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„LKB Kronika, Nr. 75
Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

Švenčių atgarsiai
(Tęsinys)
Į iškilmes jau i š vakaro
s u p l a u k ė minios žmonių.
Pagrindinių pamaldų metu
minia netilpo ne tik bažnyčioje,
šventoriuje, bet ir aplinkinės
gatvės
buvo
užpildytos
maldininkais. Gaila tik, kad
nemaža dalis maldininkų
neturėjo g a l i m y b ė s a t l i k t i
išpažinties — išpažintis buvo
klausoma tik bažnyčioje. Pa
maldoms pasibaigus, svečiai
kunigai skubėjo į savo parapi
jas, todėl atkakliausiems, po pa
maldų patekusiems į bažnyčią,
teko stovėti eilėse prie klau
syklų net iki vakaro.
Besiruošiant iškilmėms, kle
bonas Leščinskas „atitinkamų
organų" buvo prigrasintas, kad
iškilmės niekuo nesiskirtų nuo
eilinių atlaidų. Tačiau šį bedie
vių pageidavimą išpildyti buvo
neįmanoma — visa Lietuva
jautė šventinį pakilimą.
Trukdymų buvo įvairių, pvz.
prieš iškilmes parapijos kle
bonas Leščinskas sutiko, kad
visas tris iškilmių dienas po
sumos iki vakarinių pamaldų
prie palaimintojo arkivyskupo
J. Matulaičio karsto organi
zuotai melsis ir giedos jaunimo

ar šiaip maldininkų grupės.
Iškilmių dienoms atėjus, visus
popiečius bažnyčioje griaudėjo
s m a r k i vargonų
muzika,
atliekama altaristo kun. Graci
j a u s Sakalausko. Paruoštų
programų
atlikti
buvo
neįmanoma. Specialiai iš Telšių
atvykusiam, katedros chorui
buvo neleista sutartu laiku
pagiedoti Kryžiaus kelio
kalnus. Tik šeštadienio vakare,
įsikišus
kunigams, t a
galimybė buvo sutelkta. Bet
kokie pasiūlymai dėl bažnyčios
papuošimo ar pamaldų paįvairi
nimo susilaukdavo bedievių
išgąsdinto klebono atsako: „Tik
per mano lavoną".
Ir vis tiek iškilmė paliko neiš
dildomą įspūdį, sutvirtino lietu
vių tautos prisirišimą prieš 600
m. branginto katalikų tikėjimo.
Pamaldoms pasibaigus, tikin
tieji dar ilgai nesiskirstė i š
bažnyčios i r šventoriaus.
Susibūrę grupelėmis, jie ben
drai meldėsi, giedojo tautines ir
religines giesmes, skaitė
specialiai jubiliejui ir palaimin
tajam arkivyskupui Jurgiui
Matulaičiui skirtas eiles.
(Bus daugiau)

Nurodymai ir pamokymai Lietuvos
vyskupams
(Pabaiga)
Šepečio „ p a m o k y m a i "
Toliau L. Šepetys kalbėjo:
„Mokslininkų pareiga —
a r g u m e n t u o t a i , objektyviai
parodyti bažnyčios vaidmenį
lietuvių tautos istorijoje, religi
jos ir dorovės santykio raidą,
religijos i r kultūros, meno
sąveikos istoriją. Bažnyčia
nebūna nuošalyje nuo svar
biausių žmonijos rūpesčių. Kai
kurie jos atstovai aktyviai daly
vauja respublikoje, šalyje ir
užsienyje rengiamose taikos
gynimo priemonėse, „Tėviškės"
draugijos, Kultūros fondo, kitų
v i s u o m e n i n i ų organizacijų
humanistinėje veikloje". J i s
sakė, kad „dauguma dvasi
ninkų yra lojalūs tarybinei sant
varkai". Bet jis priminė, jog yra
kunigų, kurie „ieško progų or
ganizuoti bažnyčiose, švento
riuose, kapinėse išpuolius, o jų
bažnytinė vyresnybė į tokius
veiksmus ne visada reaguoja.
Apie tai nekalbėti taip pat ne
galime".
Siūlė d v a s i š k i a m s k a l b ė t i
televizijoje
Tęsdamas savo pamokymus,
Šepetys aiškino: „Mes turime
bendrą istoriją, turime vieną
Tėvynę, vieną ateitį. Kiekvie
nam dvasiškiui darbo yra.
Kiek žmonių dar tiesia ranką
į socialistinę a r a s m e n i n ę
nuosavybę? Kiek tėvų blogai
auklėja savo vaikus, išaugin
dami tik besočius vartotojus ir
n e t v e l t ė d ž i u s . I r kodėl,
pavyzdžiui, ne tik per pamokslą,
bet ir radijo ar televizijos laido
je dvasininkas negali pakalbė
ti, kaip gyvena tikintieji? Kodėl
vyskupas, kunigas negali per
masines informacijos priemones
pasidalyti mintimis, kaip tikin
tieji naudojasi konstitucinėmis
teisėmis ir kaip atlieka pareigas
Pamąstykime visi kartu, kaip
žmogaus gyvenimą padaryti
dvasiškai šviesesnį, tauresnį".

Nauji komunistų pažadai
Lietuvos
komunistų
Ministerių tarybos pirmininko
pavaduotojas A. Česnavičius
kalbėjo kaip bus sprendžiami
„pagrįsti bažnyčios atstovų
pageidavimai". Jis pranešė, kad
Taikos Karalienės bažnyčios
Klaipėdoje patalpos ateinančių
metų viduryje bus perduotos
religinei bendruomenei. „Klai
pėdoje bus dvi religinės bend
ruomenės, dveji maldos namai".
Po gaisro esą visiškai atstatyta
Buivydžių bažnyčia, išspręsti
Šalčininkų, Radviliškio, Kre
tingos banyčių materialinės
bazės sutvarkymo klausimai.
Būsią rekonstruojamos Igna
linos, Gargždų bažnyčios.
Kauno Kunigų seminarijai bū
sią perduota daugiau patalpų.
Esą numatoma padidinti priė
mimą į seminariją. Vilniuje
būsią leista veikti religinių
reikmenų dirbtuvei.

Komunistų
demonstracija
Vilnius. — Lietuvių Informa
cijos Centras praneša, kad
oficialioji demonstracija Stalino
represijų aukoms pagerbti buvo
suruošta Vilniuje prie Angariečio paminklo šeštadienį, gegu
žės 21 d. Keli šaltiniai patvir
tino, kad ten dalyvavo daugiau
sia valdiški žmonės, nors ir keli
kitaminčiai. Patriotišką kalbą
ten pasakė poetas Karčiauskas.
Tada buvo pakviestas kalbėti
kitas asmuo, lietuviška pavar
de Merkelis, kuris prabilo ru
siškai. Susirinkę žmonės
neleido jam kalbėti, pertrau
kinėjo jį plojimais. Mitingui
pirmininkavęs Kultūros fondo
valdybos pirmininko pavaduoto
jas Tarvydas paprašė susirin
kusiųjų leisti kalbėtojui tęsti ir
minia leido. P a s a k vieno
šaltinio, buvo ir kitų norinčių
kalbėti, bet jiems neleido.
Oficialusis paminėjimas tęsėsi
apie pusę valandos.

Nr. 102

Detantės dienos
Washingtonas. — Po Antro Pasirašė ekonominio bendra
jo Pasaulinio karo t i k d u darbiavimo susitarimą.
Amerikos prezidentai keliavo į
1974 m. lapkritis
Sovietų Sąjungą viršūnių konfe
Vladivostokas. Prez. Fordas,
rencijoms: prez. Richard Nixon
ir prez. Gerald Ford. Štai žvilgs kuris rugsėjo mėnesį amnestavo
prez. Nixoną, ir Leonidas Brež
nis į jų pasitarimus.
nevas susitarė bandomajam
laikotarpiui nustatyti tam tikrą
1972 m. gegužis
skaičių puolamųjų strateginių
Maskva. — Trim mėnesiam ginklų, kuriuos turėtų abi šalys.
praėjus po istorinės kelionės į Tai buvo pasiruošimas strate
Kiniją, prez. Nixonas susitiko ginių ginklų apsiribojimui
su Leonidu Brežnevu Maskvoje. nustatyti — SALT II susita
Jie susitarė sudaryti dvi su rimui 1979 m. Sutartį pasirašė
tartis: AMT — priešbranduolinę prez. Jimmy Carter ir Brež
1959 m. rugsėjis
raketų sutartį ir SALT I — nevas. Senatas šios sutarties
C a m p David.-Pirmą kartą
puolamųjų branduolinių ginklų niekad neratifikavo, nes 1979
tuometinis sovietų vadovas
sutartį. Tai buvo pirmas tokios m e t a i s
Sovietų
Sąjunga
Nikita Chruščiovas vizitavo
rūšies paktas > apribojąs stra okupavo Afganistaną.
Ameriką. Viršūnių pasitarime
teginių raketų skaičių S e n a t a s
su prez. Eisenhoweriu Camp
1987 m. g r u o d i s
patvirtino abi šias sutartis.
David nebuvo pasirašyta jokio
ABM sutartis dar vis y r a ginčų
W a s h i n g t o n a s . — Po ilgų de
susitarimo. Bet konferencija
objektu tarp Maskvos i r rybų Genevoje ir susitikimo
baigėsi bendru susipratimu, kad
Prezidentas Ričardas Nixonas su Leonidu Brežnevu 1974 metais Brežnevo Washingtono.
Reykijavike,
Islandijoje,
pasaulis turi nusiginkluoti. Rei
dachoje Juodojoje jūroje, netoli Jaltos.
kuriame
nebuvo
nieko
sutarta,
kalingi pasikeitimai mokslinin
Sovietų
Sąjungos
Komunistų
kais, pradedami kultūriniai
1974 m. birželis ir l i e p a
partijos generalinis sekretorius
ryšiai.
Maskva ir J a l t a . — Vieną Michailas Gorbačiovas ir prez.
mėnesį prieš savo rezignaciją Ronald Reaganas Washingotne
dėl Watergate skandalo prez. pasirašė INF — vidutinio nuo
Nbtonas vėl vizitavo Brežnevą, tolio ir trumpesniųjų distancijų
Jie diskutavo SALT I sutarties raketų sumažinimo sutartį.
patraukti
milijonus
žmonių
į
įgyvendinimą ir požeminių Senatas svarsto jos ratifikavimo
(Tęsinys iš vakar dienos)
savo pusę, kurie eina į bažny atominių bandymų apribojimą. klausimą.
— J A V prez. Ronald ReaMaskva. — Kai Gorbačiovas čias.
gan šiandien išvyksta pirmą
Bet glasnost šiuo metu yra ant
kartą į Maskvą, kurioje bus vir ir jo sėbrai kaltina Staliną, jie
gina
kartu
ir
savo
glasnost
ir
politinės briaunos; vyksta jos
šūnių konferencija. Pakeliui
konservatoriams,
nes,
jei
jie
išbandymas. I r t a i b u s
sustos Helsinkyje.
darytų k i t a i p , juos visus Komunistų-partijos konferenci
— Prancūzijos žinių agen nuteiktų prieš save ir galėtų
joje, kurios nėra buvę nuo 1947
tūra praneša, kad praėjusį tuoj p r a l a i m ė t i . Sovietų
metų.
sekmadieni Vilniuje pagerbti Sąjungoje dar tebekursuoja
W a s h i n g t o n a s . Michailas duoliniais sprogstamaisiais už
. Gal t a i paaiškina, kodėl
Stalino išvežtų ir nužudytų spauda, kurioje rašoma, kad
glasnost nieko nepadarė gero Gorbačiovas savo pasikalbėjime taisais. Jei šioje srityje nebus
žmonių buvo susirinkę netoli Stalinas yra neteisingai kalti
Sergejui Grigoryantsui, kurio su Washington Post nustato susitarta, bus vėl naujos raketų
trijų tūkstančių, bet ne 300,kaip namas, ten tebesiūlomas rusų
redaguojamas žurnalas „Glas pozityvų toną būsimiesiems vir lenktynės. Gorbačiovo pasikal
skelbia Maskva. Panašias žinias tautiškumas prieš visas kitas
nost" buvo uždarytas, o jis pats šūnių pasitarimams Maskvoje. bėjimas buvo atspausdintas
gavo ir Lietuvių Informacijos tautybes ir bjaurimasi Vakarų
po savaitės išleistas iš kalėjimo. Bet galima s u p r a s t i , kad sekmadienį dienraštyje, k a i
centras.
įtaka sovietų gyvenime. Tarp jų Jo rašomosios mašinėlės ir kom Sovietų vadas nebus nuolaidus Baltieji rūmai buvo pasiruošę
— Sovietai nuo gegužės 20 d. yra „Molodya Gvardija", laik
piuteris konfiskuotas, jo raštai pagrindiniuose ginklų kontrolės pirmadienį peržiūrėti esamą
buvo sustabdę telefoninius raštis jauniesiems komunistams,
ir bendradarbių rankraščiai su pasitarimuose, norint sumažinti poziciją nusiginklavimo reikalu
pasikalbėjimus su Vilniumi,kad ir du mėnesiniai rašytojų unijos
viršūnių konferencijos metu.
naikinti. Istorikas Medvedev ir ilgųjų distancijų ginklus.
Stalino deportacijų prisiminimo žurnalai — „Nash SovremenAndrei Sacharovas palaiko
„Dabar yra posūkis iš priešiš Nėra ženklų, kad amerikiečiai
dienomis nebūtų teikiamos nik" ir „Maskva".
dabartinę
liniją,
tačiau kumo pereiti į sugyvenimą", būtų l a n k s t ū s „žvaigždžių
žinios užsieniui. Telefonai buvo
redaktorius Grigoryantsas aiš sako Gorbačiovas, r a š t u at karo" programoje ir sutiktų su
Nauji partijos herojai
išjungti Bogušio, Sadūnaitės ir
kiai abejoja jos pasisekimu. sakydamas į minėto dienraščio sovietų siūlomų ABM sutarties
Terlecko namuose. Tie patys
Sovietų vadas paskutiniu me Anie abu vyrai tiki komunis klausimus. „Šaltojo karo vėjas griežtu aiškinimu.
šaltiniai praneša, jog valdžia kol tu nustebino savo pasekėjus
tinės sistemos reformomis, pasisuko vilties k r y p t i m i " .
kas neoficialiųjų paminėjimų jiems nepriimtina t a k t i k a ,
tačiau Grigoryantsas mano, kad Sovietų vadas pastebėjęs prezi
K a r t u į Marsą
nepasmerkė, kaip kad buvo k a l b ė d a m a s redaktoriams:
Komunizmo neįmanoma refor dento realizmą ir gyrė jo norą
daroma prieš Vasario 16-sios ir „Niekas negali daugiau sukom
Pasikalbėjime Gorbačiovas
muoti bei pakeisti.
žvelgti
į
esančią
padėtį
realiai,
rugpjūčio 23-sios demonstraci promituoti vadą, kaip mėgini
pasisakė už pasiūlymą pasiųsti
neatsisakant savo pažiūrų. k a r t u erdvėlaivį į Marsą.
Solženicino
raštai
jas.
mas nubraukti kritiką, kaip
Maskva laikysis stipriai prieš Amerikiečiai tam yra linkę
draudžiami
— Dr. Algirdas Statkevi- mes darėme senais gerais lai
strateginio ginklavimosi klau pritarti. Politinėje ir ekono
čius, Lietuvos Helsinkio grupės kais".
Grigoryantsas yra skeptikas, simą.
minėje srityje jis pasisakė už
narys, drauge su dukra Rasa at
Kitas būdas, kaip glasnost tar beveik vežikas ir daugeliui
reformas savo krašte ir kad
vyko iš Lietuvos ir apsistojo pas nauja politinei kovai viduje, yra sovietų emigrantų dvasiniai
Baugina pradėti g i n k l ų
būtų nustatytas terminas,kiek
seserį Miami mieste, Floridoje. sukūrimas naujų herojų, specia priimtinas, sovietų mažumų
lenktynes
laiko gali b ū t i pareigose,
— P a k i s t a n a s sėkmingai liai jaunajai generacijai, paro vadas, bet Gorbačiovo erzinįskaitant ir jį patį. Sovietų
išbandė savo pirmąją raketą, dant net ciniškai, ką turėjo tojas. Medvedev mano, kad
Gorbačiovas pažymėjo, jog Sąjungos žinių
agentūra
kuri, reikalui esant, gali turėti pergyventi jų tėvai praeityje. sovietų vadas nelaiko Grigoilgųjų distancijų ginklų apribo „ T a s s a s " tvirtina, kad šis
branduolinį užtaisą.
Nikolai Bucharin. bolševikų ryantso pavojingu, bet taip pat jimo pasitarimai neįmanomi, jei
pasiūlymas jau esąs Politbiuro
— Managvoje Nikaragvos revoliucionierius, kurio poli nelaiko i r savo rėmėju.
abi pusės plačia prasme aiškins patvirtintas.
sandinistų prezidentas pranešė, tinės
mintys
atsispindi Užstodamas jį prieš policiją ir 1972 metų antibranduolinę
Gorbačiovas pasisakė už disi
jog pratęsia paliaubų susita Gorbačiovo galvojime, buvo po KGB, jis laimėtų Vakaruose,
sutartį. Griežtas tos sutarties
dentų toleravimą. Jis kalbėjo
rimą dar vienam mėnesiui. mirties prikeltas iš nemalonės tačiau namuose jis to negali
interpretavimas turi apriboti
apie Grigoryantso žurnalą
Pasirašytoji paliaubų sutartis ir nurodytas sektinu pavyzdžiu. padaryti. Dėl šių priežasčių
Reagano Strateginio apsigy
„Glasnost", kaip unikumą
su Contras partizanais baigiasi Praėjusią savaitę televizijoje gulagų rašytojas Solženycinas,
nimo iniciatyvos programą. Jei
sąjungoje,
kuris spaudžia, kad
gegužės 31 dieną.
buvo parodytas apie jį dokumen kuris n e t i k suniekino bus pakeisti vieni ginklai kitais,
būtų
įvestas
demokratinis pro
— Kolumbijoje 80,000 kai tinis filmas, įskaitant ir jo 1938 Staliną, bet i r būsimus ypač erdvėje, kur ginklų lenkty
miečių žygiavo į šešis miestus, m. parodomąjį teismą, o po to komunistų vadus, po jo, dar nės b u s vykdomos, b u s cesas, bet nieko nesakė, kada
jam bus vėl leista veikti, kai jis
reikalaudami, kad vyriausybė duotas pasikalbėjimas su jo dar neleidžiamas spausdinti.
pakirstas pasitikėjimas, kuris
praėjusią savaitę buvo uždary
pravestų žemės
reformą, tebegyvenančia žmona.
buvo
pradėtas
su
neseniai
pasi
Tegali b ū t i tik viena partija
tas.
nacionalizuotų užsienio alyvos
Tuo parodoma jaunajai komu
rašyta sutartimi.
kompanijas ir baigtų kariuome nistų generacijai, kad ne visi jų
Kai kurie ..naujosios kairės"
Sovietų vadas iškėlė ir jūrų
nės terorizavimą prieš juos. tėvai buvo pasyvūs partijos klubai ar grupės yra toleruo
Kariuomenes vadai sako, kad ši nariai, bet priešinosi represijai jami, kartais net pagiriami už r a k e t ų reikalą, k u r i o m i s
KALENDORIUS
demonstracija buvo suruošta ir stagnacijai. Minėtasis sveiką glasnost akciją, bet kai laivynas yra aprūpintas brankairiųjų sukilėlių.
Gegužės 25 d.: Grigalius VIII
istorikas kaip tik buvo pagirtas grupė intelektualų susirinko ir
— M a n i l o j e prezidentės jaunųjų komunistų savaitrašty įsteigė nepriklausomą Demo devas, kuriam pavesta parašyti pop.. Beda Garbingasis, Alman
Aąuinos sargybinis nušovė 12 je „Sobesednik" už jo drąsą kratų Unijos partiją, jie buvo Sovietų naują istoriją, kalbėjosi tas, Marija Magdalena, Jovilė,
žmonių, įskaitant ir tris vaikus, parodyti istoriją tokią, kokia suimti ir išsklaidyti. Kai ši su likusiais Demokratų unijos Alvydas, Žydrė.
Gegužės 26 d.: Pilypas Neri.
praėjusį sekmadienį. Paaiškėjo, buvo ir yra.
grupė žmonių pasiskelbė sąjūdžio nariais ir jiems pasakė:
Algimantas.
Paladija, Vėjas,
kad sargybinis buvo visiškai
opozicine politine partija, kurios „Iš Vakarų demokratijos požiū
Glasnost
i
š
b
a
n
d
y
m
a
s
girtas ir nieko negali atsiminti.
tikslas panaikinti komunistinę rio ir iš mano pusės, leiskime Malonė.
valstybę, uždaryti slaptąją jiems sakyti, ką jie nori. Kokia
— A m e r i k a painformavo
Glasnost siekia i savo ratą
ORAS
Sovietų Sąjungą, jog yra pasi įjungti naujus žmones. Jis ką tik policiją ir išvežti sovietų ka demokratija gali būti, jei ideo
ruošusi kartu su ja dalyvauti kreipėsi televizijoje į žmones, riuomenę iš Rytų Europos, to loginis supratimas negali būti
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:12.
1994 metais p a s i u n č i a n t kad būtų didesnė tolerancija ti partija neleido ir juos išvaikė. ginčijamas. Bet iki šiol vyriau
Temperatūra dieną 70 1.,
satelitą į Marso planetą.
kintiesiems žmonėms ir norėjo
Tas pats istorikas Medve- sybė dar neatėjo iki to taško". naktį 55 1.

TRUMPAI
IS VISUR

Sovietų grumtynės
partijos konferencijai

Gorbačiovo tonas prieš
konferenciją

DRAUGAS, trečiadienis. 1988 m. gegužės mėn. 25 d.
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DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

PABAIGTUVIŲ VAINIKAS
BRONIUI KVIKLIUI

i

Gegužės 13 d. 7:30 v.v.
J a u n i m o c e n t r e Chicagos
lietuvių visuomenė pasitiko
Broniaus Kviklio suredaguotą
bei parašytą Lietuvos Bažnyčių
serijos VII-jį ir paskutinįjį tomą
— ..Kaišiadorių vyskupiją".
Vakaro programą pravedė
Akademinio Skautų sąjūdžio
Chicagos Filisterių skyriaus at
stovas Kęstutis Jėčius. Bronius
Kviklys y r a Akademinio
Skautų sąjūdžio leidžiamo
žurnalo ,.Mūsų Vytis" steigėjas,
A.S.S. Korp! Vytis garbės narys
ir A.S.S. Chicagos Filisterių
skyriaus narys.
Dail. Petras Aleksa, tech
nikinis redaktorius. Amerikos
Lietuvių Bibliotekos leidyklos
vardu išreiškė padėką už redak
toriaus bei autoriaus nuoširdų
entuziazmą bendradarbiavime.
Dėkojo ir kitiems leidyklos tal
kininkams.
„ K a i š i a d o r i ų vyskupiją''
aptarė kun. dr. Ignas Urbonas.
Jis primine, kad ši vyskupija,
nors mažiausia, bet kančiomis
ir kankiniais Lietuvoje pati gau
siausia. Net 5 0 ^ Kaišiadorių
vyskupijos kunigų ir vyskupų
buvo kankiniai. Cia kūrėsi Lie
tuva, čia Lietuvos krikščionybės
pradžia. Kaišiadorių vyskupija
tai politinė žaizda tarp Lietuvos
ir Lenkijos, kuri neužgijo per 6
šimtmečius. Knygoje aprašyta
70 parapijų. Gausūs istoriniai
faktai be archyvų pagalbos
kruopščiai surinkti ir suglaus
tai perduoti. Šis darbas labai
griežtas, pareikalavęs didelio
pasiaukojimo žmogaus. J i s
neapmokamas, bet atpildą ir
atlyginimą atneš istorija.
Bronių Kviklį, kaip asmenį,
gausiems vakaro dalyviams
jautriai pristatė Vytenis Stat
kus. Nors knygos autorius yra
labai kuklus ir privatus žmogus,
tačiau šia proga buvo reikalinga
iškelti jo kaip asmens — skauto
charakterio bruožus ir gyve
nimo filosofiją.
Žodžiu sveikinimus ir padėką
autoriui — redaktoriui išreiškė
vysk. V i n c e n t a s Brizgys:
Danutė Eidukienė — A.S.S.
Centro valdybos pirm., Ramunė
Gaižutytė — A.S.D. Centro
valdybos pirm., Tadas Stropus
— Korp! Vytis Chicagos sky
riaus pirm., Vytenis Rasutis —
F.S.S. Chicagos skyriaus pirm.,
Pilypas Narutis — dr. Kazio
Bobelio, Vliko pirm. vardu ir
Milda Lenkauskienė, PLB Kul

tūros pirm., — Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vardu.
Raštu sveikino Lietuvos
Bažnyčių redakcijos artimas
bendradarbis dr. Jurgis Gimbu
tas ir Leonas Maskaliūnas,
F.S.S. Centro valdybos pirm.
Savo žodyje Bronius Kviklys
dėkojo šio vakaro rengėjams ir
dalyviams ir išvardino didžiuo
sius redakcijos bendradarbius,
t a l k i n i n k u s ir aukotojus.
Kadangi iš 200 talkininkų jau
41 jų nebėra gyvųjų tarpe,
paprašė susikaupimo minute
juos prisiminti ir pagerbti, o
tėvą Anicetą Tamošaitį, S.J., —
sukalbėti invokaciją. Buvo
įdomu išgirsti laiškų ištraukas
ir atsiliepimus apie „Lietuvos
Bažnyčias", kurie pasiekė
autorių iš okupuotos Lietuvos ir
Lenkijos. Autorius buvo pa
ruošęs ir asmeniškai įteikė,
knygos pristatyme dalyvavu
siems bendradarbiams ir talki
ninkams padėkos žymenis —
pažymėjimus. Daug kas įsigijo
„Kaišiadorių vyskupiją" ir
asmeniškai sveikino ir dėkojo
autoriui Broniui Kvikliui,
prašydami parašo.
Knygos pristatyme dalyvavo
daug
dvasiškijos,
liet.
visuomenės ir k u l t ū r i n ė s
veiklos atstovų, 38tų ŠALFASS
sporto žaidynių dalyvių ir
svečių. Didelio darbo pabaig
tuvių vakaras baigėsi jaukiu pa
bendravimu ir pasisvečiavimu
prie vaišių stalo.
Ritonė Rudaitienė

U.S.A
Kanadoje (U.S.A./ dol . .
Užsienyje
Savaitinis (Šest. pried.) .
Califomijos s k a u t ų i r s k a u č i ų š v . J u r g i o sueigoje gėlių vainikais pasipuošusios naujos „ P a l a n g o s "
t u n t o vyr. skautės: G i n t a Petokaitė, T i n a Petrušytė, Miranda Frankėnaitė, Dalė Navickaitė,
A n d r y t ė G i e d r a i t y t ė ir N i d a G e d g a u d a i t ė .

TAUTINĖJE
STOVYKLOJE
SESERIŠKAI DALINSIS
PAREIGOMIS

CALIFORNIJOS SKAUTŲ
SUEIGOJE
Net saulėtoje Californijoje
pasitaiko problemų su sniegu.
Kasmet Los Angeles skautai iš
vyksta į Califomijos kalnus šv.
Jurgio iškylai, bet šiais metais,
tą savaitgalį kalnuose snigo,
todėl reikėjo tenkintis iškyla —
sueiga Šv. Kazimiero parapijo
je. Šioje balandžio 24 d. vyku-

Septintoje Tautinėje stovyklo
je jūrų skautėms vadovaus gerai
vandens ir sausumos skautavime p a t y r u s i o s vadovės.
Pastovykiės viršininkės parei
gomis dalinsis j.ps. Audronė
Matutytė-Gulbinienė ir j . ps.
„KUNIGAIKŠČIU ŠALIES"
Viligailė Lauraitytė-LendraiVADOVAS
tienė. Pateikiam žiupsnelį žinių
susipažinimui su šiomis vado
vėmis.
SESE AUDRONĖ
J. ps. Audronė Matutytė-Gul
binienė, užaugusi Chicagoje,
skautauti pradėjo 1960 metais.
Ėjo įvairias pareigas: vairininkės, valtininkės stovyklose
— ūdryčių vadovė, sporto va
dovė, laužavedė. Laimėjo tro
fėjus už plaukimą, buriavimą,
irklavimą.
Audronė ; baigusi pedagogiką,
sukūrė šeimą su klevelandiečiu
skautu Rimu Gulbinu. Šiuo
metu augina šeimą: ūdrytę ir
bebriuką.
Nuo 1986 m. vadovauja skau
tėms „Nerijos" tunte; laivo vadė
„Juodkrantės" laivo ir tuntininkės pavaduotoja.

Skautas vytisfiLVytenis Lie
tuvninkas vadovaus skautų
vyčių pastovyklai „Kuni
gaikščių šalies" Brolijos
stovykloje.
Vytenis; ra jaunas skautų va
dovas, išaugęs „Lituanicos"
tunte ir subrendęs Akademi
niame Skautų sąjūdyje. Jis yra
gerai žinomas Chicagos lietuvių
tarpe, kaip profesionalas advo
katas, savo įstaigoje mūsų
visuomenei patarnaująs įvai
riausiais teisiniais reikalais. Jis
yra baigęs politinius mokslus Il
linois Universitete ir DePaul
Universiteto Law School baigė
su G.D. Juris Doctor laipsniu.
Daugelio metų mokslo pastan
gose Vytenis surado laiko lie
tuviškam skautavimui ir daly
vavo t u n t o ar Akademinio
skautų sąjūdžio veikloje. Vyte
nis įstojo į Dr. Vinco Kudirkos
vilkiukų draugovę 1966 metais.
Dalyvavo penktoje Tautinėje
stovykloje Rakė. Paskui
skautavo DLK Algirdo skautų
draugovėje, kur davė skautų ir
prityrusių skautų įžodžius. To
je pačioje dr-vėje Vytenis įgijo
vadovo patyrimą, pasiekdamas
draugininko pavaduotojo parei-

.SS T a u t i n ė s stovyklos jūrų s k a u č i ų p a s t o v y k i ė s v i r š i n i n k ė s : j . p s . A u d r o n ė g a s .
G u l b i n i e n ė ir j . ps. Viligailė L e n d r a i t i e n ė .

S k a u t i n i n k o įžodi davusi Detroito „ B a l t i j o s " t u n t o t u n t i n i n k a p«. Š a r ū n ą
M i n g ė l a s v e i k i n a s ū n u s s k a u t a s M i n d a u g a s Mingėla

SESE VILIGAILĖ
J. ps. Viligailė L a u r a i tytė-Lendraitienė u ž a u g u s i
Chicagos skautiškoje šeimoje
'skautė trečios kartos, nes jau
senelis Lietuvoje skautavo).
J LSS įstojo 1959 m. Ėjo įvai
rias pareigas: vairininkės, val
tininkės, stovyklose: ūdryčių
vadovės, sanitarės, laužavedės
ir viršininkės. Laimėjo trofėjus
regatose: buriavime, irklavime
ir plaukime. Priklausė jūrų
skautų plaukimo komandoje.
Viligailė baigusi special
education magistro laipsniu ir
j a u 13 metų mokytojauja
Chicagos priemiestyje. Sukūrė
šeimą su bostoniečių jūrų skau
tu Jurgiu Lendraičių. Augina
dvi jūrų skautes.
Nuo 1985 m. vadovauja
skautėm „Nerijos" tunte: jūrų
jaunių globėja. „Ventės"' laivo
vadė ir „Nidos" laivo vadė.

Jis

SU

pasididžiavimu

šioje sueigoje staigmena — įžy
giavo šešios gražis vaidilutės,
pasipuošusios naujais mėlynais
kaklaraiščiais. Tai: Miranda
Frankenėnaitė, Nida Gedgau
daitė, Andrytė Giedraitytė,
Dalytė N a v i c k a i t ė , Gina
Petokaitė ir Tina Petrušytė. Jos
visos uoliai lankė sueigas, rašė
temas, nuoširdžiai dirbo visus
metus. Balandžio 24 dienos
ankstų rytą, jų svajonė išsipildė
— jos davė įžodį ir tapo vyresnės
skautės. Jos visos turi gerą
skautavimo patyrimą, energin
gos ir sumanios. Net penkios jų
yra stovyklavusios Rako sto
vykloje ir praėjusią vasarą daly
vavo . . G i n t a r o " vadovių
mokykloje. Pasigėrėtinąją įžo
džiui paruošimo darbą atliko jų
globėja, ps. Regina Poiikaitienė. Visos vyresnės skautės
yra labai dėkingos sesei ir ponui
Gedgaudams, kurie įžodžiui
leido panaudoti jų namus ir
kiemą.
Šv. Jurgio iškylos sueigą pra
vedė „Palangos" tunto komen
dante Nida Gedgaudaitė. Suei
goje Vilija Tompauskaitė. Daina
Žemaitaitytė ir Vida Žemaitai
tytė davė skaučių įžodį, įsigydamos geltonus kaklaraiščius. |
Vilija Žemaitaitytė įsijungė į
vyresnių skaučių kandidačių J
eiles.
Skautai ir svečiai buvo suža
vėti Jonuku Žygu iš Arizonos,
kuris, davęs įžodį, tapo tikru
vilkiuku, pasipuošęs nauju rau
donu k a k l a r a i š č i u ,
S k a u t i n i n k i ų įžodį davė
sesė Brigita Novickytė iš San
Francisco.
Šią dieną „Palangos" tuntas
atsisveikino su savo mylima
tuntininke, s. Danute Giedrai
tiene. Sesė Danutė puikiai
atliko savo pareigas. Linkime
jai daug džiaugsmo ir sėkmės.
Nauja tuntininke tapo maloni ir
energinga ps. Rima Baipšienė.
Ji perdavė savo vyr. skaučių
draugininkės pareigas vyr. si.
Janinai Ruibytei. Sveikiname
abi, linkėdamos sėkmės naujose
pareigose.
Skautas vytis kandidatas Da
rius
Novickis,
puikiai
vadovavęs skautų draugovei,
buvo pakeltas į vyr. skiltininko
laipsnį. J o pasigėrėtiną darbą
skautų tėvai pastebėjo ypač pra
ėjusios vasaros stovykloje. Suei
goje Darius savo pareigas per
davė skautui vyčiui kandidatui
Jonui Kulikauskui.

prisimena sk. vyčio ;?odį sto
vykloje ir dviračių kehone iš
Chicagos į Raką, atliekant s.v.
kandidato pasiruošimą įžodžiui.
Toliau seka eilė metų draugi
ninko pareigose dr. Šarausko ir
draugovėje įvairios pareigos
tunto stovyklose. Pradėjęs studi
jas, Vytenis įstojo į Akademinį
skautų sąjūdį, o baigęs mokslus
Skautininkei Vandai Zele— perėjo į filisterius.
nienei buvo įteiktas Lelijos
Dabartiniu metu Vytenis yra ordinas.
teisinis
patarėjas
Rako
Po sueigos, vyko tradicinis
stovyklos ir Vydūno Jaunimo vyčių pasveikinimas visų tą
fondo reikaluose. Naujoje dieną įžodį davusių brolių ir
skautų vadovybės kadencijoje sesių — kiekvienas jų buvo tris
eina Chicagos skautų vyčių kartus metamas į orą, ir pa
draugininko ir Brolijos sk. vyčių gaunamas vyčių stiprių rankų.
skyriaus vedėjo pareigas. Džiau Po sveikinimų vyko trumpas,
giamės ir didžiuojamės Vytenio gerai pravestas laužas — daug
pasiekimais skautiškame ir pro pasirodymų
ir
smagaus
fesiniame gyvenime ir linkime dainavimo.
sėkmingai perduoti lietuviš
O dabar. Los Angeles skautai
kumo giją jaunesniems skau laukia artėjančios Tautinės
tams vyčiams septintoje Tau stovyklos.
tinėje stovykloje.
G. Rad.
s.m.

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30 4:00; šeštadieniais nedirba.

DR. JAMES V. HUDSON
D R . LORETA V . S T O N C I U S
DANTŲ GYDYTOJAI
2750 W. 71 st St.
434-0201
Valandos pagal susitarimą
Pensininkams nuolaida

4 metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

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

Dr. Romualdas Povilaitis
D A N T Ų GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5780 Archer Ave.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJAI, M . D . . S.C.

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(AugHai nuimami kabinete;
Priklauso Ho'y Cross ir Chnst ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 2 4 vai.)
Pirm., antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v .

VIDAS J . N E M I C K A S , M . D .
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v e . ,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr. ketv .r penkt
pagal susitarimą

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; aroa 246-6581
DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BU1LDIN3
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ' LIGOS
2655 W. 69 St
Tel. 776-9691
pirm. 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v. p.p.
penkt.: 1-3 v. p.p.
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD T U M M A L A , M . D .
SURENDER K U M A R , M . D .
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagai susitarimą
Namų 584-5527
D R . ALGIS P A U U U S
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, 111.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6 0 1 2 0
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

Kabineto t e l . — 582-0221
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LiGOS
6441 S. Pulaskl R d .
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. a n t r . ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses'
2618 W . 71 st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St.. Chicago, IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave.. Hickory HHIs IL
Tel. 598-8101
Vai. pagal s u s i t a r t ą
D R . VILIJA R. KERELYTE
CHIROPRAKTIKA
— Amber Chlropractic —
5522 S . WoH R d .
Western Springs, I L
246-4000
Valandos pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus 'reč Šešt 12 iki 4 vai popiet
DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81*1 Street
Kabineto t e l . RE 7 - 1 1 6 8 :
Rezid. 385-4811

T . R A M A , M.D.
Specialybė — Chirurgija
2 4 5 4 West 71st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm . antr ketv ir penkt
3 ik' 7 v v . Tik susitarus
DR. A N T A N A S G. RAZMA
Specialybė — V:daus ir plaučiu ligcs
2636 W . 71 st. St.. Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights, III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222
DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p.
šešt paga! susitarimą
Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545
NANCY STREITMATTER, M.D.
KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 St Street
434-2123
Pirm. 2-7. Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t e l . LU 5-0348: Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS M A Ž E I K A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 63rd S t .
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-^p
6-9. antr 12-6: penkt 10-12; 1-6

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S . Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585 7755
JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W . 43 St., T e l . 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v.
—

Vilniaus teatras

MĄSTYTOJO VYDŪNO SUKAKTIS

mis ir baisiomis". Susipažinęs
su indų Vedomis ir Upanišadais, atrado ten daug daugiau ir
aiškiau dėstomų asmenybės
slėpinių.

Iš amžinosios Esybės plaukia
ritmas, kuris spinduliuoja į tam
tikrus dėsnius kuriančia jėga
120 metų nuo jo gimimo ir 35 metai nuo jo mirties
arba Dievo valia, veikianti iš
būtybių vidaus, žadindama jose
ANDRIUS MIRONAS
sąmonę ir ruošdama grįžimui.
J o filosofija
Pirmas atsitikimas, kad iš dė. Kratos metu buvo konfis
Žmogaus siela yra atskira indi
okupuoto Vilniaus į Chicagą at kuota apie 80 Jakubčionio
Vydūnas (Vilius Storasta) gi
vidualybė. Gyvulius įdvasina jų
mė 1868 metais, kovo 22 d.
Savo metafizine sampratą veislinės sielos, kurios yra
vyksta visas Jaunimo teatro an knygų.
Vydūnas dėsto remdamasis nebylės. Tiktai žmogus savyje
samblis. Kiekvienas kultūrinis
Šie KGB veiksmai sukėlė tokį Jonaičiuose, Šilutės apskirtyje.
daugiausia rusės mistikės H.P. jaučia asmenybę arba „aš" ir tik
lietuvių pasireiškimas sukelia pasipiktinimą Vakaruose, kad Mirė 1953 m. vasario 20 d. DetBlavatskos veikalu „The Secret žmogus sugeba kalbėti, reikšti
mumyse susidomėjimą. Šiuo net Amerikos PEN klubo centro moide—Lippe Vakarų Vokietijo
je.
Šį
poetą,
filosofą,
rašytoją,
Doctrine". New Yorke 1875 m. savo mintis.
kartu tas atsilankymas sukėlė šeši nariai parašė tuometiniams
atsirado teosofinis sąjūdis, kuris
susidomėjimą ir amerikiečiuose. Lietuvos komunistų partijos dramaturgą, muziką, pedagogą,
Žmogaus „aš" yra dvejopas —
ir buvo šios autorės veikalo vienas ilgainiui išauga iš jo
Šio teatro pastatymas įjungia gen. sekretoriui Petrui Griš kultūrininką ir visuomenininką
įtaigotas. Vydūnas įsisavino paties, kada jis nori valgyti,
mas į Chicagos teatro festivalį, kevičiui
raštą,
kuriame esu matęs vieną vienintelį kartą
rytiečių, indų, neoplatonikų ir dirbti, eiti. Tas „aš" išnyksta su
nors vaidinimai vyks tik lie pažymėjo, kad jie su malonumu 1946 m. spalio 18 d. su Lietuvių
krikščionių mistiką, sukurda kūno mirtim. Antrasis „aš" yra
tuvių kalba, su atitinkamais matė du Vilniaus Jaunimo teat tautiniu ansambliu gastrolėse,
jo
gyvenvietėje
prie
Detmoldo.
mas savitą, atskirą filosofiją. nemirtingas, kilęs iš „dieviško
angliškais pridedamais paaiški ro vaidinimus ir juos supurtė
Joje ryšku teologinė pasaulė sios trejybės" ir visada pasi
nimais. Apie šį teatro pasi žnia, jog buvo areštuotas Mūsų ansamblio vadovai muz.
žiūra. Jo filosofiniai veikalai, liekąs žmogaus genijus. Tai pats
rodymą rašo didžioji spauda, Gediminas
Jakubčionis. Stepas Sodeika ir Gasparas
Velička
buvo
jo
gerbėjai,
todėl
k a i p „Visatos
s ą r a n g a " , tikrasis žmogus, egzistuojąs
jo spektakliai aprašymu ir Pažymėjo, kad jie kalba dviejų
„Slėpiningoji žmogaus didybė", „savo Aukštybėje be pradžios ir
nuotraukomis atžymėti teatro tūkstančių Amerikos PEN kubo esant netoli Vydūno gyvenamo
,,Mirtis ir kas t o l i a u " , be pabaigos". Toji Aukštybė,
festivalio leidinyje: ,,See the narių vardu. Šį protesto raštą sios vietos buvo nutarta jį
aplankyti
ir
pareikšti
jam
visų
VVorld on Stage" šalia kitų tau pasirašė W. Gaddis, W. Gass, A.
Šalia tiesioginio mokytojo dar mėnesį išsirinko Vydūną sąjun „Žmonijos kelias" labiausiai „gyva ir sąmoninga amžinybės
jo
susikurtą Esybė, yra Dievas".
tų pirmaujančių teatrų. Čia Ginsburg, A. Miller, K. Mur- mūsų pagarbą ir meilę. Tada bo jau 1895 m. Kintuose Vydū gos garbės nariu. Po to rašyto i š r y š k i n a
Vydūnas
buvojau
pilnų
77
me
nemažai reiškė, kad teatralas phy, H. Salisbury. Taigi čia ran
nas reiškėsi visuomeniniame jų ir Lietuvių Žurnalistų są pasaulėžiūrą. Labai drąsiai
Žmogus turi laisvą valią, o
Arthur Miller, pamatęs šio dame parašą ir to paties Arthur tų amžiaus.
gyvenime. Tilžėje įsteigė junga bei kitos organizacijos mąstydamas, jis regi į praeitį, gyvulys genamas nesąmoningo
teatro pastatymą Vilniuje, pa Millerio, kurio vardą kartoja
Pamatėme lieso veido ir smul Lietuvių Giedotojų draugiją ir išeivijoje išrinko Vydūną jų karštai užsidegęs sukuria popu instinkto ir geismo. Pradėda
liarius savo dramos veikalus. mas ką nors daryti, žmogus atsi
skelbė, jog tai vienas iš geriau Chicagos Teatro festivalio lei kaus sudėjimo pražilusiais plau jai vadovavo 40 metų, kiek- Garbės nariu.
Šalia H.P. Blavatskos Vydūnas randa tarpe dviejų srovių arba
sių pastatymų, kokius tik jisai dinys. Pažymėtina, kad ryšium kais ir nedidele barzda žmogų, vieneriais metais suruošdamas
sėmėsi žinių ir iš Annie Besant, tarp dviejų pasirinkimų: vienas
scenoje y r a m a t ę s . . . Tai su Jakubčionio areštu ir krata, kurio veide švietė keista vidinė po keliolika meninių švenčių
Asmenybė
anglės teosofės, ir iš vokiečių yra geidimas ir jo žadama
atžymėta ir teatro festivalio lei KGB agentas yra pareiškęs: šviesa žydriose akyse. Plaukai įvairiose Lietuvos vietovėse. Su
diny, dar pridedant, kad tai „Šis gyvačių lizdas turi būti nebuvo per ilgi, nors iš seniau šia draugija gastroliavo net
Vydūnas nebuvo stiprios svei filosofo F.E. Hartmanno.
smagybė, o kita — jo valia, jo
Vydūnas skirsto kosminę asmenybės gilumoje šviečianti
vienas iš pačių pirmaujančių sunaikintas".
spaudoje matytų jo portretų Šveicarijoje 'Berne, Genevoje ir katos, nes jaunas būdamas sirgo
teatrų Rytų Europoje. Jeigu
žinojome jį nešiojus ilgus Asconoje). Didžiojoje Lietuvoje džiova. Laiku susigriebęs per erdvę rutuliais, turinčiais savy „ y p a t i n g u žinojimu
arba
mums vertingas kiekvienas
plaukus, siekiančius pečių. Tuo Vydūnas jau nuo 1900 m. t v a r k ė iš pagrindų savo je įvairių smulkių medžiagų. ypatingu proto raginimu". Tas
lietuvių kultūrinis laimėjimas,
Ir čia ne galas KGB kišimosi jis simbolizavo savo minties skaitydavo paskaitas ir turėjo gyvenimo būdą. J a u būdamas Kiekvienas rutulys (planeta) valios esimas arba „išminties
tai tuo vertesnis, jeigu jis į Vilniaus Jaunimo teatrą. laisvę. Tada žvelgėme į šias ryšį su Lietuvių Mokslo draugi 17 metų amžiaus, liko griežtu turi savo centrus (saules) ir pagrindas" yra mūsų sąžinė.
pasiekiamas sunkiose okupa Pereitų 1987 rugpjūčio 23 d. po „pranašo" akis ir jutome jose ja. Aktyviai veikė nuo 1907 m. vegetaru, mankšta ugdė kūno kiekviena sukasi dar apie save,
Tarp gyvybės ir m i r t i e s
cijos sąlygose.
demonstracijos prieš Hitlerio- kažkokią jėgą, bet sykiu ir iki pirmojo pasaulinio karo.
patvarumą, tiksliai suskirstė kaip ir mūsų žemė. Keturias Vydūnas n e r a n d a e s m i n i o
ramumą
ir
Hitleriui įkopus į Vokietijos dienos darbotvarkę, stengėsi medžiagų rūšis sudaro — skirtumo. Jis sako, jog mirties
Stalino paktą KGB rugsėjo 10 nepaprastą
dorumą.
Jau
esame
girdėję
valdžios
viršūnę, naciai ėmė kiek galėdamas daugiau gauti paprastoji medžiaga, pati smul iš tikrųjų net ir nėra. Tai tik
d. sušaukė Vilniaus Jaunimo
Nėra abejonės, kad šis teatras teatro narių mitingą, kuriame apie jo asketišką gyvenimo spausti Klaipėdos krašto lietu plaučiams gryno oro. Buvo k i a u s i a visų gamtos jėgų gyvybės reiškimosi būdas pasi
tegalėjo atvykti į Ameriką ne be tikėjosi, kad bus pasmerktas ir būdą, dėl kurio gal jis ir buvo vius ir 1935 m. visos lietuviškos įvairioje veikloje ištvermingas, versmė, gyvybių pradžios me keičia. Todėl kūno m i r t į
okupanto leidimo. Gal tai viena išmestas to teatro inžinierius labiausiai visų gerbiamas, net organizacijos, įskaitant ir L. judrus,kupinas energijos, tvar džiaga ir pagaliau mūsų minčių n e r e i k i a l a i k y t i s k a u d ž i u
formavimosi medžiaga, kuri jau reiškiniu. Skaudesnis esąs užgi
iš šiokio tokio „glasnost" lais Vytautas Bogušis. Mitingas ir savo priešų.
Giedotojų d-ją, užsidarė. Naciai kingas ir labai pareigingas.
vėjimo apraiškų, bet nėra abejo tęsėsi daugiau kaip dvi valan
Išlaikęs Karaliaučiuje vidu ėmė Vydūną persekioti, 1932 m.
Vydūnas iš pat jaunystės buvo nebėra fizinė medžiaga. Iš tų mimas, per kurį dieviškasis
nės, kad okupantas, duodamas das. Bogušis buvo kaltinamas, rinės mokyklos mokytojo cenzo išleidus jo didelį veikalą labai muzikalus. Grojo smuiku, ketveriopų medžiagų formujasi žmogaus „aš" yra laikinai iš
leidimą išvykti, norėjo ir sau kad buvęs vienu iš organizato egzaminus, Vydūnas 1893 m. „Sieben Hundert Jahre deutsch- arfa, kanklėmis ir senovišku lie dvasinė visata, kurią sudaro tremiamas iš dvasinių dausų į
susirinkti t a m tikrų propa rių protesto demonstracijų prieš pradėjo mokytojo karjerą, o jau litauische Beziehungen". Priki tuvių ragu. Išleido savo sukom mąstymas, šviesa ir dvasia ar fizinį pavidalą. Senovės graikai
gandinių kreditų, kad Sovietų Stalino-Hitlerio aktą, kad jis 1896 m. buvo v i d u r i n ė s bę areštavo 1938 m. ir padėjo ponuotų dainų sąsiuvinius — ba kitaip meilė, išmintis ir visa dėl to fizinį pavidalą vadino
Sąjungos valdžioje jau yra kul su
Sadūnaite,
Sidziku, mokyklos rektorius ir egzami- kalėjiman dviem mėnesiams, po „Lietuvos aidos" 1904 m., „Lie galybė. Tai ir yra visa kurianti soma. Pagal Vydūną, pilnam
tūrinė laisvė ir nėra tos prie Terlecku, pasirašęs kvietimą de nuotojas. Vasaros atostogų to paleidę paskyrė jam policijos tuvos varpeliai" 1909 m. ir ir išlaikanti trejybė. Visa regi sąmoningumui ir dorinio tobu
spaudos, apie kurią šaukia „tau monstruoti. Bogušis prisipažino, mėnesiais jis studijavo bendrąją priežiūrą. Savo kalinimo išgyve „Giesmės" 1932 m. Anksti prieš moji visata Vydūnui yra iki lumo ugdymui vien tik įsikūni
tos atplaišos — pabėgėliai".
kad jis buvo pasirašęs prokla teisę, teisės filosofiją, religijų, nimus jis aprašė 1947 m. knygo nepriklausomybės atgavimą sustingimo nužengusi dvasia, jimo sielai negana. Ji esanti
Tačiau, Sovietų propagan maciją, bet jis norįs pagerbti kultūros, literatūros ir meno je „Kalėjimas laisvėjimas". Už Vydūno dainos jau buvo plačiai k u r i jau nieko nežino ir, grąžinama į šią žemę daug
dinės pastangos subliūška, kai Stalino aukas, tai jis ir toliau istorijas, gamtos mokslus, jo nuopelnus lietuvių tautai paplitusios ir Didžiojoje Lie atgavusi sąmonę, turi grįžti kartų per reinkarnaciją.
atgal. J sustingimą nužengimą
turime prieš akis tuos skaudžius darys. Drauge iškėlė KGB kalti sociologiją ir kalbas (anglų, Lietuvos universitetas suteikė tuvoje.
(Bus daugiau)
j
prancūzų
ir
sanskritą)
Hallės,
faktus, kurie pasireiškė prave nimų neteisingumą, suktumą ir
Vydūnui filosofijos garbės dak
Lietuvių kalbą, kraštą ir i s vadina involiucija, o
dant kietus tardymus ir tero galų gale tų teatralų mitingas Greifswaldo ir Leipzigo univer taro k psnį.
tautos kultūrą garsino vokiečių sąmonėn sugrįžimą — evoliu
ATSTATO T E L E F O N U S
sitetuose. Ligi 1912 metų visąrizavimus šio teatro narių, Bogušio nepasmerkė.
Bolsc /ikams pradėjus bom ir kitomis kalbomis. Vokiečių cija.
Hinsdale apylinkėse dėl gais
Sukurtojoj visatoj svarbiau
persekiojamų už dalyvavin: |
Tie Jakubčionio ir Bogušio laiką mokytojavo, dėstydamas barduoti Rytprūsių miestus, kalba išleido „Litauen in Verro
centrinėje buvo sugedę tele
laisvės demonstracijose. Ryšium a r e š t a i , t a r d y m a i , kratos, prancūzų ir anglų kalbas. Pen Vydūnas 1944 m. bandė gangenheit und Gegenvvart", sias veiksnys yra žmogus, kuris,
su visu tuo Vilniaus teatro šaukiami mitingai pasmerkti sijon išėjo 1912 metais, bet 1913 trauktis į vakarus, bet sovietų prancūzų kalba „La Lituanie kildamas į „pradžią", traukia į fonai. Illinois Bell bendrovė
save visą gyvūniją, o ši žiūri į sutraukė daugiau kaip 250
lankymus! JAV-se reikia pa yra gėdingi KGB veiksmai ir, m. dar kelis semestrus studijavo kariai jį apiplėšė. Jam atsiradus dans passe et dans present".
girti Vliko informacijos tar jeigu yra geros valios Kremliu Berlyno universitete. Rytų Lenkijoje, lenkų kareiviai jį
Išaugęs tėvų protestantiškos jį kaip j išlaisvintoją. Toks vi darbininkų, dirbdami po 12 vai.
nybos žygį — išsiuntinėti spe je, turi būti jų pasmerkti ir dau kalbų seminare j a m buvo primušė. Tik 1946 m. jam pasaulėžiūros įtakoje, palengva satos tobulėjimas ir jos grįžimas dienoje jau a t s t a t ė 35,000
cialius p a r e i š k i m u s laik giau nekartojami. Tada bus pavesta dėstyti lietuvių kalbą. pavyko pasiekti v a k a r i n ę linko į mistiką. Nors visą u ž t r u n k a begalybę amžių, gyventojų vietinių telefonų susi
raščiams: „Chicago Tribūne", galima tikėti, kad Maskva suka Tik nuo 1919 m. pasišventė Vokietiją ir apsigyventi Det- gyvenimą buvo giliai tikintis kuriuose įvyksta didesnių ar siekimą, o nuo gegužės 25 d. jau
grynai kūrybai, lietuviškajai molde, kur jį globojo vietos lietu krikščionis, bet niekad nebuvo mažesnių gyvybės bangavimų. daugelis gyventojų galės atlikti
„Chicago Sun-Times", o taip pat laisvesne kryptimi.
veiklai ir kartais mokytojau viai. Nuo 1925 metų Vydūnas prisijungęs prie kurios nors Didžiausias bangavimas prasi ir tolimesnius telefoninius
„Houston Chronicle" ir tame
davo Telšių gimnazijoje, dėsty paskelbtas tarptautinės rašy religijos. Jis žavėjosi Naujuoju dėjo Amžinajai Priežasčiai skambinimus. Gaisras jėgainėje
pat Houstone leidžiamam „The
damas lietuvių kalbą ir Klaipė tojų sąjungos (Pen Club Londo Testamentu, bet Senajame Tes sukuriant visatą, o pasibaigus įvyko gegužės 8 d. Birželio 16 d.
Post". Kaip žinome, ir Housto
Šia proga norime prisiminti,
dos valstybinėje muzikos mo ne) garbes nariu. Lietuvių tamente rado daug „žiaurių" visatai vėl grįžus į pirmykštę jau visi telefonai būsią pilnai
ne buvo V i l n i a u s t e a t r o
kad yra išleistas nedidelis Tomo
atstatyti.
kykloje kultūros istoriją.
spektakliai.
Rašytojų sąjunga 1947 m. liepos vietų, vadindamas jas ..tamsio padėtį.
Venclovos leidinėlis „LithuaVlikas atkreipė Amerikos nian Literature", j kurį įjung
laikraščių dėmesį, kad Vilniaus tas ir buvusio pirmaujančio
— Marcinkienės k a t ė . . . — sako Dalia vis Reiškia partizanas, priešas, žmogus už įstatymo ribų.
Jaunimo t e a t r a s yra ne rusų ir Lietuvos teatralo Jono Jurašo
nežvelgdama
į motiną, o tik į Tomą, į jo nuostabiai Viešpatie, padėk man'
ne Sovietų, o lietuvių teatras. laiškas. Jurašas, kaip žinome,
Danutė mato, kaip jos Dalia vėl užsimerkia ir kaip
mėlynas akis. — Sekmadienį, kai mama ir tėtis buvo
Priminė, k a d lietuvių kalba, dabar gyvena Vakaruose, dirba
sunkiai alsuodama paskęsta švininiame, matyti,
Pakulėnuose...
kultūra ir istorija yra sava, Laisvos Europos radijo stotyje
sąmonę atimančiame miege.
—
Ir
kodėl
tu
man
nesakei,
kodėl
nesakei
gydyto
visiškai skirtinga nuo Rusijos, Miunchene. Jis išryškina, kaip
Ji bėga virtuvėn, klupdama, užkliūdama už daiktų,
jui Petkevičiui?
ALGIMANTAS IP. RASTINIS
priminė, kad Lietuva Sovietų Lietuvos teatralai turi susidur
įmeta
į krosnį beržines malkas, kelias skiedras,
—
Aš...
bijojau,
kad
tu
barsi
mane...
Aš
bijau
ir
Sąjungai, susitarus su Hitleriu ti su sunkia cenzūra parink
6
braukia
vieną degtuką... antrą ir tik ketvirtuoju šiaip
Petkevičiaus...
(1939 rugpjūčio 23 d.), buvo dami veikalus, kaip jie šioje sri
—
Dėde
Tomai...
—
vos
girdimai,
bet
drąsiai
kalba
taip įžiebia liepsnelę. Ji jaudinasi ir pyksta ant savęs:
— Ką tu, Daliut! O dėdės Tomo nebijai?
užgrobta ir įjungta, bet tos in tyje yra trukdomi, kaip jie ver
į
jį
Dalia,
—
man
labai
skauda
ranką.
Ji
tokia
sunki...
tarytum mažas vaikas, nebegaliu uždegti ugnies.. Vos
—
Ne,
aš
jo
nebijau.
korporacijos nepripažįsta JAV, čiami daryti kompromisus, tokia sunki...
— Mes negalime taip postringauti, — pakyla stai pastato virdulį su vandeniu, kai lauke pasigirsta
Kanada, D. Britanija, Prancū žaloti dramos veikalus, darant
—
Ranką?
Kurią
ranką?
—
svetimojo,
Tomo
balsas
ga Tomas. — Daliai reikia priešnuodžio, sulfonamido. motoro ūžimas. I Vaičiūnų kalvą kopia ūkio
zija, V. Vokietija ir kiti kraštai. išbraukimus pagal cenzūros įsa dabar kietas, skrodžiantis.
sunkvežimis.
..Ar negalima telefonuoti gydytojui Petkevičiui?
Pagaliau, pažymima, kad Vil kymus. Teatralai verčiami
—
Tą...
Tomas lyg įgeltas pribėga prie virtuvės lango ir, kai
— Čia neturime telefono, dar neįvedė. Jis yra tik
niaus Jaunimo teatro laimėji veikti prieš savo sąžinę. Jurašas
Dalia
akimis,
žvilgsniu
duoda
suprasti,
kad
ji
kalba
jis
pastebi,
kad sunkvežimis tuščias, o kabinoje sėdi
valstybinio
ūkio
kontoroje,
ten
apačioje.
mai yra įspūdingi, ypač turint nusiskundžia, kaip jam visokių
apie
kairiąją
ranką.
tik
du
vyrai
— jaunas vairuotojas ir senyvas, civiliai
— Iki ten pusvalandis, — skubiai svarsto Tomas,
galvoje nuolatinį kišimąsi cen cenzorių buvo trukdoma statyti
—
Kas
yra
su
tavo
ranka?
— iki gydytojas pasieks mus — valanda ar dvi... Jūsų apsirengęs žmogus, jo susijaudinimas kiek atslūgsta.
zorių, KGB, kas ypač pasireiškė pilnus, jo manymu, geriausius
Tomas
atidengia
apklotą
švelniu,
bet
ryžtingu
jude
dukters
padėtis labai kritiška. Aš nieko neturiu, Jis patikrina ant krosnies stovintį katiliuką, nors jo
veikimu prieš šio teatro narius tam laikui dramos veikalus. siu, užsmaukia aukštyn ilgą Dalios marškinėlių
akys vis dar įdėmiai seka virtuvės langą ir už jo gulintį
išskyrus... Taip, taip, aš galbūt galiu jai padėti...
Jis net negavo leidimo statyti
Bogušį, Jakučionį.
rankovę.
Jis ima skubiai raustis savo krepšelyje ir išima iš žvyruotą kiemą.
Annouilho „Antigonos", HochMergaitės
ranka
išpurtusi,
patinusi,
nuo
jos
pirštų
— Jūs liksite čia! — veik uždusdama sako jam
jo metalinę, j vamzdelį panašią dėželę.
hutho „Deputy" ir kitų. Jam bu
peties
link
tęsiasi
ilgas,
rausvai
mėlynas
ruožas.
— Aš dar turiu Prontosil tablečių. Tai medikamen Danutė ir tuoj pat išbėga į lauką.
vo pasiūlytas sąrašas draminių
Maskva laisvajam Vakarų pa
—
Dieve
mano!
Kas
tai?
—
stebisi
Danutė
ir
jun
Čia ji padeda iš kabinos išlipti gydytojui
tas
prieš kraujo užkrėtimą. Jei kokiu nors būdu
veikalų, kurie visiškai nebuvo
sauliui padarys tik tada įspūdį,
ta,
kaip
baimė
sukausto
visus
sąnarius.
Petkevičiui.
Sunkvežimio vairuotojas, jaunas, šlakuo
istirpintumėm, tai būtų galima padaryti injekciją. Tik
prie širdies. Jurašas nusi
kai daugiau niekada nebepasi
—
Kraujo
užkrėtimas!
—
skamba
kietas
Tomo
at
aš neturiu nei fiziologinio vandens, nei skysto pirami tas, vaikinas, tuojau ima aiškinti:
skundžia, kad sužalotų kūrinių
kartos tokie įvykiai, kaip buvo
sakymas.
—
Nejaugi
jūsų
gydytojas
Petkevičius
nepa
— Direktorius sakė, kad būtinai atvežčiau gydy
dono... Palaukit, — sekundę svarsto jis, — gal būtų
balsas jį degina ir šiandien. Jis
su šio J a u n m o teatro šviesų
stebėjo
dukros
rankos?
galima... Taip! — sako jis žvaliai ir rodosi visas jo nuo toją. Tik negalėjau greičiau. Tas velnio sunkvežimis
nebegalėjo toliau eiti kompro
inžinieriumi Gediminu Jakub—
Dieve,
jis
apklausė
ją,
matavo
temperatūrą...
vargis dingo, nepalikdamas jokių pėdsakų. — Reikia vis streikuoja, motoras netraukia ir tiek.
miso keliu ir turėjo trauktis į
čioniu, kuris gruodžio 8 d. buvo
Kraujo
užkrėtimas?
Kokiu
gi
būdu?
Ar
jūs
neklystate?
švariame inde, gal stiklainy, surinkti ir atšaldyti
— Gerai Jonai, gerai. Aš labai dėkinga, kad atvežei
Vakarus.
areštuotas. Antrą dieną po jo
— Aš neklystu. Tai kraujo užkrėtimas ir jį iššaukė vandens garus. Tokiu būdu gausime destiliuoto gydytoją.
Mes įtikėsime Maskvos gera kokia nors žaizda.
arešto buvo padaryta krata jo
vandens mano tabletėms ištirpinti... Būkite maloni ir
— Dar kuo padėti ponia mokytoja? — kalbėjo jis
bute, kurią vykdė to pat teatro valia, jeigu ji Lietuvos teat
Daliut, kas atsitiko su tavo ranka? — kreipiasi jis užvirinkite vandens kokiame nedideliame katiliuke. į Vaičiūnienę, kaip ir seniau, nesinaudodamas tuo nuo
tarnautojas Vinclova, matyt ralams duos daugiau laisvės, ne į mergaitę.
širdžiu, perdėtu kreipimusi „drauge".
Mintys, lyg pašėlusios veržiasi Danutės galvon. Kas
KGB agentas, gal net pasiųstas kankins tų žmonių areštais ir
— Man... man.. įkando katė...
— Ne, Jonai, labai ačiū tau. Mes jau kaip nors išsi
KGB pulkininko Česnavičiaus, neslopins cenzūros ir KGB
— Katė? — jaudinasi Danutė. — Mes neturime tas Tomas? Kodėl jis pamatė kuo serga Dalia, jo gydy versime su daktaru.
Juoz< Pr#
kuris areštuotą Jakubčionį tar veiksmais.
tojas Petkevičius ne? Jis pavadino save miško broliu...
katės!
(Bus daugiau)

CHICAGOJE

... IR ATLEISK MUMS,
VIEŠPATIE

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. gegužės mėn. 25 d.
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BOSTONO 23NIOS
DISKUTUOJAMOS
PREMIJOS IR JU ŠVENTĖ
Privačiuose pobūviuose ir
atskiruose pokalbiuose Bostono
ir apylinkės lietuviai gyvai dis
kutuoja LB-nės Kultūros tary
bos skiriamas premijas ir ren
giamas premijų šventes. Visi
pritaria, kad premijos reikalin
gos, tik ne visi yra vienodos nuo
monės dėl jų paskirties, tikslo ir
skyrimo būdo. Vieniems atrodo,
kad premijų skiriama per daug,
o kitiems, kad pei mažai. Bet
visi sutaria, kad premijų tikslas
turėtų būti kūrybos paskati
nimas ir naujų talentų ugdy
mas, skiriant premijas už
konkrečius darbus, kaip tai daro
kitos institucijos. Jei kurioje
nors srityje premijuotini darbai
neiškyla, tai premijos neturėtų
būti skiriamos. Daugeliui ne
suprantama, kai premija ski
riama už veiklą, kurioje premiją
gavės asmuo jau eilę metų nesireiškia. Kitiems vėl keistai
atrodo, kad premija skiriama įs
taigai, pagerbiant jau mirusius
jos vadovus. Girdi, jei kuriai
nors įstaigai reikalinga parama,
tai ją reikia suteikti, bet ne pre
mijos forma. Dėl premijų skyri
mo taisyklių visų nuomonė su
tinka ta prasme, kad tos tai
syklės turi būti aiškios, iš anks
to paskelbtos, vienodai visiems
taikomos, o taip pat privalomos
komisijai, kuri premiją skiria.
Kai to nėra, tai kyla visokių
nesusipratimų.
Skelbiant konkursines pre
mijas, daugumos nuomone kon
kurso temos turėtų būti tokios,
kad jas galėtų įveikti toje srityje
dirbantieji. Kai pernai buvo pa
skelbtas radijo konkursas tema
„Lietuvos krikšto sukakties
minėjimas", tai iš keliasdešimt
veikiančių lietuvių radijo pro
gramų į tą konkursą teatsiliepė
keturios radijo programos,
kurių tik viena buvo i temą. o
kitos trys — kitomis temomis.
Aišku, kad konkursas savo
tikslo nepasiekė, lietuvių radijo
programų nesudomino, prie jų
lygio neprisidėjo. O taip įvyko
todėl, kad daugeliui lietuvių
radijo programų tema buvo
neprieinama, nes jos negalėjo
pasiųsti savo korespondentų nei
į okupuotą Lietuvą, nei į Romą,
nei į šio krašto didesnius mies
tus, kaip Chicagą, New Yorką
ar Bostoną, kur vyko svarbiau
si tos sukakties minėjimai. Dau
geliui n e s u p r a n t a m a , kad
komisija vietoje vienos premijos,
kaip taisyklėse buvo skelbiama,
paskyrė tris premijas. Kai nurodai, kad reikia džiaugtis, jog
komisija atkreipė dėmesį į
kitomis temomis prisiųstas pro
gramas, ypač į j a u n i m o
sudarytą programą, tai gauni
atsakymą, kad visa tai reikėjo
iš anksto numatyti ir paskelbti
taisyklėse. To nepadarius, išėjo
taisyklių nesilaikymas, nesąži
ningumas prieš k i t a s pro
gramas, kurios laikėsi taisyklių
ir nesiuntė konkursui programų
kitomis temomis.

Dėl pačių premijų švenčių
rengimo naudingumo, nėra nuo
monių skirtumo. Tik visuomenė
norėtų žinoti, kiek tokių švenčių
surengimas kainuoja? Kai kas
mano, kad tos šventės per bran
gios. Reiškiama nuomonė, jog
jas reikėtų taip organizuoti, kad
jos nesudarytų didelio nuostolio.
Girdi, šventėms skiriamas lėšas
reikėtų nukreipti į svarbesnių
reikalų tvarkymą.
O „Laisvės Varpas", gegužės
15 d. laidoje, pateikdamas
informaciją apie premijų laimė
tojus ir Aštuntąją premijų
šventę Los Angeles mieste, dar
pabrėžė, kad premijos ir jų
šventė aukštai iškelia ne tik
mūsų kūrėjus, kultūros puo
selėtojus ir darbuotojus, bet taip
pat Lietuvių fondą ir tuos lie
tuvius, kurie sukrovė to fondo
keturių milijonų dolerių pa
grindinį kapitalą. Be Lietuvių
fondo ir jo rėmėjų nebūtų nei
premijų, nei Premijų švenčių.
Tatai visur ir visuomet reikia
visu stiprumu pabrėžti.

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
LB-nės Bostono apylinkės val
dyba, vadovaujama Brutenio
Veito, ruošia Tragiškųjų birže
lio įvykių Lietuvoje sukakties
minėjimą. Jis vyks birželio 12 d.
tokia tvarka ir programa: a)
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietuvių
parapijos bažnyčioje So. Bostone
šv. Mišios už tų įvykių aukas,
organizacijoms dalyvaujant su
vėliavomis; b) Tuoj po šv. Mišių
salėje po bažnyčia iškilmingas
susirinkimas, kuriame pagrin
diniu kalbėtoju bus prof. Vytau
tas Skuodis, neseniai atvykęs iš
okupuotos Lietuvos, o meninę
programą atliks Bostono aukš
tesniosios lituanistinės mokyk
los mokiniai. Tai bus bene vie
nintelis viešas Tragiškųjų
birželio įvykių minėjimas Bos
tono ir apylinkės lietuviams.
Visi kviečiami skirti birželio 12
d. tam minėjimui.

JAUNIMO TEATRO
PASIRODYMO ATGARSIAI
Jaunimo teatro iš Vilniaus
susitikimą su New Yorko ir apy
linkės lietuviais gegužės 3 d.
Kultūros židinyje Brooklyne
plačiai nušvietė „Laisvės Var
pas" gegužės 15 d. laidoje, pa
teikdamas „Laisvės Žiburio"
vedėjo Romo Kezio pasakojimą
apie tą susitikimą, jo sveiki
nimo kalbą susitikimo metu ir
spontaniškai sugiedotą Lietuvos
himną, kurį sutartinai traukė
visi susitikimo dalyviai, įskai
tant svečius iš Vilniaus. Romo
Kezio pasakojimas apie tą įdo
mų ir reikšmingą susitikimą
palydėtas Aleksandro Kačanausko sukurta daina „O. kaip
miela", atlikta sol. Stasio Baro,
o ištraukoje iš to susitikimo
pateikta Romo Kezio sveiki
nimo kalba ir sutartinai sugie-
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RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arbarorite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai.

H E L P VVANTED

Dalis Tautos fondo suvažiavimo dalyvių, sėdi: J. Stikliorius, J. Valaitis. L. Grinius, Liet. gen.
konsl. A. Simutis, R. Gudaitienė, A. Daunys, A. Čiampė.
„
_ _
....
Nuotr. L. Tamošaičio

TAUTOS FONDO
SUVAŽIAVIMAS

dotas Lietuvos himnas. Visa tai
naujoje šviesoje iškėlė dažnai
mūsuose karštai diskutuojamą
laisvojo pasaulio lietuvių santy
1988 m. gegužės 7 d., saulėtą
kį su okupuotos Lietuvos atski
šeštadienio rytą būrys tautiečių,
rais asmenimis, ypač meni
kuriems rūpi Lietuvos laisvi
ninkais ir jų kolektyvais.
nimo reikalai, suplūdo į Kul
tūros židinį, Brooklyne, N.Y.,
PARŠELIŲ AUGINTOJA atsinešdami su savimi pluoštus
AUKŠČIAU UŽ įMOTINĄ įgaliojimų, į Tautos fondo
metinį n a r i ų suvažiavimą.
Dalyvavo gražus būrys svečių,
Toliau informuodamas apie
jų tarpe Lietuvos Generalinis
kylantį okupuotoje Lietuvoje
konsulas Anicetas Simutis,
sąjūdį už grąžinimą Motinos
Vliko atstovas dr. Jonas Stikliodienos, kurią okupantas panai
rius, „Darbininko" redaktorius
kino, „Laisvės Varpas" gegužės
kun. dr. Kornelius Bučmys,
15 d. laidoje pateikė drąsias ir
Aleksandras Vakselis, Emilija
originalias ištraukas iš rašytojo
Cekienė, „Dirvos" korespon
Justino
Marcinkevičiaus
dentė, dr. Tadas Klimą?. Lietu
straipsnio „yra vienas žodis",
vių Bendruomenės atstovas ir
paskelbto „Gimtajame krašte".
daugelis kitų. Dalyvavo Tautos
Ten sakoma: „... paršelių augin
fondo taryba, valdyba, įgalio
toją garbinam, aukštinam, šlo
tiniai ir atstovai iš arti ir toli.
vinam labiau negu motiną...
Posėdžiavom visą dieną. Susi
Prisimenu laikraščių ir žurnalų
rinkimas nutarė papildyti T.F.
nuotraukas: moteris laiko pri
statutą ryšium su palikimais
spaudusi prie krūtinės vieną ar
ir testamentais. Išrinkta nauja
du paršelius... O kaip ten jos
taryba: A. Daunys, I. Banai
vaikai, juk tikriausiai turi? Už
tienė, J. Bobelis, J. Giedraitis,
paršelius ačiū, o už vaikus?"
L. Grinius, R. Gudaitienė, V.
Pereidamas prie kovo 8-sios,
K u l p a , A. P a t a m s i s , R.
kaip Tarptautinės moters
Šidlauskienė, dr. J. Stikliorius,
dienos, autorius pabrėžia, kad
J. Valaitis, A. Vedė kas, J. Vil, ji buvo dar viena vyrų išgėrimo
g a l y s , C. Vilni
dr. J.
diena... Dažnoje šeimoje šventė
Vytuvienė. Į valdybą; J. Gied
pasibaigdavo ašaromis. Atvirai
raitis, A. Katinienė, V. Kulpa.
pasakysiu: gėda būdavo tą dieną
B. Lukoševičienė, J. Pumpu
eiti gatve su gėlėmis... Aš ne
tienė, G. Simonaitytė, dr. J.
prieš Kovo 8-tąją, gal dabar ši
Vytuvienė. Sekė gyvos, gilios,
šventė, kaip ir daugelis kitų,
b e t d r a u g i š k o s diskusijos.
įgaus deramos rimties, gal susi
K l a u s i m a i buvo prasmingi,
kurs gražios ir prasmingos jos
gerai apgalvoti ir reikalavo
formos, tradicijos. Bet ar bus
l y g i a i g i l i u ir a p g a l v o t ų
prisiminta, pagerbta ir išaukš a t s a k y m ų . Pvz.: ką Vlikas
tinta motinystė — švenčiausias nuveikė per praeitus metus;
moters pašaukimas? J u k lietuvių gretoms retėjant, kaip
paršelius gali auginti ir vyras. surinksime užtektinai pinigų
Aš visa širdimi už tai, kad grą Vliko veiklai finansuoti: kaip
žintume Motinos dieną. Tegul pažadinti sekančią kartą stoti į
tai būna pavasaris — ir gamtos, laisvės kovotojų eiles ir tęsti
ir žmogaus atbudimas. Tegul tai mūsų pradėta darbą ir 1.1. Su
būna sekmadienis, kad kuo pasididžiavimu stebėjau, tokį
daugiau mūsų galėtų pasilenkti gilų publikos susidomėjimą
prie Motinos rankų ir kartu su Vliko ir Tautos fondo užsimo
liaudies daina ištarti:
jimais — kiek paklausimų, pa
Gana pailsai, gana pavargai, tarimų, sumanymų. Rodos dar
Kol mane užauginai".
reikėtų tiek daug aptarti, o jau
P . V. laikas išsiskirstyti iki vėl susi

tiksime kitų metų pavasarį.
Šia proga kviečiu visuomenę
stoti į mūsų eiles, burtis prie
esančių Tautos fondo atstovybių
įgaliotiniais ar aukotojais. Mes
visi aukojam — vieni dalį savo
laisvalaikio, kiti sunkiai uždirb
tą skatiką, dar kiti savo jėgas ir
skatiką! Dirbam pagal savo
išgales, klausydami sąžinės
balso. Joks darbas, jokia auka
nėra per maža, lašas po lašo
akmenį pratašo. Nesvarbu, kad
gal kai kam jau yra sunkoka
lietuviškai kalbėti ar rašyti —
reikia tik išgirsti kenčiančios
tėvynes pagalbos šauksmą ir pa
justi savo krūtinėj plakančią
lietuvišką širdį.
Visas Tautos fondo štabas
laisvai kalba angliškai, ir į
angliškai rašytus laiškus bus at
sakyta anglų kalba. Tiems
aukotojams, kurie norėtų savo
aukas skirti laisvai Lietuvai,
Tautos Fondas turi Laisvės iž
dą, kur pinigai paskirti tam
iždui yra užšaldomi bankuose ir
bus išmokėti tiktai laisvai ne
priklausomai Lietuvos valsty
bei, nežiūrint kiek metų
praeitų.
Dirbkime — mes esame
vienintelė mūsų tėvų žemės
viltis.
R. Buragaitė-Šidlauskienė

LIETUVA
PASAULINĖJE
LITERATŪROJE
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis
Ką Lietuva yra davusi kitų tautų
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą
kartą panagrinėta Alfonso Šešplaukio-Tyruolio knygoje
LIETUVA PASAULINĖJE
LITERATŪROJE
Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 2<J4 psl
Knygos kaina 8 dol.. su persiuntimu
9 50 dol. Illinois gyventojai moka
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir
pas knygų platintojus.

ft^j micllcind Fedcrcil
Savings anri
and ILoan
Asscciation
Savinns
oan Asscciation

••••r

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MARQUETTE PARK
2657 WEST69th STREET
925-7400

B R I G H T O N PARK
4 0 4 0 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEVV
8 9 2 9 S. HARLEM AVE.
598-9400

EDC
Kur gyvena lietuviai, ten kiekviena proga pasauliui primena sovietu
vykdomus žiaurumus, okupacijas.

GREIT
PARDUODA

(3LAI WUS«

LENDER

MACHINISTS
Litton Precisin Gear, a leading
manufacturer to the aircraft industry is
grovving! Opportunities currently exist
for skilled:
CNC
LATHE OPERATOR
Requires e x p e r i e n c e in close
toterance machining. Mušt set-up and
have all tools.
We offer an excellent starting rate,
benefit package and work environment. Skilled applicants forthese positions may apply in person.
LITTON
PRECISION
GEAR
4545 S. VVestern Blvd.
Chicago, IL 60609
Oualified women and minonties are enccuraged to apply Equal Opportunity
Employer M/F.

Creative people desirod for Sisters of St.
Casimir retirement facility. Immediate openings for LPN's: part time 2 days per week
day and p.m. shift; 3 to 4 days per week
night shift. Please call 9 to 5 week days only Unda Ewing, R.N. 776-1324.
MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
M O V I NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOUS
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t
Tel. — G A 4 - 8 6 5 4

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ESTATE

"H'jįįį" KOMPIUTERI^
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOUE TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY

6 6 0 0 S. Pulaski
767-0600

Republic
ReaJty, Inc.
VALDA PASKŲS
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ!
Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti
šiais telelfonais:
499-2912
857-7187

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I t. 350
psl., II t. 346 psl., III t. 389 psl. Alb.
Baranauskas. Visi 3 tomai
SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTA
TYTI. Kazys Škirpa. 583 psl
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas
Rubšys. 109 psl
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242
psl
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . .
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas
švoba. 422 psl
MAIRONIS, baladės. 102 psl
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940.
Vitenis Statkus. 1040 psl
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun.
Kazimieras Prapuolenis. 365 psl
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI,
romanas, R. Spalis. 384 psl
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D. Mackialienė.
324 psl
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava
Saudargienė. 224 psl
m.virš.
k. virš.

$10.00
$25.00
$5.00

$9.00
$6.00
$10.00
$6.00
$27.00
$10.00
$10.00
$10.00
$9.00
$10.50

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

LIETUVIŠKAS
TURTAS KENTO
UNIVERSITETE

MOSU KOLONIJOSE
Kenosha

Wis.

A-A. JONAS M1LIŠAL SKAS

Melrose Park, 111.
PASISEKĘS BAZARAS

Matėsi svečių iš Chicagos ir to
limesnių priemiesčių. Atvyku
sieji turėjo progos praleisti
gražią popietę draugų tarpe ir
pasistiprinti lietuviškais val
giais. Kugelio buvo net iš Mar
ąuette Parko, kurį iškepė ir
atgabeno Jolanda Budelskytė-Lass. Ir kas galėjo nepa
ragauti tortų, kurių pasirin
kimas buvo nemažas. Regina
B a r a u s k a i t ė su p a t y r i m u
pardavinėjo lašiniuočius.
Džiugu buvo matyti šeimi
ninkių tarpe ir mūsų jaunimo.
Visų nesuminėsiu, bet noriu pa
minėti Lindą ir Taydą Rudaity tes, kurios labai vikriai suki
nėjosi aptarnaudamos svečius.
Tikimės, kad ateityje sulauksi
me daugiau jaunesnių šeimi
ninkių, kurios galės pavaduoti
ne tik močiutes, bet ir mamytes.

Melrose Parko Lietuvos Duk
1988 m. kovo 23 d., trumpai
terų
draugija, vadovaujama
sirgęs, iš mūsų tarpo iškeliavo
Zinos Sinkevičienės, balandžio
amžinybėn a.a. Jonas MiliKai 1970 metais prof. dr. Jo Kongreso bibliotekoje turima šauskas. A.a. Jonas buvo gimęs 17 d. Eagles salėje surengė pa
nas Cadzow įsteigė lituanistinę medžiaga. Pasirodo, kad Kento Papilvių km., Marijampolės vasarinį bazarą.
Jau prieš keletą savaičių buvo
programą Kento universitete, universitete yra 401 procentų apskr. 1906 m. gruodžio 25 d.
pradėta
rinkti
dovanos
žinia mūsų visuomenę buvo daugiau sukataloguotų pava T a r n a v o
Lietuvos
ka
dinimų,
negu
Kongreso
biblio
laimėjimams,
prekystaliui
ir
nuteikusi gana skeptiškai. 1972
riuomenėje. Kurį laiką dirbo
metais buvo Clevelande įsteig tekoje. Į lietuviškus archyvas miškų žinyboje, o vėliau Kauno laimės ratui. Dovanų buvo
tas komitetas Kento lituanis buvo a t k r e i p t a s y p a t i n g a s miesto savivaldybėje. 1934 surinkta nemažai ir atsilan
tinei programai remti. Be dėmesys, nes jie pasižymi tiek metais vedė Mariją Smailytę. kiusieji turėjo galimybę išban
didelio triukšmo ir plataus aukų savo gausumu, tiek Clevelande Kaip ir daugelis, artėjant antra dyti savo laimę arba įsigyti
rinkimo vajaus per kelerius ir apylinkėse turima stipria ir jai sovietų okupacijai, pasi gražių dailės dalykėlių už labai
metus buvo ne vien surinktos konkrečia parama, tuos archy traukė į Vokietiją. 1950 metais, prieinamą kainą. O laimės ratas
lėšos lituanistikos studijų sti vus didinant, propaguojant ir prasidėjus emigracijai, atvyko į vis sukosi...
pendijų fondui, kuriuo jau renkant.
Maine valstybę, o 1952 m.
Posėdžio tikslas buvo aptarti
pasinaudojo ištisa eilė mūsų
persikėlė į Kenosha, Wisconsin.
jaunų žmonių, bet ir susidarė di galutinį archyvų suformavimą A.a. Joną visą gyvenimą lydėjo
džiulis lituanistikos archyvas ir sutvarkymą pagal biblioteki meilė savo šeimai ir tėvų žemei.
A.tA.
kuris šiuo metu yra laikomas ninkystės dėsnius, paruošus Jis savo darbais Lietuvai paliko
turtingiausiu už Lietuvos ribų. | tam gaires ir pakvietus komi didelį indėlį.
ANTANUI RIMUI MIKELEVIČIUI
Rūpinamės, kad, mūsų vyresnei teto atstovus ar jų pakviestus
A.a. Jonas buvo vienas iš
kartai pasitraukiant iš šio asmenis talkininkauti archyvų steigėjų LB Kenosha apylinkės.
mirus, giliai liūdinčius motiną ONĄ ir PETRĄ
pasaulio, vertinga medžiaga vertinime. Komitetas kviečia Apylinkės valdyboje vienokiose
ŠILUS, žmoną STASE, dukras VITĄ ir LAURĄ, brolį
dingsta ir patenka į šiukšlyną, mas tame svarbiame darbe ar kitokiose pareigose išbuvo il
ALGĮ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
kai kur privačios iniciatyvos tarpininkauti, nurodyti autori gus metus. Buvo ilgametis Wisdėka formuojasi paskiri archy tetus, tada Rūta Gaškienė pra consin Lietuvių dienų pir
vai. Tačiau realiai žvelgiant į dėsianti sistemingą tyrimo pro mininkas. Tos dienos plačiai
J. Antanaitienė
K. S. Radvilos
ateitį, reikia sutikti su tuo fak cesą. Taip pat buvo minėta, kad, garsindavo Lietuvos laisvės
Dr. V. J. Dubinskai
Z. S. Ramanauskai
sutvarkius
lietuviškus
archy
tu, kad privati iniciatyva
B. S. Sakalai
P. G. Gedvilas
bylą Wisconsin visuomenėje.
reikalauja tęstinumo garantijos, vus, panaudoti metodai būsią Čia yra buvę kalbėtojai WisK. Sakalienė
P. 0. Griškeliai
kurią tegali teikti visuomenė iš pritaikomi kaip pavyzdys ki consin gubernatoriai, sena
V. Saladžius
J. Gruzdąs
privačių šaltinių ir galimybė tiems etniniams archyvams. Po toriai, kongresmanai ir kiti
B. 0. Sergaučiai
J. Jankienė
visada yra, kad tokie archyvai sėdžio dalyviams buvo iš žymūs amerikiečių visuomeni
P. Skikūnas
L V. Jokšai
tėra tik laikino pobūdžio ver siuntinėtas pluoštas informa ninkai. A. a. Jonas skaitė ir
G. Stepulionienė
E. Jonušienė
tingos medžiagos telkinys. Tuo cinės medžiagos, aprašančios rėmė lietuvišką spaudą ir kitas
A.
Juknevičius
I. Stongvilaitė
ir
tarpu Kento valstybiniame uni katalogavimo procedūrą
O. Juodikienė
V. L. Sapėnai
lietuviškas organizacijas.
versitete esantys archyvai, jų principus, kurie yra paruošti
A. S. Kamarauskai
A. Šatienė
A.a. Jonas buvo pašarvotas
apsauga, klasifikavimas ir Amerikos bibliotekų sąjungos. Lendman-Mischler laidotuvių
K. S. Seputos
L. Karpavičienė
Komitetas taip pat pastebi,
tinkamas modernus paruošimas
koplyčioje, kur kovo 25 d. vaka
J. T. Karveliai
A. I. Simkai
kompiuterių sistemos pagalba kad spaudoje retkarčiais pasi re įvyko a t s i s v e i k i n i m a s .
M. Šimkienė
E. Kereševiečienė
juos padaryti prieinamus milži rodanti informacija apie lie Kalbėjo lietuviškų organizacijų
V. Šukienė
K. K. Kodačiai
niškam universitetų tinklui net t u v i š k u s a r c h y v u s K e n t o atstovai B. Juška, P. PetrušaiV. A. Taurai
J. A. Korsakai
ir už šio žemyno ribų, netuština universitete iššaukia naujas tis, J. Plečkaitis, B. Jaras. Buvo
V. V. Tumasoniai
P. E. Leonai
mūsų kišenių ir jų likimas archyvinės medžiagos telkimo prisiminta A.a. Jono darbai
J. 0. Vaičekoniai
A. A. Lipskiai
yra užtikrintas tol, kol Amerika bangas. Viešos informacijos Lietuvai ir pareikšta užuojauta
M. Vitkus
J. J. Maurukai
egzistuos, nes lėšas teikia Ohio dėka buvo gauti garsieji Onos šeimai.
L. Vykintienė
M. Mišeikienė
Šimaitienės dienoraščiai ir kita
valstija.
Kovo 26 d. įvyko gedulingos
A. E. Zigmantai
V.
Norvaišienė
vertinga istorinė bei archyvinė
pamaldos
už
a.a.
sielą
Šv.
Petro
Kovo 18 dieną minėto komi medžiaga.
J. J. Žebrauskai
S. Petravičienė
parapijos bažnyčioje lietuvių
teto nariai dalyvavo specialia
Asmenys, susidomėję archyvų kalba giedant Šv. Kazimiero pa
me posėdyje su dabartiniu
etninės programos direktoriumi apsauga, gali kreiptis tiesiai į rapijos chorui. Gedulingas šv.
H. Hochhauser, užėmusiu dr. Kento universitetą, laiškus ad Mišias a t l a i k ė ir pasakė
Cadzow vietą, pastarajam iš resuodami H. Hochhauser, Ph. pamokslą klebonas kun. A.
Mielam Tėveliui
pareigų pasitraukus dėl ligos, ir D.,Director of Ethnic Heritage Miciūnas, MIC. Nulydėtas į Šv.
Program,
Kent
State
UniversiJurgio
kapines,
kur
prie
karsto
kiek vėliau su Kento universi
ty, Wright Hali, Kent, Ohio buvo sugiedota Marija, Marija.
teto archyvų ir bibliotekos vado
A.tA.
vybe bei bibliotekos mokslų 44242, arba gali kreiptis į komi Laidotuvėse dalyvavo didelis
ANTANUI RIMUI MIKELEVIČIUI
žinovais. Iš Clevelando į posėdį teto narius. Taip pat susidomėję skaičius žmonių. Visi buvo
atvyko komiteto pirmininkas stipendijomis ir naudojimusi šeimos pakviesti gedulingų
staigiai Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią ir
dr. Viktoras Stankus, Aurelija lituanistinės medžiagos tyri pietų į Elks klubą.
nėjimams
gali
gauti
informa
A. a. Jonas paliko liūdinčius
draugišką užuojautą reiškiame dukterims, mieloms
Balašaitienė, komiteto informa
ciją
tiesiog
iš
H.
Hochhauserio.
žmoną
Mariją
ir
sūnus
Šarūną.
grandietėms, VITAI ir LAURAI bei liūdesio prislėg
cijos vedėja, ir Gailė MariūPerskaičius
ilgą
ir
išsamų
po
Joną
ir
Antaną
bei
dukrą
Onu
naitė. Dėl susidėjusių nepa
tai velionio šeimai.
lankių tarnybinių aplinkybių, sėdžio protokolą, aiškiai matyti tę. Visi vaikai tėvų pastangomis
posėdyje negalėjo dalyvauti konkretaus darbo rezultatai, ir savo darbu yra baigę aukštuo
Jaunimo ansamblis
GRANDIS
Paulius Alšėnas, ilgametis kurie buvo atliekami tyliai, sis sius mokslus ir dirba savo pro
Mes, Wisconsin
aktyvus to komiteto narys ir temingai ir be didelės reklamos. fesijose.
Komiteto
pagrindinis
uždavinys
lietuviai,
liūdime
a.a. Jono
darbuotojas. Posėdyje su dr.
yra
reklamuoti
programą,
ar
asmenyje
netekę
draugo
ir tau
Hochhauseriu buvo svarstomi
stipendijų prašymai ir iš Pary chyvus ir stipendijas, kad būtų raus lietuvio.
A.tA.
Kenošietis
žiaus gautų Onos Šimaitienės naudojamasi tokia gausia ir tur
tinga
medžiaga
studijoms
gilinti
dienoraščių vertimo klausimas,
STEFANIJAI MAŽUTIENEI
kuris buvo pavestas atlikti Au ir moksliniam darbui paleng
Būti žmogumi turėtų būti
relijai Balašaitienei. Po to įvyko vinti.
mirus, jos dukterėčiai ALDONAI MAŽEIKIENEI,
laikoma privilegija, o ne pasi
labai svarbus posėdis archyvo
Be to, komitetas norėtų at
sūnėnams ZENONUI ir ROMUI PETKAMS bei
patalpose. Tame posėdyje daly kreipti dėmesį į tai, kad ne teisinimas.
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Anonimas
vavo Scott Bullard, archyvų įsi viskas, kas yra sukrauta dėžėse
gijimo skyriaus vedėjas, Diane ar palėpėse, yra archyvinė me
„Po manęs — nors tvanas!"
Sofija ir Norman Burstein
Centą, periodinių leidinių koor džiaga. Teko susidurti su kalė Štai iš kur tiek balų.
dinatorė, Dan Keller, rinkinių diniais šeimos sveikinimais,
Anonimas
žinovas. Don L. Tolliver, Biblio mūsų spaudos straipsnių iškar
tekų direktorius, ir Lubomir pomis, šeimyninių švenčių nuo
1988 METAI - GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!
Wynar, bibliotekininkystės pro traukomis, į spaudą nepate
fesorius. Komiteto narius malo kusių straipsnių juodraščiais.
niai nustebino ir dviejų jaunų Tokia medžiaga l a b a i ap
lietuvaičių
dalyvavimas: sunkina ir paties komiteto
Danguolės
Kviklytės
iš savanorių darbą, nes netin
V'LNIUS
TOUf*
TOU«
D€P*BT
ARRIVE
MOSC0W
Chicagos, kuri studijuoja biblio kamą medžiagą reikia atmesti
MOSCOW
HELSINKI
NO.
COST
USA
- " SINKI
MOSCO*
VILNIUS
NEW YORK
ITINERARY
tekininkystę, ir Rūtos Gaškie ir grąžinti ją prisiuntusiems
L
i
8
8
3
$1.975.00
JULY 12
nės, studijuojančios mitybą. asmenims, gerbiant asmeniškus
JULY 13
Ji. -Y 25
JULY 15
JULY 26
2 Ntgnw Moscoo. 10 N<ght> Vitams. 1 l * g t * netenki
Komiteto narių dideliam prisiminimus ir suvenyrus. Taip
U-—*
$1.975 0 0 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST19
AUGUST 29
AUGUST 30
2 Ntghts Moscow g reghts VHmm. 1 f*gm Meteoki
U-t»S
$1.975 0 0
S€PT 06
SEPT 07
SEPT
džiaugsmui archyvų žinovai ir pat teko dirbti su netvarkin
SE°T 19
SEPT 20
2 Niflhts Mo»cow 10 l»gnt» V.lo.ut. 1 Ntght Itelę^k.
specialistai pareiškė, kad gai sumestais popieriais karto
GERA Ž I N I A . . .
turima lituanistinė medžiaga ninėse dėžėse, sujauktais po
J e i norite pasikviesti gimines š Lietuvos aplankyti J A V ar Kanadą,
etniniame skyriuje sudaranti pieriais, neišskaitomais, pieš
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su
turtingiausią rinkinį. Posėdžio tuku darytais užrašais, senais
protokole, kuris buvo prisiųstas vokais (net be vertingų pašto
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai
palengvinti. Kreipkitės Į mus. pasiųsime smulkią informaciją.
kiekvienam posėdžio dalyviui, ženklų!). Tačiau buvo gauta
taip pat yra įjungta statistika, „daug aukso pelenuose" ir
Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..toOfree" arba rašykite:
kurioje nurodomas tikslus mūsų archyvai auga, yra gero
Baltic American Holidays Ine
visose stambesnėse mokslo ins je priežiūroje, o juos galutinai
A OIVBION OF
TOLL FREE
titucijose turimas kataloguotų sutvarkius, medžiaga bus pri
R
O
B
E
R
T
J
.
E
L
L
Y
N
T
R
A
V
E
L
I
N
C
.
pavadinimų skaičius ir nurody einama bet kuriam moksliniam
1-800-835-6688
501 Fifth Avenue. New York. N Y 10017 • (212)972-0200
tas procentas, palyginus su darbui.
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

1988 METŲ KELIONIŲ [ LIETUVĄ
TVARKARAŠTIS

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. gegužės mėn. 25 d.
Prie bazaro pasisekimo daug nė, Vincas Šuopys, W. Wytartas
prisidėjo mūsų nuolatiniai ir daugelis kitų. Mūsų
rėmėjai su savo dosniomis au nuoširdus ačiū visiems, ypač
komis: Eagles salės valdyba, A. mūsų broliukams, nes be jų
Garbahauskas, A. Kraučenka. pagalbos sesutėms būtų labai
P. Pažeriūnas, Onute Raštikie- sunku.
eb.

Š. m. gegužės 23 d., pirmadienio rytą, staiga savo
namuose mirė

A.tA.
KAZIMIERA SNIEČKUVIENĖ
sulaukusi 85 metus amžiaus.
Pasiliko dideliame liūdesyje: vyras Juozas, sūnūs
Vytautas ir Gintautas ir dukra Ramutė Aidienė su
šeimomis.
Velionė bus pašarvota Jacubs & Sons koplyčioje,
Cleveland, Ohio, tel. 216-531-7770, ir bus palaidota Visų
Sielų kapinėse, Cleveland.
Nuliūdę: vyras, sūnūs, dukra ir jų šeimos.

Mielam ir brangiam DAINAVOS ansamblio na
riui ir Pradininkui

A.tA.
ALBERTUI STOČKUI
per anksti Amžinybėn iškeliavus, jo seserį ONĄ KASPERAITIENE, vyrą JONĄ, jų dukras MARYTE ir
RŪTĄ su šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Lietuvių meno ansamblis

DAINAVA

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th A v.. Cicero
Telefonas — 863-2108

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974^*410
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

V A S A I T I S - B U T K U S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. gegužės men. 25 d.
x V y t a u t a s A. J o n y n a s ,
literatūros kritikas, gyvenąs
Montrealyje. birželio 25 d daly
vaus Kultūros kongreso svarstybose ..Lietuviškas kūrybinis
žodis". Kongresas vyks Toronte.

x Poetas Henrikas Nagys,
svečias iš Montrealio, skaitys
savo kūrybą antrą Poezijos
dienų vakarą, gegužės 28 d..
Jaunimo centre. Pradžia 8 vai.
vak. Bus ir vaišės, kurias pa
ruoš JC Moterų klubas. Bilietai
gaunami prie įėjimo.
x Vladas Būtėnas, žinomas
žurnalistas, „Amerikos balso"
pareigūnas, kartu su žmona
Dalia vieši Chicagoje, aplanke
ir „Draugą". Čia pasidalino
aktualijomis iš sostinės, pa
informavo apie Washingtono ir
apylinkių lietuvių gyvenimą ir
veiklą. Chicagoje pabus iki
gegužės 30 dienos.

x Dr. Kostas O s t r a u s k a s .
dramaturgas, skaitys savo kūry
bą literatūros vakare, kuris
ivyks birželio 24 d. Toronte.
x Metinis Lietuvių Montessori draugijos
susi
rinkimas ir direktorių rinkimai
įvyks šių metų birželio 1 d.,
trečiadieni.
7:30
v.v.
Kriaučeliūnų Vardo Vaikų
namuose. 2743 W. 69th Street,
Marquette Parke. I direktorius
kandidatuoja Irena Jurjonienė,
Elena Lieponienė. Marija
Kucinienė, Viktorija Šaulienė.
Visi draugijos nariai kviečiami
susirinkime dalyvauti.

x Memorial Day — Mirų
šiųjų pagerbimo iškilmės Lietu
vių Tautinėse kapinėse įvyks
gegužės 29 dieną, sekmadienį,
11:00 vai. ryto. Dalyvaus:
Amerikos legionierių Don Var
nas Postas, operos solistas
Algirdas Brazis ir Petro Zalubos dūdų orkestras, šauliai ir
kitos organizacijos. Pagrindine
k a l b ą pasakys lietuviams
žinomas Chicagos veikėjas
advokatas E d w a r d Vrdolyak.
Visi Chicagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami gausiai daly
vauti.
(sk)

x Mirusiųjų prisiminimo
iškilmės Šv. Kazimiero lie
tuvių k a p i n ė s e įvyks pir
madienį, gegužės 30 d. Tuoj po
šv. Mišių kapinėse visi kviečia
mi rinktis prie Steigėjų pa
minklo, kur dvasiškio malda,
pasauliečio žodžiu, vainiko pa
dėjimu ir giesme bus prisimin
ti visi mūsų tautos mirusieji,
garbės sargyboje dalyvaujant
uniformuotiems šauliams ir
šaulėms. Bendruomenės Pa
sauliečių komitetas ir Sklypų
savininkų dr-ja kviečia visus
dalyvauti.

P^^TT

•IfSk ŽVAIGŽDUTE

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

'.^.feu^a J. Hiatas.

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Ch,cago, IL 60629

J o n a s Minelga
O GIRUŽE
Spindi, spindi saulė.
Plazda, plazda vėjas.
Prie šakoto beržo
Neilgai stovėjęs
Sau tariau: — Jau metas
Išbandyti kojos...
Ten, už aukšto kalno
Du keliai šakojos.

Vienas jų — į miestą.
x Donna Kamm, Seminole,
Antras jų — į girią,
F!a.. Leonita Zaviskas, ManKur skarotos pušys
chester. Conn., A. Rastauskas,
Debesėlius skiria
x Chicagos Gimimo Švč. Richmond Hts., Ohio, pratęsė
Mergelės Marijos * Marąuette prenumeratą 1988 metams, pri
Kur genelis kala.
Parko' naujo klebono Jono dėjo po 10 dol. už kalėdines kor
Kur žibuoklė kvepia.
Kuzinsko į pareigas įvedimo teles, kalendorių. Zavickas pa
Kur
žali paparčiai
(sk)
oficialios ceremonijos bus dėkojo už kalėdines korteles,
Laimės žiedą slepia.
šeštadienį, birželio 11 dieną. 5 palinkėjo visam „Draugo" šta
x Suprasdami Pasaulio lie
vai. vak. šv. Mišių metu. Įve- bui sveikatos ir Dievo palaimos. tuvių centro įsteigimo darbą su
O giria, giruže!
dybas atliks arkivyskupo įgalio Donna Kamm taip pat padėkojo $1000.00 auka pritarė sekantys:
O bekraščiai toliai!
tas vyskupas Alfred Abramo- už gražias kalėdines korteles, o G. ir T. Alenskai, Lemont, J. ir
Man pušis kaip sesė.
vvicz. Po Mišių mokyklos salėje Rastauskas labai nusiskundė P. Bielskai, Hinsdale; A. ir W.
Man beržai kaip broliai.
bus platesnis susipažinimas ir blogu pašto patarnavimu, nes Brazdžiūnai. Palos Park; S.
pasišnekėjimas. Visi kviečiami. dažnai ..Draugą" gauna po 4 Būdas. Lemont; M. Burbienė.
KOKIA DABAR BŪTŲ
x Ugnė Karvelytė, autorė ir numerius iš karto. Dėkojame už Lemont; V. ir A. Čepėnai.
aukas,
linkėjimus
ir
pastabas.
Dovvners
Grove;
A.
ir
J.
Jano
NEPRIKLAUSOMA
organizatorė prancūzų kaiba
niai,
Downers
Grove;
B.
Juo
LIETUVA
Paryžiuje vaidinimo apie Sadūx Beverly S h o r e s Lietuvių
naitės pergyvenimus, lankėsi klubo susirinkimas j vyks šį delis. \Villowbrook: I. ir L.
Lietuva
nebūtų
„Drauge". Tas draminis pasta šeštadieni, gegužės 28 d.. 7 vai. Kirkai. Palos Hills; J. ir K. Jeigu
Laukaičiai.
Hinsdale;
E.
ir
K.
praradusi
nepriklausomybės,
ji,
tymas suvaidintas penkis kar vakare Jono ir Vincentinos
Laukaičiai, Hinsdale: D. ir A. mano manymu, dabar būtų
tus. Jis taip pat yra įrašytas į Jurkūnų namuose.
Misiuliai, Lemont; A. ir K. viena iš pažangiausių pasaulio
vaizdajuostę. Karvelytė nori šį
Poskočimai.
Lemont; P. ir N. valstybių. Litas būtų pakilęs
pastatymą pervesti į lietuvių ir X Lietuvių Socialinių reika
Stelmokai,
Palos
Hills; A. ir D. ligi dviejų ar daugiau Amerikos
anglu kalbą ir ieško tam lų t a r y b a ruošia kelionę laivu
reikalui pagalbos. Ji yra viena Michigano ežere birželio 14 d. Šleniai, Chicago; S. Vaišvilienė, dolerių, ir Lietuvos bankai būtų
Chicago. Ačiū visiems!! Aukas vieni iš patikimiausių.
iš garsios Prancūzijos leidyklų (antradienį). Laivas išplauks iš
„Gallimard" direktorių ir yra Čikagos uosto ir plauks 1% prašome siųsti: L i t h u a n i a n Aš manau, kad Lietuva turėtų
Mission Center, Inc. P. O. daug turizmo ir tas turizmas
išvedusi į visuomenę keletą da valandos miesto pakraščiais bei
Box 664, Lemont, 111. 60439. labai padėtų Lietuvos ekonomi
bai- garsių rašytojų. Ugnė renka Čikagos upe. Renkamės prie
(sk) jai. Lietuva būtų gan turtingas
medžiagą knygai apie savo tėvą Seklyčios 10 vai. ryto. Bilietų
maisto
x Antanas Šošė iš Chicagos, k r a š t a s . Nebūtų
dr. Petrą Karvelį, plačiai ži kaina (įskaitant autobusą):
111.. lietuviško žodžio rėmėjas. trūkumų (kaip nebuvo nepri
nomą Lietuvos politiką.
$8.00. Prašome registruotis iki
„Draugo" garbės prenumerato klausomybės laikais) ir pro
birželio 8 d. Lietuvių Socialinių
rius, pratęsdamas prenumeratą duktu galėtum gauti kasdien,
x Suvalkiečių dr-jos visuo reikalų tarybos raštinėje. Tel.:
198H metams, atsiuntė visą kada reikia. Nepriklausoma
tinis narių susirinkimas bus 476-2655.
šimtinę.
Nuoširdus ačiū.
Lietuva neturėjo didelio defici
(sk)
gegužės 27 dieną pirmą valandą
to nes eksportai ir importai
po pietų Zigmo Kojak salėje
x Antanas Sprainaitis, Misx Amerikos radijo stotis
buvo beveik lygūs. Lietuvos
4500 Talman Ave., Chicago. Na
Miunchene ieško lietuvių sky sissauga. Ont. Kanada, savo valstybinė santvarka buvo labai
riai prašomi atsilankyti, yra
riui r e d a k t o r i a u s . Jis turi gera valia parėmė „Draugą" 20 efektyvi. Pavyzdžiui, „Maistas"
svarbių reikalų.
gerai mokėti lietuvių kalbą žo dol. auka ir pratęsė prenumera ir „Pieno centras" buvo du ko
x Ar j a u visas Amerikos džiu bei raštu ir anglu kalbą. tą 1988 metams. A. Sprainaitį operatyvai, kurie ruošdavo
j a u n i m a s užsiregistravo į Pageidautinas patyręs žurnalis įrašome į garbės prenumera maisto produktus visam kraštui
JAV LJS suvažiavimą? Suva tas, mokąs dar rusų bei kitą torių sąrašą, o už paramą labai ir eksportui, nes valdžia sucenžiavimas įvyksta Chicagoj svarbesnę Vakarų Europos dėkojame.
tralizavo ir rėmė tuos koope
gegužės 27-30 d. Bus pilna, įvai kalbą. Pareiškimus siųsti šiuo
x Žurnl. J u o z a s Žygas iš ratyvus, bet darbininkai vis tiek
ri; programa, bus progos disku adresu; RFERL Inc.. Recruit- Chicagos, 111.. mūsų artimas uždirbdavo pinigų pagal atliktą
sijoms bei pašnekesiams. Susi ment Office Oettingenstr. 67, bendradarbis, su prenumeratos darbą, kaip kapitalistiniuose
tiksit su naujais draugais, atgai D-8000 Munich 22.
pratesimo mokesčiu atsiuntė ir kraštuose. Aš manau, kad ši
(sk) 20 dol. „Draugo" stiprinimui. J. santvarka būtų išsivysčiusi į
vinsite senas pažintis. Dalyvau
kime dideliais skaičiais.
valstybinę
Žygui. mūsų garbės prenumera sklandžiausia
sistemą
pasaulyje.
toriui
ir
rėmėjui,
tariame
nuo
x Zarasiškių klubas rengia
linksmą gegužinę ši sekmadie širdų ir didelį ačiū.
Vilnius ir Kauna? būtų švarūs
nį, gegužės men. 29 dieną, 12
Advokatas
ir naujoviški miestai. Tarp jų
x Reikalingi padavėjai ar būtų labai greitas traukinys,
GINTARAS P. ČEPĖNAS vai. Šaulių namuose. Veiks ba
ras,
virtuvė,
bus
gera
muzika
ir
ba padavėjos NIDOS restoranui. kuris per dvidešimt minučių
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
daug
laimėjimų.
Visi
kviečiami
Tel. - 776-5162
Skambinti 476-7675 nuo 8 v. nuvežtų keleivius iš vieno
ir laukiami atvykti ir pasilinks ryto ik: 8 v.v.. išskyrus sekma miesto į kitą.
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
minti su zarasiškiais. Valdyba dieni ir pirmadieni.
Tel. 460-4866
Gynybos atžvilgiu, Lietuva,
Valandos pagal susitarimą
(sk)
sk) būdama gretima Sovietų Sąjun
gai, turėtų labai gerą ir grei
x Dėmesio turintiems gi tą kariuomenę ir priklausytų
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, minių Lietuvoje! Birželio 13 d. NATO. Lietuva, Latvija ir Esti
Advokatas Jonas Gibaitis
kurias galima tuojau atsiimti. vėl važiuoju į Lietuvą. Tarpi ja (būdamos laisvos) turėtų
6247 S. Kedzie Avenue
American Travel Service Bu- ninkauju nebrangiai auto beveik bendrą gynybos jėgą.
Chicago, IL 60629
reau. 9727 S. Western Ave., mobilių, įvairių prekių pirkime Karo atveju visiems piliečiams
T e l . _ 776-8700
Chicago, 111. 60643. Tel. ir paminklų pastatyme artimie reikėtų kaip nors tarnauti
Darbo vai n u o 9 iki 7 vai vak
siems. Šiuo metu parūpinu kariuomenei arba aviacijai.
238-9787.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai d
Lietuva atsisakytų ekspor
(sk) s t e r e o ir video aparatūrą
tinkamą Lietuvoje. Siunčiu tuoti produktus j Sovietų
x Kelionė per Didžiąją Bri k a r g o . Skambinkite rytais 7-9 Sąjungą, nors kitos Vakarų
ADVOKATAS
taniją! Organizuojama lietuvių vai., vakarais iki 9 vai. ir šeštd., valstybes labai spaustų Lietuvą
Vytenis Lietuvninkas
grupė į Didžiąją Britaniją — 3 sekmd. (312) 430-4145. Rašyki ir lieptų eksportuoti. Lietuva
2501 W. 69th Street
kraštai. Iš Čikagos išvykstame te: Romas Pūkštys, 9040 S.
Chicago, IL 60629
n e p r i k l a u s y t ų Jungtinėms
rugsėjo mėn. 20 d., grįžtame R o b e r t s . Hickory Hills, 111.
Tel. 778-0800
Tautoms, nes prieš karą Tautų
Kasdien 9 - 6 vai vak
spalio mėn. 3 d. Keliausime au 60457.
Sąjunga sustabdė lietuvių žygį
šeštadieniais ir vakarais
tobusu iš Londono per Didžio
(sk) į Vilnių dėl „taikos" išlaikymo,
pagal susitarimą.
sios Britanijos miestus ir
o dabar Jungtinės Tautos tapo
kaimus. Registracija ir informa
x Greit parduodu vienos ir komunizmo lizdu, ir priklau
cija pas Vida Jonušiene. Amber
~
ADVOKATAS
Travel Service. 11745 South- dviejų šeimų namus Chicagoje symas joms nieko gero Lietuvai
ALGIRDAS R. OSTIS
west Highway, Palos Heights, ir apylinkėse. Skambinkite neneštų.
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2
Klaipėda būtų vienas iš Euro
Illinois
60463.
Tel. R E MAX F I R S T , R i m a s
Hinsdale. IL 60521
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba pos pagrindinių uostu. Čia daug
Tel. 325-3157
312-448-7420.
636-6169.
laivų iš įvairių kraštų atplauk
Valandos pa^'al susitarimą
(sk)
^sk.) tų ir paliktų prekes ne tik

i

•

^L

Lietuvai, bet ir kai kuriems
kitiems Europos kraštams.
Palangoj ir Nerijoj būtų dideli
kurortai, i r vasarotojai iš visos
Europos vyktų į Nidos smėlio
kopas ir paplūdimius.
Aplamai, Lietuvoj gyvenimas
būtų daug geresnis, negu dabar
okupuotoj Lietuvoj, kraštas
būtų turtingesnis ir modernes
nis, ir žmonės būtų patenkinti
ir pasiturintys.
Darius Udrys,
..Židinio" neakivaizdinės
lituanistinės mokyklos
II sk. mokinys.
PAVEIKSLAS NAKTIBALDOS
Š t a i p r i e š mane stovi
paveikslas, kuris vaizduoja
n a k t i b a l d a s . Bežiūrint į šį
paveikslą m a n kilo šios mintys:
Kartą buvo keturi draugai,
kuriuos visi vadindavo nak
tibaldomis. J i e buvo lauke apie
11:15 valandą vakare. Lauke
buvo šalta. Jie nutarė nueiti į
u ž k a n d i n ę , kad sušiltų ir
užsikąstų. Užkandinėje buvo
p a r d a v ė j a s ir d a r vienas
žmogus. Pardavėjui nuėjus į
užpakalinį kambarį, tas žmogus
greit pribėgo prie kasos, išėmė
visus pinigus ir išbėgo iš užkan
dinės. N a k t i b a l d o s pamatę
išbėgo paskui jį ir ėmė vytis.
Atėjęs pardavėjas pamatė, kad
tuščia kasa ir nėra naktibaldų,
išbėgo iš užkandinės, pradėjo
šaukti pagalbos. Su žmonių pa
galba buvo sugauti visi nakti
baldos ir perduoti policijai.
Policininkai uždarė visus į kalė
jimą ir pranešė jų tėvams. Kai
viskas buvo išaiškinta, jie buvo
paleisti ir pagirti už gerą darbą.
Nuo to laiko jie jau nebebuvo
naktibaldos .
R i m a s Lukas,
Dariaus Girėno lit.
m-los 7 sk. mokinys.
DAUG KOVOTA UŽ
LAISVE

GALVOSŪKIS NR. 161

(Žiūrėkite brėžinėlį). I šiuos
tris langelius įrašykite žodį
„mėnulis". Į kiekvieną langelį
galima rašyti tik vieną raidę
(5 taškai)
Piešė: Venta Norvilaitė,
Krist. Donelaičio lit. m-la.

KARALIŠKOS VELYKOS
Seniai, seniai, kai Lietuva tik
susijungė į vieną valstybę,
gyveno karalius Mindaugas. Jis
jautėsi labai laimingas, nes tapo
pirmuoju karaliumi.
Tais metais, kai Mindaugas
jau apsivainikavo karaliumi, jis
norėjo daug ką pakeisti. Artėjo
Velykų šventės, kurių metu
tarnaitė atnešė karaliui kiau
šinius. Mindaugas pagalvojo,
kad jam netinka paprasti, balti
kiaušiniai. Jis turi valgyti
ypatingus. Karalius paprašė,
kad tarnaitė juos pakeistų.
Išėjusi iš karaliaus kambario,
tarnaitė galvojo, kaip ji galėtų
pakeisti kiaušinius? Ji matė
kaip išdykę vaikai dažo langus
su karštu vašku. Kai vaškas
palietė langą, jis sukietėjo ir
paliko savotišką raštą. Tarnaitė
galvojo — jei ji uždės vaško ant
kiaušinių, tai ji taip pat gaus
raštą.
Tuojau ištirpino vašką, uždėjo
ant kiaušinių ir gražus raštas
padengė paviršių. Kiaušinius
nunešė Mindaugui. Karalius
apsidžiaugė, bet paprašė, kad
juos padarytų spalvingesnius.
Tarnaitė nudažė juos įvairiomis
spalvomis ir karaliui labai jie
patiko. Apsidžiaugęs padėjo juos
ant stalo ir pasišaukė žmoną
jais pasidžiaugti. Karalienei jie
taip patiko, kad sudėjo juos į
gražią pintinėlę.
Nuo to laiko visi žmonės
pradėjo dažyti Velykoms kiauši
nius. Jie nebevadino juos tik
kiaušiniais, bet margučiais.
Taip šis pavadinimas ir prigijo
Lietuvoje.
Dabar šv. Velykų proga mes
dažome spalvingus ir gražius
margučius.
Venta Norvilaitė. V kl.
K. Donelaičio lit. m-la.

Vasario Šešioliktoji man pri
mena, kad 1918 metais Vilniu
je buvo paskelbta Lietuvos
nepriklausomybė. Ši diena buvo
labai laiminga, nes žmonės
galėjo patys save valdyti. O kiti
k r a š t a i i š n y k o po pirmojo
pasaulinio karo.
Buvo daug kovota už Lietuvos
laisvę, daug savanorių ir karių
žuvo. Gaila, kad nepriklau
somybės laikai pasibaigė 1940
metais, kai Lietuvą užėmė
GALVOSŪKIO NR. 141
rusai — komunistai. Dar ir šian
ATSAKYMAS
dien tebesitęsia vergija, nes
rusų valdžia tebėra Lietuvoje.
Ši mašina buvo užregistruota
Žmonės neturi jokios laisvės ir
Floridoje.
teisių, persekiojama religija.
Laisvajame pasaulyje mes
GALVOS4KIO NR. 142
švenčiame Vasario Šešioliktąją,
ATSAKYMAS
nes e s a m e l i e t u v i a i . Taip
Laura suklydo burtininką pa
darysime, kol Lietuva bus
pavergta. Lietuva tik dvidešimt vadinus vampyru.
dvejus metus buvo nepriklau
GALVOSŪKIO NR. 143
soma, t.y., nuo pirmojo pasau
ATSAKYMAS
linio karo pabaigos iki antrojo
pasaulinio k a r o pradžios. Mes
Šis piešinėlis vaizduoja Vincą
n i e k a d a n e t u r i m e nustoti
Kurdirką.
Tas paminklas yra
kovoję už Lietuvos laisvę, nes
pastatytas Kudirkos Naumies
esame lietuviai.
tyje.
A u d r i u s Bankaitis,
Clevelando Šv. Kazimiero
GALVOSŪKIO NR. 144
lit. m-ios mokinys.
ATSAKYMAS
(„Mūsų žingsniai").
Visi keturi lėktuvai skris
pietų kryptimi.
J o n a s : — Koks skirtumas
tarp vieno jardo ir dviejų jardų?
GALVOSŪKIO NR. 145
P e t r a s : — Tvora.
ATSAKYMAS
M o k y t o j a s : — Išvardink ke
turis sezonus.
Mokinys: (greitai) — Druska,
pipirai, cukrus, prieskoniai.

GALVOSŪKIS NR. 162

Piešinėlis vaizduoja auksinės
žuvytės pasaką. Čia pasakos
pabaiga, kada bobutė verkia
prie sudužusios geldos, nes per
savo gobšumą viską prarado.
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(Žiūrėkite piešinėlį). Sujunkite
taškus ir sužinosite kas nupieš
ta. Numeriai labai smulkūs, jei
bus sunku matyti, pasinaudoki
te padidinamuoju stiklu.
(5 taškai).
GALVOSŪKIS NR. 163

(Žiūrėkite piešinį). Pasivaikš
čiokite po šios baidyklės galvos
takus.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 164
Parašykite moteriškosios gi
minės daiktavardžių vienaskai
tos naudininko visas galimas
galūnes.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 165
Parašykite milžino vardą,
kurį Dovydas užmušė su
laidykle (slingshot).
(5 taškai)
GALVOSŪKIU
SPRENDĖJAMS
Šie galvosūkiai paskutiniai.
Vasarą reikia galvai duoti poil
sio. Kai bus užbaigti skelbti gal
vosūkių atsakymai, bus praneš
ti galvosūkius sprendusių už
dirbti taškai ir premijos. Gauti
atsakymai iš jūsų nebus užskai
tyti, jei bus gauti po atsakymų
paskelbimo „T.Ž.". Jei pasi
taikys vienas kitas galvosūkis
,,T. Žvaigždutėje" vasaros
metujie nebus konkursiniai.
Konkursiniai galvosūkiai bus
pradėti spalio mėn. pradžioje.
Iki to laiko pailsėkite.
Redaktorius

