ir CIA įrankiai, o ki Olga Rimienė, Chicago, IL., Al
pasakyti. Istorijoje sovietai iš A. tiems — k a d Lietuvos žmonės — fonsas Pivoriūnas, Port ColSmetonos darė baubą, pikto parsidavėliai, komunistai, KGB borne, Ont., K a n a d a .
įsikūnijimą, keiksmažodį. Pir a g e n t a i ? K a s bandė supriešinti
25 dol. Stasė Adickas, Chica
m a s pradėjau r a š y t i a p i e pre — žinome.
go IL., Vaclovas Mikuckis, Motz i d e n t ą A. S m e t o n ą
kaip
Tikiu, k a d supriešinimo, įta rose, Cal., V l a d a s Jasiulionis,
normalų politiką, o n e kokį r u m o t a r p vT6ų tautiečių nepa Maywood, Cal., Bronė Šimkus,
fašistą, diktatorių, engėją. Su v y k * pasėti, jei per tiek metų Santa Monica, Cal., Stasė Obed a r i a u jo r i n k t i n i ų r a š t ų tomą imperijai nepavyko. O, kad lenis, Russell, Ohio, Vytas A.
(išleisti K a u n e 1989 m.). D a b a r , vieni kitu? geriau pažintume, Vilčiauskas, Roswell, N.M.
aišku, galima i š t r a u k t i iš 1988 rašome Lietuvos istoriją. Naują,
20 dol. A n t a n a s Adomaitis,
ar senesnių m e t ų r a š i n i ų saki be schemų, šablonų, be išanks Manchester, Ct., S. Briedis,
nius ir k a l t i n t i a u t o r i ų dėl tinių nusistatymų ar primestų Burr Ridge, IL., Birutė Bilvaisovietinių šablonų, t a č i a u t a i vertinimų. Reikia ir kitų darbų. sas, Lawton, OK., Teresė Bakareiškia tik kaip to meto sistemos Dėl to laba; remiu ir remsiu nas, Chester, Pa., Ilona ir Pedro
pavyzdį, o ne t i k r ą a u t o r i a u s PLB valdybos ir jos pirmininko Dapkus, Chicago, IL., Antanas
nuomonę. T a u t a y r a p r o t i n g a — B. Nainio iniciatyvą leisti kny Ciplys, St. Petersburg Beach,
iš istorikų knygų a t s i r i n k s t a i , gų seriją ..Lietuvos kančios is Fla., M. Edelis, Phoenix, Arz.,
kas turi išliekamąją vertę. Anuo torijos" pavadinimu. To reikia Adelė Grina, O a k Lawn, IL., M.
m e t u darėme, ką b u v o g a l i m a p i r m i a u s i a mūsų partizanų, B. Gurėnas, Hayword, Wisc., Z.
daryti, reikėjo r a š y t i t a i p , k a d t r e m t i n i ų į Rytus ir į V a k a r u s Grybinas, O'Fallon, IL., J. Jurišspausdintų,
nors
i r g i — mirusiųjų, nužudytųjų ir kūnienė, Ottawa, Kanada, Vi
gaudavome per g a l v a s . D a b a r gyvų — atminimui, jaunajai lius Juška, Winter Haven, Fla.,
t u r i m e a k a d e m i n ę l a i s v ę , im lietuvių kartai, tautoms, nepaži Alex ir Ruth Klimas, Fl. Pks.,
perijos nebėra, m ū s ų d a r b a i da nusioms ant savo kailio okupa N.Y., Jonas i r Birutė Raščiu
b a r spausdinami užsienyje ir cijų i r genocidų. Turėjau malo kas, Chicago, IL., Jonas Latvys,
y r a gero lygio (tai kolegų iš n u m ą padėt: surasti Lietuvoje Chicago, IL., Vitalis ir Dana
V a k a r ų nuomonė).
šio projekto vadovą dr. Gedi Lembertas, S a n t a Monica, Cal.,
Ir šiaip esame laisvi ž m o n ė s , miną Rudį ir autorius, kurie jau Stefan Lengnick, Ann Arbor,
galime rinkti ir k u r n o r i m e nuo 1989 m kruopščiai rinko, Mich., Bolius Mary Micpovilius,
kandidatuoti. Kas
m u m s , kaupė ir (leido!) partizanų būrių Brockton. Mass., P. Naureckas,
nepriklausomos L i e t u v o s vals d o k u m e n t u i , archyvus, trem Lemont, IL., E. Naujokaitis,
tybės piliečiams, gali t ą malo tinių atsiminmus, o, atsiradus San Diego, Cal., Guntis ir Rūta
progai, komplektavo medžiagą Ozers, Woodridge, IL., Aleksann u m ą uždrausti?
Lietuvos atstovo V a š i n g t o n e iš K G B archyvo Vilniuje, parve
k e i t i m a s yra t a p ę s t a m t i k r a žė unikaliausių dokumentų iš
politine problema. K i e k v i e n a s Maskvos archyvų (kol mus dar genocidą.
k a n d i d a t a s , p a s i ū l y t a s į*šį pos ten įleisdavo) — taigi nemažą
Taigi dirbu savo mylimą is
tą, L i e t u v o j e p a t e k s
a n t būrį patyrusių ir j a u n ų istorikų, toriko darbą, niekur n e s u
politinės šachmatų žaidimo len k u r i e jau rašo tuos darbus ir paskirtas, gal net anksti apie tai
tos, į karštą politinių i n t e r e s ų nori juos pateikti visuomenei. ir kalbėti. 0 apskritai yra atėjęs
ugnį, kuri labai norės tą k a n d i  Pats tik ką baigiau rašyti didelę l a i k a s l a b a i s u t e l k t a i —
d a t ą s u d e g i n t i . O p o n e n t a i studiją apie A. Stulginskį — išeivijoje ir Lietuvoje — dirbti
ieškos priekabių, nuodėmių, juo Lietuvos prezidentą, žinomą vieną bendrą darbą lietuvių
dins, teps d e g u t u . J u k kiek krikščioniu demokratų politiką. tautos ir Lietuvos Valstybės la
viena srovė į s v a r b i u s p o s t u s Sibiro kankinį, Gulago kalinį. bui. Lietuva y r a tokia, kokia ji
y r a numačiusi savo ž m o n e s , be Būsiu laimingas, jei t a knyga yra. Staiga jos nepakeisi. Tačiau
to, išplauks į p a v i r š i ų ir ambi papildys Lietuvos kančios is tikiu, kad keisis tik į gerą, nes
cijos, ir paprasčiausias pavydas. toriją ir bus n e n u n e i g i a m a s visi to siekiame, norime, t a m
Lietuvoje visi t a i g e r a i s u p r a n  įrodymas, kaip sovietai vykdė dirbame ir dirbsime, nes toks
t a , o k a n d i d a t u i b e l i e k a tik ra ne t i k Lietuvos gyventojų, bet ir yra mūsų gyvenimo tikslas.
politinio
elito
miai, labai r e z e r v u o t a i , žiūrėti L i e t u v o s
Dr. A l f o n s a s E i d i n t a s

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

Aukojame šeimos Šventas Mišias už mūsų Tėvelį

PETRĄ SLIŽĮ,
gimusį 1871 metais
Pustalaukio vienkiemy,
Skiemonių valsčiuje,
mirusį 1931 m. kovo 14 d.
Trepkalny, Kretingos apskrityje
Su meile ir pagarba minime Jus, Tėveli. Palaiminkite mus
iš Anapus.
Šv. Mišios bus atnašaujamos kun. Justino Klumbio įsteig
toje St. Jerome Catholic Church, Gallup, New Mexico.
Elena Juozapaitienė
Adomas Sližys Kaune
Antanina Butkuvienė Chicagoje

Mylimai žmonai

A.tA.
solistei
PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI
m i r u s , jos vyrą, m ū s ų klubo narį, i n ž i n i e r i ų S T A S Į
JOKŪBAUSKĄ ir šeimos n a r i u s nuoširdžiai užjaučia
Beverly Shores
Amerikos Lietuvių

Klubas

Indianoje

Brangiai Mamytei

A.tA.
VERONIKAI ANDRAŠIŪNIENEI
iškeliavus Amžinybėn, m ū s ų mielą s k a u č i ų Ž i d i n i o
vadovę ps. DANUTĘ P E T R O N I E N Ę bei v i s u s a r t i 
muosius giliai užjaučiame ir j u n g i a m ė s liūdesyje.
Detroito Vyr. Skaučių

Židinys

A.tA.
ONUTEI PETRIKIENEI
mirus, jos vyrui d r . J U O Z U I P E T R I K U I ir d u k r a i
MARGARITAI r e i š k i a m e u ž u o j a u t ą .
Ronald
Izabelė

ir Arūnas su šeima
Burkauskai

ir

A.tA.
VERAI ALANTIENEI
mirus, r e i š k i a m e nuoširdžią u ž u o j a u t ą jos v y r u i

Organizuojame grupines ir individualias Keliones | Letuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9523 South 79th Avenue
Hickory Hills, Illinois 60457
T«l. 708-430-7272

Romualdas ir B a n i u t e Kronas,
Clarendon Hills, IL., Kulbia,
Forest Park, IL., D. Petrutytė,
Chicago, IL., A. Pocius, Elizabeth, N.J., Maria Pisarevaa, Indian Wells, Cal., Aloyzas R.
Paltarzickas, Chicago, IL., A n 
tanas Skridulis, Daytona Beach,
Fla., J. Valaitis, Ont., Kanada,
Egn. Vilkas, Valencia, Cal., JŽygas, Cicero, IL.
10 d o l . V l a d a s E i d i e t i s ,
Gražina K a r s a s , A d o m a s Venc
k u s ir Vyt. Vizgirda.
Kiekviena mūsų geradarių
auka „Draugui" yra reika
linga ir tikrai į v e r t i n a m a ,
todėl r e i š k i a m e p a d ė k ą vi
siems, s a v o auka prisidėju
s i e m s prie m ū s ų d i e n r a š č i o
išlaikymo.

2 23

Kalvarijų, gatv*
Vilnius. Lietuva
T4«fo«al: 77-7«-«7 Ir 77-«3-M

ALGIUI, dukrai LAURAI, uošvei I R E N A I A L A N 
TIENEI ir Algio broliui G I N U I .
Eugenijus ir Vida
Petrulioniai
Robert ir Živilė
Jech
Alma
Keliuotienė

\

6

JAV

Adv. Andrius Barauskas iš
Kalifornijos persikėlė gyventi į
St. Petersburg, FL ir atidarė ten
savo įstaigą. Jo motina Dana
Mažeikienė yra aktyviai įsijun
gusi į Lietuvių klubo veiklą.

Kun. d r . E. Gerulis rugpjūčio
22 d. St. Petersburg, FL Lietu
vių klube papasakojo savo įspū
džius iš trijų savaičių kelionės
Lietuvoje.

Inž. J o n a s Sodeika ir Aistė
Mikelytė susituokė rugpjūčio
21 d. St. Petersburg FL, Šv.
Judo katedros koplyčioje. Ves
tuvinė puota įvyko Lietuvių
klube.

„ S a u l ė s ' l i t u a n i s t i n ė mo
kykla, veikianti St. Petersburg
Beach, FL, naujus mokslo
metus pradeda šeštadienį, rug
sėjo 11d. Don Vista Community
centre. Mokyklos vedėja yra
Aurelija L. Robertson.

Muz. V y t a u t a s Kerbelis
dabar vadovauja Lietuvių klu
bo chorui St. Petersburg, FL.
Choro repeticijos po vasaros ato
stogų prasidės rugsėjo mėn. pa
baigoje.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 9 d.

IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Alina Vadeišiene, „Draugo"
renginių komiteto narė, ir šiais
metais jau suorganizavo 10
asmenų stalą j „Draugo" banke
tą, kuris bus rugsėjo 26 d. Martiniąue salėje. Pradžia 4 vai. po
pietų. Kokteiliai, vakarienė,
meninė programa ir šokiai.
Alina Vadei&enė yra talkininkė
įvairių organizacijų: atei
tininkų, Putnamo seselių
rėmėjų, Marijos Nek. Pr. parapi
jos Brighton Parke, L. Bend
ruomenės ir kt. Linkime jai
sėkmės toliau, su ta pačia ener
gija, darbuotis mūsų išeivijos
labui.

Kun. J o n a s K u z i n s k a s ,
Gimimo Švč. Mergelės Marijos
parapijos klebonas, kuris pavyz
dingai vadovauja savo parapijai,
rūpinasi ir katalikiškosios spau
dos likimu. J a m netrūksta
rūpesčių įvairiais parapijos pa
statų bei mokyklos remonto
klausimais, tačiau jis neužmiršo
ir „Draugo" metinio pokylio, įsi
gydamas bilietus dešimties
žmonių stalui. Dienraščio vado
vybė nuoširdžiai dėkoja už tokį
gilų lietuviškosios spaudos
išlikimo supratimą. „Draugo"
pokylis įvyks sekmadienį, rug
sėjo 26 d., Martiniąue didžiojoje
salėje.

Lietuvių Žagarės klubo poatostoginis narių susirinkimas
O p e r o s c h o r a s pradeda
įvyks ketvirtadieni, rugsėjo 16 naują veiklos sezoną šį penkta
d., 1 vai. po pietų Kojak salėje, dienį, rugsėjo 10 d., Jaunimo
4500 S. Talman. Nariai prašomi centro patalpose. Bus ruošiama
susirinkime dalyvauti. Bus ir si Vytauto Klovos „Pilėnų"
vaišės.
operos pastatymui, kuri čia
A.a. Juozas Zasčiurinskas. niekada nebuvo dar matyta.
gimęs Lietuvoje, mirė 1985 m. Kviečiami nauji dainininkai
Jis yra palaidotas North Haven, jungtis į mūsų Operos chorą.
CT. Už jo sielą Mišios bus auko Prašome atvykti į pirmąją repe
jamos š.m. rugsėjo 23 d. Sv. ticiją, kuri prasidės 8 vai. vak.
Kazimiero bažnyčioje. Nuliū Be dainavimo operoje, choras
dusi žmona ir vaikai prašo drau yra įsipareigojęs dar ir kitiems
gus ir pažįstamus a.a. Juozą dainavimams.

Trečiadienio popietės programą Vyresniųjų centre, Seklyčioje, atlieka (iš kairės): Herkulis Strolia,
Faustas Strolia ir Chris Zdenowski.
Nuotr. J o n o Žebrausko

.RUDENS SIMFONIJA" LEMONTE

MUZIKA IR DAINOS
„SEKLYČIOJE"

„ T u l p ė Times", informacinį
biuleteni lietuvių ir anglų kalba
leidžia JAV LB Washington
valstijos skyrius. Biuletenis
išeina k a s t r y s mėnesiai
(naujausias — rugpjūčio mėn.,
nr. 3). Redaguoja Zita Petkienė.

Vytautas P ai čiauškąs, St.
Petersburg, FL Lietuvių klubo
narės Valerijos Palčiauskienės
sūnus, buvo įrašytas į šachma
tų „Hali of Fame" gretas Philadelphijoje. V. Palčiauskas
1984 m. tapo korespondencinio
žaidimo pasaulinis čempionas.
Bei šiol tik du Amerikos piliečiai
yra „Hali of Fame" sąrašuose;
Bobby Fisher ir V. Palčiauskas.

Nuostabiai greitai bėgantis suknelę pirkti. Kainos irgi la
Praėjusį trečiadienį sumanio laikas nusinešt gražias, saulėtas bai įvairios. Taigi, jeigu norime,
ji „Seklyčios" renginių vadovė vasaros dienas. Stovyklavietėse galime pasipuošti pagal savo
Š.m. spalio 9-10 d. Cleveir muz. Faustas Strolia puikiai užgeso laužai, nutilo dainos, skonį ir kišenę.
lando LB organizuoja Lietuvių
Vis dėl to drabužius taikome d i e n a s — pasižmonėjimą,
pravedė muzikos ir dainų juokas. Liko draugų ir draugių
pasakytas „iki pasimatymo ki prie savo gyvenimo aplinkos ir kuriame kviečiami dalyvauti
popietę.
Lietuvių k a l b o s pamokos
Muz. Faustas Strolia pianinu, tais metais" ir gražūs prisimi užsiėmimo — profesijos. Darbui visi grynojo meno ir taikomosios
Seattle, WA prasidėjo rugpjūčio
smuikininkas Herkulis Strolia nimai. Baigėsi atostogų ir renkamės vienokius, popie dailės atstovai, patys sugebą
25 d. ir tęsis 10 savaičių. Pa
smuiku ir klarnetiste Chris. poilsio metas. Grįžtame į savo tiniams išėjimams k i t u s , o gražius dalykus, sukurti, ir visi
mokoms vadovauja mokyt.
Zdanowski (Zdanauskienė) gerą darbovietes, moksleiviai į vakarui dar kitus. Pokyliams žmonės, kurie tokių lietuviams
Valerija Sparkytė.
valandą gaivino mus švelnia mokyklas. Pasibaigė gegužinių pasirenkame pačią puošniausią įdomių dalykų turi ir nori juos
„kamerine" muzika, kurios net laikotarpis. Palikę medžių aprangą. Drabužius renkamės p a r d u o t i . Norintieji šiame
Marytė Pareigytė-Lukomstempą (andante) pritaikė daly šlamesį, pavėsi ir sodelių gražią sau, taigi jų kirpimas, puoš pasižmonėjime dalyvauti ir ki birželio 14 d. buvo įteisinta
numas, spalvos ir ilgis t u r i tikti užsisakyti staliukus, prašomi Washington valstijos advokate.
aplinką, grįžtame į sales.
vių amžiui.
„Seklyčios" salę pripildė J. S.
PL centras rudens veiklą pra man, mano charakteriui, mano skambinti Birutei Vedegienei Ji taip pat turi teisę savo pro
Zasčiurinską prisiminti savo
Klubų, klubelių i r orga
fesijoje dirbti Illinois ir Texas
maldose.
nizacijų renginių pilnas „Drau Bacho, Liolet'o, Exchament'o, deda madų paroda „Rudens amžiui. Vis dėlto šių dienų mo tel. 216-951-5011.
teris
renkasi
ne
tik
gražius,
bet
Joseph
Heins'o,
Mozarto,
simfonija".
Centro
madų
pa
Jeigu kas turi kokių nepar valstijose.
A r norėtumėte dalyvauti go" kalendorius reikalingas. Brahmso-Gunoud ir Hendelio rodos ruošiamos kasmet. Trejus ir patogius drabužius. Moters
Amerikos Lietuvių klubas,
„Draugo" bankete, kuris įvyks Reklama nemokamai. Ar ne rinktiniai tonai. Jautėmės lyg metus parodas ruošdavo pa prigimtyje yra noras puoštis, duodamų dalykų ar talentų,
rugsėjo 26 d. Martiniąue laikas bent sykį metuose parem užburti. Kad neužsisvajotume vasarį. Nusibodus šiltiems ir dažniau keisti drabužių stilių ir kuriais lietuviai lankytojai iš Northern New Jersey rengia
domėtųsi, taip pat kviečiami gegužinę-pikniką š.m. rugsėjo
pokylių salėje, bet neturite ti „Draugo" renginį, kuris įvyks per daug, tai Faustas atsinešė sunkiems žiemos drabužiams, spalvas.
rugsėjo
26
d.,
sekmadienį,
Mar
kreiptis pas Birutę Vedegienę. 26 d. Hedden Park, Dover, NJ.
didelio būrio draugų, su kuriais
akordeoną ir smagia polkute stengėmės
Moterys, norėdamos dažniau
kuo greičiau
tiniąue
salėje?
Pradžia
4:00
vai.
galėtumėte sudaryti visą stalą?
mus pažadino. Išgirdę jį pasipuošti lengvais, spalvingais pabendrauti, maloniai praleisti
Labai kviečiame ateiti, nes bus p.p. 5 vai. vakarienė, meninė sakant: „Tai tiek šį kartą, kad pavasario, vasaros rūbais.
laiką ir kokiam geram tikslui
sudaryta maloni kompanija ir programa ir šokiai. Bilietų nenuvarginčiau", — prapliu
Šiais metais madų parodos sutelkti pinigų, ruošia madų pa
mažesnėms grupėms, ir pavie galima gauti „Draugo" adm. pome „katučiais" iš visų delnų. rengimo komitetas, vado rodas. Malonu p a s i k a l b ė t i ,
niams svečiams. Bilietų galite Negalintieji dalyvauti malonė
Visus pralinksmino Agotos vaujamas Genės Rimkienės, švelniai pakritikuoti modelius
gauti „Draugo" administracijo kite paremti aukomis. Dienraš Šuopienės deklamuojamas eilė nutarė parodą suruošti rudenį. ir smagiai praleisti popiete savo
je kasdien darbo valandomis. čiui reikia konkrečios finan raštis apie apsilankymą Lietu Bus proga pamatyti ir pasi draugių bei pažįstamų aplinko
sinės pagalbos tolimesnei egzis
voje, kur per dvi savaites iš atsi grožėti rudens bei žiemos laiko je. Centro madų parodos pelnas
Marija Vaitkienė, Belleville, tencijai.
vežtų filmų lagaminų ir 5,000 tarpiui pritaikytais drabužiais. skiriamas jo išlaikymui.
IL, patyrusi, kad planuojamas
Zita
Petkienė,
iš
Seattle
WA,
dolerių liko tik vos „kavos puo Rudenį daug pobūvių, koncertų
Madų parodos drabužiais ir
steigti „Draugo" paramos fon
praėjusį
penktadienį
lankėsi
dukui"
—
juokėmės
ir
plojome.
modelių
parinkimu rūpinasi
ir
kitų
įvairiausių
renginių,
das, savo vyro, a.a. Andriaus
mūsų
redakcijoje,
susipažinti
ir
j
Paskui
visi
bendrai
daina
Giedrė
Mereckienė.
Modeliuos
todėl ir puošnios aprangos
Vaitkaus atminimui atsiuntė
pasikalbėti
k
u
l
t
ū
r
i
n
i
a
i
s
vome. Visos dainos šį kartą reikia daug daugiau. Jau prieš vaikučiai, jaunimas, mamos,
pirmąjį 500 dol. įnašą. Pinigai
reikalais.
Ji
buvo
atvykusi
į
buvo
naujos, neįprastos, bet Padėkos dieną parduotuvės per tėveliai ir močiutės. Taigi
padėti specialioje sąskaitoje, o
Čikagą
dalyvauti
Saulutės
Fausto raginami ir drąsinami, pildytos vakarine apranga. amžius labai įvairus. Matysime,
M. Vaitkienei esame nuošir
Ramanauskaitės
su
Matthew
išdainavome 15 dainų. Net Pasirinkimas labai didelis. Kar kad ne tiek svarbu amžius, ūgis
džiai dėkingi. Ji taip pat
Wright
vestuvėse.
Saulutės
tėvai
mūsų „maestro" liko patenkin tais net sunku apsispręsti, kurią ar svoris, kad visos, jeigu tik
užsisakė 5 bilietus į dienraščio
Aušrelė
ir
Ričardo
Ramanaus
tas ir žadėjo įvertinti (4+) „ke
norime, galime atrodyti gražiai
banketą. Siųsdama auką, rašo:
kai,
buvę
čikagiečiai,
prieš
turiais
su
pliusu".
ir elegantiškai. Šioje m a d ų pa
„Gyvenu kaip kokioje saloje:
metus
persikėlė
gyventi
į
Seat
Pasaulio lietuvių archyvas rodoje matysime drabužius, ku
Pabaigę dainas, jau fiziniai
jokių naujienų negaunu. Visą
tle,
WA.
Zita
Petkienė
yra
kiek pavargę, bet dvasiniai su iš savo bibliotekos išeivijoj leis riuos labai lengvai galėsime
ryšį palaikau su lietuvišku
veikli
šio
nedidelio
lietuvių
stiprėję ir pajaunėję, vaišinomės tų lietuviškų knygų dubletus ir prisitaikyti sau. Pasirinkimas
gyvenimu, k a i p a s k a i t a u
telkinio
narė,
redaguoja
perio
blynais ir kava. Namo skirs- anksčiau, ir dabar persiunčia į bus didelis ir įvairus.
„Draugą". Visokiais būdais
dinį
„Tulpė
Times"
biuletenį.
tėmės p a t e n k i n t i . Tokie Lietuvą, daugiausia į centrinę
Visas viešnias skaniais val
turime išlaikyti tą mūsų vie
pabendravimai
su
įdomia
pro
Mažvydo
biblioteką.
Nuo
to
giais
pavaišins
Aldona
nintelį ir įdomų laikraštį".
Bronius Maknickas, Los
grama vyresniems lietuviams meto, kai didžiuliais talpintu- Šoliūnienė. Vyrai pasirūpins,
Vytautas Dudėnas, Lietuvos Angeles, CA, mums rašo: yra palengvinimas kasdienybės, vais pradėta vežti knygas, kad vyno taurės nestovėtų Tania Mikaitytė modeliuoja praėjusių metų madų parodoje PLC Lemonte.
investicijų banko pirmininkas, „Suprasdamas kaip mums kuri, ypač vienišiems, yra sle pavyko sukomplektuoti ir daug tuščios. Salės ir
stalų
papasakos apie savo patirtį dir reikalingas „Draugas" šiuo gianti ir liūdna.
periodikos, kurios Lietuvoj labai papuošimu r ū p i n a s i D a l i a
b a n t Lietuvoje. Pranešimą ypač sudėtingu Lietuvai laiku,
J. Žebrauskas trūksta. Buvo nusiųsta net ke Šlenienė.
PUOTA PAS SAVUOSIUS SAVIESIEMS
ruošia „Saulutė" penktadienį, siunčiu kuklią 20 dol. auką.
liolika komplektų „Aidų", keli
Nepamirškite,
kad
madų
pa
rugsėjo 10 d., 7 v.v., Balzeko Linkiu sėkmės nelengvame,
Dalia Šlenienė, gy v. Lemon komplektai „Metmenų". „Atei roda „Rudens simfonija" PL
Vasara baigiasi, prasideda ligoninės daktarus. Šiuo metu
Lietuvių kultūros muziejuje, bet mums visiems labai reika
te, VIII Mokslo ir Kūrybos ties", „Dirvos", „Laiškų lietu centre spalio 3 d., sekmadienį, mokslo metai, ir lietuviškos Mercy Lift stengiasi nusiųsti
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. lingame darbe".
simpoziumo proga organizuoja viams", „Pasaulio lietuvio", „I 12 vai. didžiojoje salėje. Stalus veiklos renginių pranešimai kuo daugiau vaistų sergantiems
įėjimas — nuo mokesčių nura
x Genė Rimkienė, PLC val lietuvių dailininkų meno Laisvę", „Varpo" ir kt. Okupa ar atskiras vietas užsisakykite mirga spaudos puslapiuose. tuberkulioze.
šoma auka našlaičiams.
dybos vicepirmininkė, sudarė parodą, kurios atidarymas bus cijos metais lietuviška knyga ir tel.: Centro 708-257-8787, arba Visiems reikia pagalbos — senePokylyje dalyvaus Illinois
laikraštis iš Amerikos ar kitų Ramunė tel. 708—301-5180. Pa
x NAMAMS PIRKTI PA madų parodai rengti komitetą. šeštadieni, lapkričio 20 d. vaka
lams, invalidams, našlaičiams, kongresmanas Richard Durbin,
kontinentų buvo veik nežinoma, skubėkite, nes laikas greitai
silpnaregiams, ligoniams ir kuris ne tik vardu, bet ir dar
SKOLOS duodamos mažais mė Madų paroda „Rudens simfoni re, Pasaulio lietuvių centre,
tai dabar ten sutinkama su bėga. Taigi — iki pasimatymo.
tiems su gendančiais dantimis... bais jau trejus metus remia
nesiniais įmokėjimais ir pri ja" įvyks spalio 3 d., sekma Lemonte.
didele pagarba ir susidomėjimu.
B r o n ė N a i n i e n ė Kiekvienas pokylis siūlo kažką Mercy Lift užmojus, gaudamas
einamais nuošimčiais. Kreipki dienį, 12 vai. PLC didžiojoje
x T r ū k s t a J ū s ų gyvenime
ypatinga už labdaros darbo aukų iš Springfieldo ligoninės.
tės į Mutual Federal Savings, salėje, Lemonte. Stalus ar atski pačių naujausių, necenzū
ras
vietas
užsisakykite
tel.
Cen
parėmimą. Dar dabar kalbama Richard Durbin yra vienas
2212 Weat C e r m a k Road ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo
tro
708-257-8787,
arba
Ramunė
apie šaunų Mercy Lift pokylį stipriausiai remiančių Lietuvos
Tel. (312) 847-7747.
Milwaukee iki Elgin, nuo
„Odyssey" laive.
(sk) 708-301-5180.
reikalus JAV kongrese. Šešta
Ch icago iki South Bend
(sk) informuoti lietuviai klausosi tik
Šį šeštdienį vėl vyks Mercy dienį jam bus proga pamatyti,
x Dr. Jonas Adomavičius,
x
Parduodame
bilietus
ke
ŽEMĖS
L
PRODUCTIONS
Lift
lėšų telkimo vakaras, bet šį kaip patys Amerikos lietuviai
ALVUD'o pirm., ALVUD'o var
kartą puota pas savuosius — pritaria dirbantiems pagerinti
du į Lietuvą išsiuntė našlai lionėms į Lietuvą ir į visus žinių laidų. Jūsų dėmesiui —
Pasaulio lietuvių
centre Lietuvos nelaimingųjų dalią.
čiams, seneliams ir daugia pasaulio kraštus geriausiomis RYTMEČIO EKSPRESAS nuo
pirm.
iki
penktd.
10
v.r.
per
Lemonte.
Nuoma
už
salę
—
kainomis.
Skambinti:
T.
LesKuklus vakaras, kuklioje
vaikėms šeimoms 163 dėžes
WNDZ
750
AM.
Adresas:
padeda
saviesiems,
mokestis
už
niauskienei,
T
r
a
v
e
l
C
e
n
t
r
e
,
aplinkoje,
jaukiai praleistos
įvairių šalpos dalykų — dra
RYTMEČIO
EKSPRESAS,
vaišes
padeda
išlaikyti
savųjų
Ltd.,
tel.
70^526-0773.
kelios
valandos,
papietaujant
bužių, vaistų, knygų ir kt.
WNDZ
R
a
d
i
o
,
5306
W.
maisto
tiekimo
verslą,
savųjų
(sk)
savųjų tarpe, suteiks galimybę
(sk)
Lawrence, Chicago, IL 60630.
orkestras gros mūsų mėgstamas mūsų išauklėtam jaunimui iš
X „Lietuvos Vaikų Vilties" Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo
melodijas.
x TIK $39 kava, arbata,
tiesti neeilinę pagalbos ranką,
darbams
paremti,
Lietuvių
te?
Jūsų
patogumui
VAKA
kakava, apelsinų koncentratas,
Šio „Gyvybinio r e i k a l o " ligos iškankintiems Lietuvoje.
aliejus, mėsos konservai, vita Amatininkų klubas, ruošia Ru R I N Ė S N A U J I E N O S nuo
pokylio tikslas — įmonių su
Indrė
aukotus vaistus bei ligoninėms
minai - viskas užsienietiška. dens balių, kuris įvyks šešta pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per
įrengimus nusiųsti į Lietuvą.
55 sv. įvairaus maisto — $98. dienį, š.m. spalio mėn. 23 d. 6 WCEV 1450 AM; adresas:
vai.
vak.,
Palos
Country
Club.
WCEV
R
a
d
i
o
,
5356
W.
Bel„Gyvybinio reikalo" pokylį
Produktai užsienietiški, išsky
Advokatas Jonas Gibaitis
Bilietus
galima
įsigyti
„Lietu
mont,
Chicago,
IL
60641,
IL
ruošia Mercy Lift, jaunų pro
rus mėsos gaminius ir sūrį- 45
6247 S. Kedzie Avenue
fesionalų grupė, jau sugebėjusi
sv. įvairaus maisto be mėsos — vos Vaikų Vilties" raštinėje (312) 777-1450. Visais reklamos
Chicago, IL 60629
nusiųsti į Lietuvą per 30 mi
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 (Seklyčioje) arba užsisakyti reikalais, įskaitant ir mirties
T e l . (1-312) 776-8700
lijonų dolerių vertės suaukotų
St.. Chicago, IL 60629, tel. skambinant (312) 476-0664 ar pranešimus, kreipkitės į mus
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
tuoj pat po laidų.
(312) 284-6786.
ir Lietuva
312-436-7772.
Lithuaman Mercy Lift valdybos nariai (ii kairės) Jurgis Riškus ir Petras m e d i k a m e n t ų
SeStad. 9 v.r. iki 1 vai. d.
(sk)
sudominti Illinois universiteto
(sk)
(sk) Jokubauskas

•

