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„Pravda" smerkia 1939
m. Stalino — Hitlerio
pasirašyta paktą

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

Atviras laiškas
TSRS Generaliniam
Prokurorui

Stalino veikla — kriminalinis nusikaltimas
Maskva. — Komunistų parti
jos laikraštis,,Pravda" atspaus
dino viešą Stalino draugiškos
sutarties pasmerkimą su nacių
Vokietija ir apkaltino jį Rau
donosios armijos suluošinimu
išskerdžiant karininkų korpusą
prieš pat prasidedant Antrajam
pasauliniam karui.
Strapsnio atspausdinimas vi
same puslapyje sugriauna Sta
lino paveikslą kaip puikaus
k a r o vado ir n e k l y s t a m o
mokytojo atvaizdą, kuris terori
zavo Sovietų Sąjungą beveik
tris dekadas. Daug straipsnių
paskutiniais mėnesiais puolė
Staliną už „liaudies priešų"
s u n a i k i n i m ą ir priverstinį
ž^mės ūkių nusavinimą bei pa
vertimą kolchozais.

nisteris pirmininkas Molotovas
galėjo forsuoti draugystę su na
ciais. „Praktiškai tai yra mūsų
visos antifašistinės ideologijos
pozicijos pasmerkimas — tai jau
per daug". Beprasmis ir kruvi
nas teroras buvo pasiekęs ribą,
kuris grasino visai sistemai di
džiausių bandymų išvakarėse.
Dveji metai prieš karą, kuris
priartėjo prie tėvynės sienų,
kraštas buvo susilpnintas", rašo
gen. Volkogonov. Jis rašo, kad
Stalinas buvo savo užsispyrimu
apakintas ir negalėjo prisipa
žinti prie klaidų.
„Jei mes tik nekaltai kalbė
sime apie užsienio politiką ir tas
šiurkščias strategines klaidas
kaip Stalino apsiskaičiavimą,
tai asmeninėje srityje jo veikla
buvo paprastai kriminalinė".

Nuorašai: Lietuvos vyskupams areštuotą vežė iš Antakalnio į
ir vyskupijų Valdytojams
KGB rūmus. Kalbėjosi tik
rusiškai. Civilis ir vėl lietu
1987 m. rugpjūčio 28 d., apie viškai ėmė grasinti, esą disiden
17 vai., Nijolė Sadūnaitė važia tams reikią Stalino. Visus de
vo lengva mašina Kauno link. monstrantus jis, saugumietis,
Už Vievio mašiną sustabdė 6-7 p a t s iššaudytų... Į Vilnių
milicininkai ir keli civiliai nevežė, o šunkeliais, miškais
apsirengę asmenys. N. Sadūnai- Baltarusijos
link.
Apie
tei praplikęs civilis ir milici vidurnakti sugrįžo į Vilnių.
ninkas liepė išlipti ir sėsti į šalia Valakampių paplūdimyje iš
punkto stovintį šviesiai gelsvos krūmų atėjo pamaina — trys
Jungtinis Pabaltiečių komitetas, kuris rūpinasi Lietuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvinimo iš Sovietų
Sąjungos reikalais Washingtone. Iš kairės į dešinę matyti M. Kari, O. Pavlovskis, G. Meirovics,
spalvos be numerių „Žigulį". civiliai žmonės, esą KGB juos
svečiai — Lietuvos atstovai S. Lozoraitis ir S. Bačkis, J. Lusis, E. Jaakson, V. N a k a s ir M.
Kai N. Sadūnaitė paklausė, vadina jaunesniais Dzeržinskio
Samatienė.
kokiu pagrindu ją sulaiko, broliais su neišsivysčiusiomis
civilis piktai suriko: „Žinojai, smegenimis. Jie vėl nuvežė į
kad neturi teisės išvažiuoti iš Baltarusiją iki Molodečno
Vilniaus... Vien už sekmadienio miesto. Apie 14 vai. sugrįžo į
demonstraciją (rugpjūčio 23 d. Valakampius, kur po kiek laiko
..Atkreipiame jūsų dėmesį"
vilniečiai prisiminė Hitlerio- iš krūmų atėjo dar viena pa
Stalino reputacija, kaip vado,
Sąjūdis už persitvarkymą ir
Ideologinės
Stalino aukas ir N. Sadūnaitė maina, kuri N. Sadūnaitę ve
— Chicagoje pirmadienį il kuris sujungė sovietus pasiprie
pasakė kalbą) tave per maža žiojo po Lietuvą — Ignaliną,
giausia metų diena buvo karš šinti nacių invazijai ir, kad
nepriklausomybę
veiklos kritika
sušaudyti..."
čiausia ir pirmoji vasaros diena, naciai buvo išvaryti, straipsny
Snieškų, Zarasus, Uteną ir t.t.
Maskva. — Estijos respub toriai turi intenciją neleisti nes po pietų temperatūra pasie
Nijolę Sadūnaitę pasodino iki 23 vai.
V i l n i u s . — Pavergtoje
je neminima, bet partijos
likos vyriausybė, sudarydama Komunistų partijos ir vyriau kė 104 laipsnius.
tarp milicininko ir saugumiečio,
l a i k r a š t i s spausdina naują Lietuvoje įvyko LKP Centro
precedentą kitiems Sovietų Są sybės žmonėms turėti vadovau
(Bus daugiau)
kuris 1987 m. balandžio 1 d. ją
— H a i t i valstybėje generolas biografijos ištrauką apie dik komiteto posėdis, kuriame iš
jungos regionams, leido orga jančius postus šioje organizaci leitenantas Henri Namphy nu
pareigų buvo atleista daug par
nizuoti plataus masto politinę joje. Dauguma Estijos Liaudies vertė teisėtą vyriausybę ir tatoriaus rolę, kurią paruošė
tijos sekretorių ir jų vieton
grupę šalia Komunistų partijos. Fronto vadų yra patys Komu pasiskelbė pats save prezidentu gen.Dmitri Volkogonov. Tai
paskirti k i t i , dažniausiai
Pagal Estijos spaudos žinias nistų partijos nariai, kurie yra ir, kad valdysiąs dekretais ir pasirodė tada, kai liko dvi
jaunesni.
Centro komiteto sek
dienos iki 47 vokiečių invazijos
Maskva. — New York Times ti visame krašte ir į užsienį ir ir pranešimus, naujoji Estijos stipriai pasisakę už politines ir jokių rinkimų nebūsią. Teisėtai metinių paminėjimo. Puslapio retoriumi ir Politbiuro nariu
daro kelis pasiūlymus, kaip leisti gyventi žmonėms ten, kur Liaudies Fronto organizacija iš ekonomines reformas. Liaudies išrinktasis prezidentas Leslie centre y r a įdėta Stalino išrinktas 41 m. amžiaus veteriaugo per du mėnesius į 40,000 Fronto programa buvo atspaus Manigat vadovavo vyriausybei
galėtų Sovietų Sąjunga būti jie nori;
nuotrauka, kuris šypsosi ir norius Stasys Giedraitis.
daugiau demokratiška. Reikia
• panaikinti Komunistų par narių sąjūdį. Sąjūdžio platfor dinta „Sovetskaya Estonija" 4 mėnesius. Jis buvo generolui spaudžią ranką Joachimui RibDarydamas ataskaitinį prane
suvaržyti K.G.B. galią. Panai tijos narių privilegijas — favo- moje entuziastiškai pasisakoma laikraštyje ir kiekvienas, kuris ištikimų kareivių nuvežtas į bentropui, Hitlerio Užsieno rei šimą, Centro komiteto pirmasis
kinti vidaus pasų sistemą. ritizmą, kurie dabar sudaro už Gorbačiovo programą ir už pasisako už Gorbačiovo pere- Domininkonų respubliką, kuri kalų m i n i s t e r i u i , o p a t s sekretorius R. Songaila pagar
S u k u r t i naujas politines maždaug 10% suaugusių gyven didesnę politinę ir ekonominę stroikos programą, arba, kuris jam suteikė azylio teises.
straipsnis pavadintas: „Mes biai paminėjo Maskvos prie
organizacijas atsverti Komunis tojų tarpe. Panaikinti visas pri nepriklausomybę. Praėjusį nori sumažinti Sovietų sistemos
— Čekoslovakijos komunis atkreipiame jūsų dėmesį į tai". kaištą, jog respublikoje yra
tų partijai. Atspausdinti parti vilegijas, vadinamas nomenkla penktadienį Liaudies Frontas nelankstumą, arba, kuris nori tinės vyriausybės agentai ap
esminių spragų „darbo žmonių
jos slaptąjį biudžetą. Pranešti tūra, tik partijos kontroliuo pademonstravo savo norą, kai paneigti stalinizmo konserva- supo Rytų — Vakarų žmogaus
idėjinio politinio, ypač interna
Politinė Stalino klaida
Politbiuro nutarimų santrau jamus darbus, kaip pavyzdžiui susirinko daugiau negu 100,000 tyvizmą, gali būti šios orga teisių kovotojus, kurie Prahoje
cionalinio auklėjimo darbe".
„Mūsų nuomone, tai buvo Taip pat, silpnai kovojama su
kas.
fabrikų menedžeriams ir laik žmonių, įskaitant ir Komunis nizacijos nariu.
buvo susirinkę seminarui. 32
Panašūs
frontai
yra
suorga
tų
partijos
Estijoje
antrąjį
vy
didelė
politinė klaida pasirašy „užsienyje kurstomomis provo
raščių
redaktoriams;
Iki šiol niekas tokių klausimų
užsieniečiams įsakyta tuoj
nizuoti
Maskvoje,
Leningrade,
riausiąjį
asmenį.
Demonstracija
nedrįsdavo kelti, tačiau dabar
• išleisti įstatymą, kad
išvykti iš krašto, o 10 čekų buvo t i draugiškumo sutartį ir kacinėmis kompanijomis tarybi
nustatyti sienas tarp Sovietų nio Pabaltijo respublikų klau
paskutinių savaičių metu tie Komunistų p a r t i j a tegali įvyko sostinėje Taline. Organi Kijeve ir Jaroslave, c taip pat suareštuoti.
ir
Lietuvos
respublikoje,
kaip
zatoriai
pasakė,
kad
nominuos
klausimai viešai keliami ofi įsakinėti tik savo nariams. Par
— I r a n o televizijoje pasirodė Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. simu. Tai rodo, kad nepakanka
praneša
Sovietu
spauda
ir
poli
k
a
n
d
i
d
a
t
u
s
vietiniams
ir
cialioje sovietų spaudoje. tijos oficialūs asmenys, kurie
ayatola Chomeini po dviejų rugsėjo 28 d.", rašoma straips mai efektyviai dirbo Centro
Gyventojų laiškai ir pasisa dabar turi nevaržomą galią respublikos postams ir stengsis tinių klubų nariai.
dienų, kai buvo pranešta, kad jis nyje. „Nepuolimo sutartis buvo komiteto biuras, asmeniškai
pakeisti
įstatymus
ir
pravesti
kymai spausdinami laikraščiuo vyriausybėje, industrijoje ir
mirė nuo vėžio ligos. Jis pasirašyta prieš mėnesį, kurios drg. L. Šepetys, Ministrų
referendumą.
se, bet tai dar nereiškia, kad visi policijoje turi būti renkami.
nekalbėjo, bet tik labai sunkiai neturėjo būti. Kai šis nepuolimo Tarybos pirmininko pavaduo
MIRĖ KUN. PROF.
tie klausimai bus apsvarstyti
pakėlė ranką, atsakydamas į paktas buvo praneštas, tai tojas, Centro komiteto narys A.
Tai yra jaunų intelektualų
Kas nervina Maskvą
P.
DAMBRAUSKAS
sudrebino visas Europos vyriau Česnavičius../'. Žinoma, ir
Komunistų partijos suvažia viešas pasisakymas. Griežtai
žmonių sveikinimus.
Kas
atsitiko
Estijoje,
atrodo
vime.
pasisakoma prieš partijos
— Washingtone
sekr. sybes ir jau tada buvo pakirsti daugelis kitų.
Birželio 20 d. Putnamo Nekal
bus bandoma suorganizuoti pa
„aparačikus", kurie kaltinami
Shultzas pasakė, jog „Panamos Komunistų ideologijos pagrin
našius Frontus ir kitur, kurie to Prasidėjimo Marijos seserų
stabdymu pažangos. Už šias
Reikia naujų įstatymų
valdytojas y r a pavojingas dai . deklaruojant Sovietų
Tautiškumas — nuodėmė
tarnautų progorbačiovinei per laikomuose Matulaičio namuo
reformas pasisako visų respub
žmogus ir jo dienos suskai Sąjungos ir Hitlerio nacių
se
mirė
a.a.
kun.
prof.
Pijus
Konferencijai delegatai jau
sitvarkymo
idėjai
prieš
L. Šepetys perspėtas, kad
Vokietijos draugystę".
likų jaunieji intelektualai, o
tytos".
yra išrinkti. Jai 300 narių Cen
sustabarėjusį Komunistų parti Dambrauskas. Velionis buvo
privalo
ryžtingiau pertvarkyti
ypač jų teisininkai.
— A f g a n i s t a n o laisvės kovo Stalino veikla — kriminalinė
gimęs 1892 m. rugsėjo 13 d.
tro komitetas pasiūlė svarsty
jos aparatą.
ideologinį
darbą, drąsiau ir
Ožkabalių km.. Vilkaviškio tojų vienas karo vadų Gulbudtinų reikalų platformą. Bend
Generolas Volkogonov kelia principingiau spręsti opius
vlsč. Studijavo Seinų Kunigų din Hekmatyar pasakė, kad
ruoju požvilgiu yra siūloma
klausimą,
kaip Stalinas ir jo mi- klausimus. Be to. Centro komi
seminarijoje ir Petrapilio Dvasi sovietų paimti belaisviai bus
Komunistų partijos kai kurias Ortega vėl nori tartis
teto
biuras
išnagrinėję
nėje akademijoje. Kunigu laikomi tol, kol tūkstantis afga
teises perleisti išrinktiems
praėjusių metų rugpjūčio 23
įšventintas 1915 m. rugsėjo 1 d. nų marksistų kartu su Sovietų
Managva. Nikaragvos prez.
vyriausybės nariams. Siūloma,
dieną
Vilniuje
surengta
Negavo vizos
va'Miav
Visą laiką dirbo pedagogo kariuomene išvažiuos į Sovietų
kad būtų daugiau demokratijos Ortega sekmadienį vėl pasiūlė
sambūrį. R. Songaila pasakė
darbą. Kudirkos Naumiesty Sąjungą. Tik tada belaisviai
Londonas.
— Sovietų kad nacionalistiniai ir religinia
renkant pareigūnus partijos vi susitikti su Contras vadais ir
mokytojas ir direktorius, galės grįžti į savo namus.
Sąjunga
nedavė
leidimo ekstremistai, minėdami Vasarų
duje ir išorėje vadovaujančius tęsti derybas. Tačiau jis ta pa
—
Bonoje
išleistoje
studijoje
mokytojų
seminarijos
mokyto
čia
proga
įspėjo
Ameriką
įvažiuoti
Keston
kolegijos
asmenis ir, kad būtų išleisti
16-ja mėgina visuomenės vie
SOVIET
jas, direktorius ir patalpų rašoma, jog Černobylio katas steigėjui kun. Michael Bornauji įstatymai, kurie apsau neduoti daugiau paramos lais
UNION
nybę". Jis ragino partinius
statytojas. Tarp 1929 m. 1938 trofos radiacijos padariniai bus deaux, kuris rūpinasi žmonių
gotų žmonių asmenines ir poli vės kovotojams. Jis pasakė, kad
komitetus ir vietinius tarybi
m. Vilkaviškio kunigų semi j a u č i a m i ir po 50 metų. religinėmis teisėmis komunistų
Amerika
kenkia
taikos
pasita
tines teises.
nius organus ..padaryti viską,
narijos
profesorius.
Vėl Maždaug tūkstantis žmonių k r a š t u o s e . Kun. Bordeaux
kad būtų užkirstas kelia:
Prieš dvi savaites Politbiu- rimams, todėl naujos lėšos, y—\
mokytojų seminarijos mokyto mirs nuo vėžio, kurio nebūtų turėjo vadovauti 46 britų
kurias
prez.
Reaganas
nori
skir
tokiems
priešiškiem:
ras įsakė visoms vietinėms par
Naujoji Estijos Liaudies Fronto jas. Vokietijoje Niurtingeno
buvę, jei nebūtų įvykę to krikščionims, kurie norėjo
ti
partizanams,
yra
visiškai
tijų vadovybėms paruošti savo
organizacija dirba už politinę ir
išpuoliams".
nepriimtina Nikaragvos san- ekonominę nepriklausomybe Estijo gimnazijos direktorius, kunigu sprogimo.
stebėti krikščionybės 1.000
pasiūlymų apžvalgą.
seminarijos profesorius Kolum
— Maskvoje „Tasso" agen metų jubiliejaus iškilmes
dinistams. Pagal jį, tai bus je.
bijoje,
vikaras
Baltimorės
Šv.
tūra
p r a n e š a , jog speciali Maskvoje, Leningrade ir Kijeve.
Sapoa susitarimų sulaužymas,
J a u n i m o siūlymai
Komunistų
partijos
vadai
tiki
Alfonso parapijoje.
Rašė komisija, ištyrusi Krymo totorių Anglikonu kunigas pareiškė
bet Contras vadovybė pranešė,
KALENDORIUS
„Komsomolskaya Pravda" jog Sapoa susitarimai nebesais si panaudoti tas frontiškas or laikraščiams, spausdino kny prašymą, kad būtų leista jiems didelį nustebimą, kad negavo
Birželio 22 d.: Tomas Moras
savo pirmame puslapyje siūlo: to jų, kadangi Sandinistai patys ganizacijas tautinių pasireiš gas, išleido apie dešimt lie sugrįžti į tėviškes, Sovietų vy vizos į Sovietų Sąjungą, 30 metų
• sudaryti nuolatinę komisiją, tų susitarimų nesilaiko, nes kimų sukontroliavimui, kurie tuviškų maldaknygių nepr. Lie riausybės vardu atmetė jų jis studijuoja Bažnyčios reikalus Laimutė, Paulinas Nolietis, Su
prašymą. Stalinas 1944 m. Sovietų Sąjungoje ir ten yra dargas.
kuri peržiūrėtų policijos ir KGB nepradėjo demokratinio proceso nervina Maskvą Pabaltijo kraš tuvoje.
Birželio 23 d.: Zenonas. Van
veiklą ir pertvarkytų visą KGB, krašte. Prez. Daniel Ortega tuose, Sovietų Centrinėje Azi
Laidojamas birželio 22 d., deportavo 250.000 totorių. Gro- buvęs 9 kartus ir praleidęs
da.
Arvydas. Vaida. Agripina
joje
ir
paskutiniu
metu
Kaukazo
kuri dabar naudojasi išimtina pasakė, kad jo brolis Gynybos
trečiadienį, Putnamo seselių myko vadovaujama komisija ne vienus metus sovietuose. Jis
patenkino jų prašymo.
galia vidaus reikaluose piliečių ministeris Humberto Ortega kalnų Armėnijos ir Azerbaidža „Dangaus Vartų" kapinėse
buvęs visiškai tikras, kad
ORAS
no
respublikose.
atžvilgiu;
pasiuntė laišką Contras dele
— Illinois valstijoje Blue glasnost laikais jam bus duota
• panaikinti vidaus pasus ir gacijos vadui Alfredo Cesar,
Saule teka 5.16. leidžiasi 8:29
— M e t r o p o l i t a n Operos Cross apdraudos kompanija pra viza. Britanijos Užsienio reikalų
Fronto p r o g r a m a
gyvenimo vietos leidimus lei pasiūlydamas birželio 26-29
Temperatūra dieną 97 1.
rado
32
mil
dol.
praėjusiais
me
ministerija
pareiškė
protestą
išlaidų biudžetas 1988-89 metų
džiant piliečiams laisvai keliau dienas naujam pasitarimui.
Sovietų ambasadai ir Kremliui. naktį 76 1.
Liaudies Fronto organiza- sezonui numautas 81 mil. dol. tais.

Estijos Liaudies Frontas

Komunistų jaunimo reikalavimai

TRUMPAI
IS VISUR

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. birželio mėn. 22 d.

SESERIJOS VADOVĖS
RUOŠIASI STOVYKLAI
Praėjusį savaitgalį Clevelande VTI-tos Tautinės stovyklos
reikalais tarėsi LS Seserijos
vadovės. Šalia dalyvavimo
Centrinės vadovybės posėdyje ir
stovyklavietės apžiūrėjime
šeštadieni, birželio 18 d., Seseri
ja savo reikalais tarėsi dar ir
sekmadienį, birželio 19 d., Sto
vyklavietės apžiūrėjime dalyva
vo 24 Seserijos vadovės, jų tarpe
penkios pastovyklių viršinin
k ė s . Džiugu, k a d iki šiol
stovykloje dalyvauti yra užsiregistravusios arti 300 sesių. Lau
kiama dar ir daugiau užsiregis
truosiančių.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲVKŲ RAMOVĖ
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629

KAS NAUJO VYDŪNO
JAUNIMO FONDE
Po metinio VJF direktorių po p a t a l p a s J a u n i m o centre.
sėdžio gegužės mėnesio pradžio Valdyba dėkoja už tai. Fotogra
je, buvo perrinkta valdyba senos favimo darbus atliks J.
sudėties. Sekant įsisenėjusia Tamulaitis, įrėmavimo — J.
tradicija, valdyba pareigomis Liubinskas, užrašų — Liudas
pasiskirsto
savo
t a r p e . Ramanauskas. Muziejaus ati
Balandžio 13 d. įvyko valdybos darymo ir pobūvio planus
posėdis, kuriame išrinktieji vykdys D. Bielskienė ir J.
valdybos nariai nusprendė Variakojienė. Yra gauta naujų
palikti tose pačiose pareigose: eksponatų ir laukiama naujų.
pirmininkas Vytautas Mikū Prašome juos siųsti Vydūno
nas. pirmininko pavad. Jūratė Jaunimo Fondo adresu: 3001 W.
Variakojienė,
p i r m i n i n k o 59th Street, Chicago, IL 60629.
pavad Juozas Liubinskas, iždi Pagal pageidavimus eksponatai
ninkas Liudas Ramanauskas, b u s perfotografuojami
ir
reikalų vedėjas Leopoldas von grąžinami atgal arba paliks
Braun ir sekretorė Danguolė v i s a m laikui k u r i a m a m e
Bielskienė. Per daugelį metų muziejuje.
darbas vyko sėkmingai ir dar
Vydūno kapo priežiūrai Detniai, niekas nepavargo ir visi molde yra paskirta lėšos, kurios
yra pasiryžę darbą sėkmingai bus išmokėtos prižiūrėtojui. J a u
tęsti toliau. Šiais metais y r a 19 metų globa rūpinasi kun. P.
pramatyta plati darbo pro Skėrys, kuriam t a s pareigas
grama, kuriai įvykdyti reikės paliko E. Simonaitis. Prak
gerokai pasidarbuoti.
tiškus darbus atlikdavo DetPosėdyje buvo paskirta jauni molde gyvenanti lietuvaitė
mo organizacijai
$1.500 Wernerienė. Prieš mėnesį laiko
pašalpa-, lituanistikai šį kartą ji mirė ir Vydūno kapo priežiū
maža 200 dol. suma. Vienas ra kun. P. Skėriui teikia vis
prašymas nebuvo patenkintas, daugiau rūpesčių. Šiam reikalui
neįrodžius prašymo svarbos.
aptarti bus šaukiamas pasi
Prieš septynerius metus buvo tarimas Chicagoje. Šiais metais
išleista A. Šapokos redaguota sueina 120 metų nuo Vydūno
Lietuvos Istorijos FV-oji laida. gimimo ir 35 metai nuo jo mir
2.000 egzempliorių jau iškeliavo ties. Neturime užmiršti didžio
į įvairius pasaulio kraštus, daug jo lietuvio, kad jo k a p a s
jų nukeliavo ir į tėvynę Lietu neišnyktų Vokietijos žemėje,
vą. Ji ten labai branginama ir kaip ir daugelis kitų.
vertinama, keliauja iš rankų į
Metinė Vydūno Jaunimo fon
rankas. VJF valdyba svarstė do premija bus skiriama šį ru
naujos V-sios laidos reikalą. Tai denį pasižymėjusiems jaunes
pareikalaus daug lėšų ir darbo. I niosios kartos lietuviui veikėjui,
Nutarta naują laidą leisti gal m o k s l i n i n k u i ,
rašytojui,
kiek mažesniu tiražu. Š i s muzikui ar kitaip išskirtinai
nepelningas užsimojimas reika pasižymėjusiam. Jau yra gautas
lingas visuomenės paramos, nes vienas pasiūlymas. Laukiama
jau
išsibaigusios
laidos jų daugiau. Prisidėkime visi
išleidimą mūsų v e i k s n i a i prie išskirtino darbuotojo
neparėmė nė vieno dolerio atrinkimo. Premijos įteikimas
auka. Leidimo naštą tenka nešti vyks šių metų spalio mėnesyje
vien Vydūno Jaunimo fondui ir Chicagoje. Apie tai bus pranešta
jos rėmėjams. Iki šiol A. Šapo plačiau.
kos redaguota Lietuvos istorija
Kalėdiniai atvirukai jau pa
lieka pagrindinis mokslo r i n k t i
ir n e t r u k u s b u s
veikalas Lietuvos istorijai spausdinami, šiais metais jie
pažinti. Stambus 688 p s l . yra sukurti dail. J. Sodaičio iš
leidinys, spalvotos iliustracijos Floridos. Dailininko lietuviška
ir trys spalvoti žemėlapiai y r a simbolika ir tematika užtikrina
brangūs atspausdinti. įrišimo jų pasisekimą. Atvirukai bus
išlaidos irgi yra gerokai pakilu siuntinėjami rudenio pradžioje
sios, bet šią svarbią knygą Vy ir nebus vėluojama. Jie bus
dūno Jaunimo fondas pasiryžęs spausdinami keturiomis spal
ir vėl pateikti skaitytojams.
vomis spaustuvėje Chicagoje.
Gautas padėkos laiškas iš J a u priimami užsakymai.
Punsko liciejaus (gimnazijos) va
Ateinantis valdybos posėdis
dovybės ir rėmėjų už Vydūno bus iškilmingas, kartu su pobū
Jaunimo fondo j i e m s pa viu. Bus svarstomi nauji pra
dovanotus penkis kompiuterius. šymai paskoloms gauti. No
Laiške rašoma:
Manau, kad rintieji paskolas gauti yra ra
naujuosius mokslo metus galė ginami juos įteikti mėnesį lai
sime pradėti su šiomis mo ko prieš mokslo metų pradžią,
derniomis mokslo priemonėmis. kad valdyba turėtų galimybę
Moksleivių ir mokytojų vardu juos laiku ir tinkamai apsvars
išreiškiu Jums nuoširdžius pa tyti. Yra priimami ir prašymai
dėkos žodžius. Užtikrinu, kad lituanistinėms stipendijoms
stengsimės vis našiau dirbti gauti, jų grąžinti VJF nereikia.
mūsų nedidelės lietuviškos Tuo yra teikiama pirmenybė ir
visuomenes labui..." Tebūna paskatinimas daugiau susi
lietuviškos mokyklos neprastes domėti lituanistika. Informa
nės už kitų tautybių mokslo in cijas teikia visi Akademinio
stitucijas. Vydūno Jaunimo fon Skautų sąjūdžio skyriai, ten yra
das yra pasiryžęs jiems padėti gaunamos pareiškimų formos.
dabar ir ateityje. Kitame laiške
Vydūno Jaunimo fondas y r a
rašoma:
Tikėkite man. toki gavęs stambių aukų, kurių
konkretūs, labai veiksmingi žy sąrašas bus netrukus paskelb
giai, padedant mūsų jaunimui t a s . Dr. Vinco K u d i r k o s
išsimokslinti, yra mums pasidi monografija, kurią parašė žino
džiavimas Jumis. Taigi d a r mas rašytojas Aleksandras Mer
kartą nuoširdus ačiū Jums kaip kei is, jau yra renkama ir bus
vadovui šios akcijos, bei visiems s p a u s d i n a m a M. Morkūno
Jūsų Fondo rėmėjams..."
spaustuvėje Chicagoje. Knygą
Vydūno Literatūrinio muzie tikimasi pateikti skaitytojams
jaus darbai rieda į priekį. Dr J. šių metų rudenį. Jos leidimą
Račkauskas yra pažadėjęs stambiai remia dr. V. Kudirkos

vyru advokatų Jonu Utz augin
dama dvi dukreles ir sūnų (visi
pavyzdingi s k a u t a i ) . Pro
fesionalė mokytoja, daug
dėmesio s k i r i a n t i lietuvių
Vydūno Jaunimo fondo valdyba. Iš k. sėdi — pirm. V. Mikūnas, ir pirm. Montessori metodo mokykloms.
pavaduotoja J. Variakojienė. Stovi — fondo reikalų vedėjas L. von Braun, Skautiškoje veikloje niekad
ižd. L. Ramanauskas, sekretorė D. Bielskienė ir pirm. pavaduotojas J. noatsisakanti apsiimti ir atlikti
Liubinskas.
Nuotr. J . Tamulaičio (šalia turimų) d a r vienos
pareigos, kai nebeatsiranda kas
ją atliktų.

VILTOJE TAUTINĖJE
STOVYKLOJE

SKAUČIŲ
PAŠTO VYKLĖ
VH-je Tautinėje stovykloje
skaučių pastovyklei vadovaus
torontietė sesė fil. s. Rūta Ži
linskienė. Skautijos gretose
sesė Rūta ne naujokė, bet įvai
rias pareigas sąžiningai
atliekanti patyrusi vadovė.
Susipažinkime —

jau pažįstamais broliais ir
sesėmis, susipažinti su iš kitų
vietovių (kitų kraštų ir net
kontinentų skautėmis ir skau
tais) ir skautiškos programos
apimtyje lavintis, žaisti ir pa
bendrauti.
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LS Seserijos vyr. skaučių sky
riaus vedėja. Puiki laužavedė ir
proginių sueigų pravedėja. Ap
dovanota Tėvynės Dukros ir
Už Nuopelnus ordinais.
Ar bereikia geresnės vadovės
paukštytėms VII-je Tautinėje
stovykloje?
IR

DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-757$
5780 Archer Ave.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą

Kab. t e l . 4 7 1 3 3 0 0 : r e * . 442-8297

DANTŲ GYDYTOJAI
2 7 5 0 W. 71 st S t .
434-0201
Valandos pagal susitarimą
Pensininkams nuolaida

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . ,
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2
Pirm., antr , ketv ir penkt
pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
s. M a r y t ė U t z

Skautauti Marytė pradėjo
1954 m. Chicagoje. Ėjo įvairias
pareigas, nuo skiltininkės iki
tuntininkės. Didžiausia dalį
praleido vadovaudama paukš
tytėms, planuodama ir vado
vaudama stovykloms. Pravedė
3 „Kernavės" tunto stovyklas,
kitose trijose stovyklose vado
vavo „Kernavės" tunto paukš
tyčių pastovyklėje, 1986 m. JAV
Vidurio rajono paukštyčių
pastovyklėje viršininkė; VI -toje
Tautinėje stovykloje buvo vyr.
skaučių draugininke. Šalia dar
bo tunte, talkino skiltininkų
kursuose, dviejų LSS lituanis
tinių seminarų administratorė,
1981-83 metų laikotarpyje buvo
Sesė M a r y t ė kviečia:
Mielos Sesės

Paukštytės,

kviečiu jus padėti
sesei
Linksmutei sekti kelio ženklus ir
atrasti saugų kelią į septintąją
skaučių tautinę stovyklą. Tenai
aš kartu su sese Rita Penčylienė,
Rugile Šlapkauskiene, Gintare
Kerelyte-Thaus ir Aida Bublyte
nekantriai lauksime jūsų at
važiavimo rugpjūčio 14 dieną.
Stovykloje turėsite progą įsigyti
naujų specialybių ir ženklų,
susipažinti su sesėmis iš kitų vie
tovių ir geriau pažinti Dievulį
per
Jo sukurtą
gamtą.
Neužmirškit
atsivežti
savo
šypseną ir gerą nuotaiką
Sesė Marytė
„Giesmininkės" pastovyklės
viršininkė

Padėkite sesei Linksmutei surasti stovyklai

»

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00

Dr. Romualdas Povilaitis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W . 71 Street. Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 2 4 6 6 5 8 1

Cardiac D i a g n o s i s , L t d .
Marquette M e d i c a l Building
6 1 3 2 S . Kedzie
Chicago. IL 6 0 6 2 9
Tel. 4 3 6 - 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų 5 8 4 - 5 5 2 7

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. K e d z i e . C h i c a g o , III.
Tel. 9 2 5 - 2 6 7 0
1185 Dundee A v e . . Elgin, I I I . 60120
Tel. 7 4 2 - 0 2 5 5
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
3 9 0 0 W. 95 S t .
Tel. 4220101
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte R d . , Hickory Hllls. I L
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 582-0221

DR. FRANK PLECKAS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2 6 1 8 W . 71st S t . — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. L. D. PETREIKIS

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
" hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr. ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St . Chicago. IL
T e i . 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
T e l . 598-8101
Vai pagal susitarimą
T e l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 50th A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W. 81 st Street
Kabineto te». RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel LU 5-0348; R e z . P« 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA

giminės JAV-se. Jie įgalina šios
įdomios knvgos pasirodymą.
VY

W metų
$35 00
$35.00
$35.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu, straips
nių nesaugo. J u o s grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

DR. JAMES V. HUDSON
DR. LORETA V. STONCIUS

PAUKŠTYČIŲ
„GIESMININKĖS"
PASTOVYKLĖ

Nejauku miške be paukštelių,
nesmagu skautiškoje stovyklo
je be žvalių paukštyčių, jų
skardžių balselių. Lietuviš
kosios skautybės 70-tąjį gimta
dienį švęsdamos, stengiamės,
kad VTI-ji Tautinė stovykla būtų
smagi ir darbinga, kad visoms
dalyvėms būtų linksma ir nau
dinga. O, kad stovykla būtų
pilnutinė, turėsime ir paukšty
tėms atskirą „valstybėlę" —
„Giesmininkės" vardu pava
s. Rūta Žilinskienė
dintą pastovyklę. Stovyklai
Į Lietuvių skautų organizaciją vadovaus šios mažytės mylin
sesė Rūta įstojo Vokietijoje. Su čios patyrusios vadovės: s.
tėveliais atvykus į Torontą, Ka Marytė Mažeikaitė-Utz — pa
nadą, tuoj įsijungė į „Šatrijos'' stovyklės viršininkė ir pro
tunto veiklą. Laiko slinktyje gramos vadovės: s.fil Rita
tunte ėjo įvairias pareigas — Penčylienė, s. Rugilė Šlapnuo draugininkės iki tunti- kauskienė, vyr.sk. v.sl. Gintarė
ninkės. Kanados rajono sto Kerelytė-Thaus ir komendante
vyklose taip pat atliko įvairias vyr. sk. Aida Bublytė.
pareigas iki viršininkės. Pra
Stovyklos tikslas — išmokti
ėjusioje LSS vadovybės ka naujų rankdarbių, įgyti daugiau
dencijoje, taip pat ir šioje, LS Se žinių apie Lietuvą, įsįsavinti
serijos vadijoje yra skaučių sky daugiau skautiškų žinių ir
riaus vadovės pareigose.
specialybių, geriau pažinti
Asmeniškame gyvenime (jei gamtą, išmokti naujų dainų,
skautė vadovė tokį turi) yra pro žaidimų ir liaudies ratelių,
fesionalė mokytoja. Mokytojau geriau pažinti mūsų Tvėrėją
ja Toronte. Kartu su savo vyru, Dievą. Turint geras vadoves,
lietuviu evangelikų liuteronų pažįstančias jaunų mergaičių
kunigu s. Algimantu Žilinsku, dvasią, užsibrėžtas tikslas bus
pasiektas.
užaugino dvi dukreles.
VII-je Tautinėje stovykloje
Susipažinkime su Maryte
skaučių pastovyklė vadinsis
„Žalio šilo juosta". Pastovyklės
vadovybė: viršininkė — s. fil.
Skautininke Marytė Utz di
Rūta Žilinskienė (Torontas), vir desnę savo skautavimo dalį
šininkės pavaduotoja — ps. paskyrė vadovavimui „Kerna
Dalia Jaunuškienė (Chicaga), vės" t u n t o jauniausioms
komendante — vyr. sk. v. si. Ina atžaloms. Kas besuskaičiuos
Balsytė (Torontas), programos metus, kuriuos jį skyrė darbui
vadovė — vyr. sk. v. si. Loreta su p a u k š t y t ė m i s ir aguo
Stanulytė (Torontas), pionierijos nėlėmis, tuo pat laiku su savo
vadovė — vyr. sk. v. si. Lilė
Gelažytė (Clevelandas), sporto
vadovė — vyr. sk. Aušra Lėlytė
(Rochestens), laužavedė vyr. sk.
v. si.. Alida Vitaitė (Chicaga).
Pastovyklės programa numa
tyta: senovės Lietuvos miškas ir
dabartis, 70 metų lietuviškos
skautybės gimtadienio puota,
tautosakos diena, specialybių
diena, ,,Šilorama", miško
menas, laužai, iškylos, žaidimai:
sportas vyks kartu su broliais
skautais. Programa vyks skilčių
sistema.
Tikimasi gausaus daly
vavimo. Bus progos susitikti su
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
425S W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12-6 penkt 10-12. 1-6

Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybe — Chirurgija
2454 W e s t 7 1 s t Street
T e l . 434-1818 — Rez. 8 5 2 - 0 8 8 9
Vai pirm . antr ketv ir penkt
3 iki 7 v v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 Vv. 7 1 s t . S t . , Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 S o u t h w e s t Highway
Palos H e i g h t s , III. 6 0 4 6 3
(312) 3 6 1 - 0 2 2 0
(312) 3 6 1 - 0 2 2 2

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W . 6 3 r d Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p.
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z . 4 4 8 - 5 5 4 5

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.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W 43 S t . , Tel. 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v

Naujas posūkis

ATSAKYMO IEŠKOTI LIETUVOJE

JAV ŠVIETIME

bus daugiau tiesos, ypač kal
bant apie laikotarpį nuo Lenino
iki Gorbačiovo, ir Vakarai ta
istorija patikės. Bet istorija,
kurioje yra daugiau teisingų
faktų ir suktos interpretacijos,
yra pavojingesnė, negu per
sunkta ištisu melu ir primar
ginta „tuščiais lapais".
Kalbant apie ,atvirumo' ir
.demokratėjimo' ateitį, entu
ziazmo, kad Sovietų Sąjunga
išeitų iš uždarumo, rodyti
nereiktų. Pateisinimo tam at
sargumui galima paieškoti šių
metų įvykiuose Lietuvoje. Ofi
cialioji spauda skelbia rašytojų,
n e t b u v u s i ų stribų, pasi
sakymus, smerkiančius Stalino
įvykdytas 1941 ir vėlesnių metų
deportacijas. Tačiau smerkti
galima tik tiek, kiek partija lei
džia. Partija net suorganizavo
viešą demonstraciją Vilniuje,
bet v i s u o m e n ė s iniciatyva
organizuojamą demonstraciją
trukdė,organizatorius persekio
jo.

įstengs tai kontrolei atsispirti.
Ir tai reiškia — dar ne laikas
uždaryti pogrindinę kunigų
seminariją ir sustabdyti „LKB
Kronikos" leidimą.
Jau yra ženklų, kaip komunis
tai ruošiasi užpildyti Lietuvos
istorijos „tuščiuosius iapus".
Kažkoks
Henrikas Šadžius
„Gimtajame
krašte"
tą
užpildymą jau pradėjo vykdyti.
Savo straipsniuose jis mini
daugybę faktų, paduoda statis
tikų, kas iki šiol buvo nutylėta.
Bet net nelaukiant jo straipsnio
išvadų, jau iš iki šiol pateiktų
interpretacijų darosi aišku, kad
jis pateisins Stalino-Hitlerio
paktą ir Lietuvos okupaciją pa
vadins savanorišku prisi
jungimu prie Sovietų Sąjungos,
vis smerkdamas tautininkų
režimą, „buržuazinę diktatūrą"
ir „Tarybų Sąjungos užsienio
politikos lenininių principų
pažeidimus", atsiradusius
„Stalino asmens kulto įtakoje".
Šio mėnesio pabaigoje Mask
voje įvyks Sovietų Sąjungos
komunistų partijos visuotinis
suvažiavimas. Pasaulio spau
doje jaudinamasi, kad suvažia
vime gali būti sustabdytos Gor
bačiovo siūlomos reformos ir
kad jis pats gali būti pašalintas
iš valdžios. Iš tikro, Gorbačiovo
skelbiamai ,perestroikai' pasi
priešinimo iš privilegijuotos
partijos klasės turėtų būti.
Daugelis jų, ypač žinomesni
Brežnevo šalininkai, gali
privilegijas prarasti. Tačiau,
kad pats Gorbačiovas būtų
pašalintas, galimybės labai
mažos. Jis pilnai įsistiprinęs politbiure, centriniame komitete
ir neabejotinai turi aukštųjų ar
mijos vadų užnugarį.

Gorbačiovo skelbiamjoji .atvi
Z. F . BALČIŪNAS
centro komitetą, iš Washingtorumo', .persitvarkymo' ir
no atšauktas Anatolij Dobry.demokratizacijos' programa rais fazėse sovietai liko vienos ninas ir kiti ekspertai analizavo
Baigiantis mokslo metams St. moksluose JAV moksleiviai toli kelia daug klausimų pasaulio partijos diktatūra su žiauria vidaus ir užsienio politiką, dar
Louis, MI, mieste buvo sušauk atsilikę nuo kitų kraštų panašių politikams, žinių komenta priespauda imperijos viduje ir realius sprendimus, kuris ne
ta JAV vadovaujančių švietimo mokyklų auklėtinių.
toriams, žurnalistams ir viešai ekspansine politika laisvojo abejotinai vedė prie santykių su
atstovų konferencija, trukusi
Skatindamas pakelti humani siais įvykiais besidomintiems pasaulio kryptim.
Vakarais atšildymo ir leninistrejetą dienų. Be eilės kitų tarinių mokslų lygį JAV-se, eiliniams žmonėms. Jei daug
Kai kas dabar galėtų sakyti, tinės Naujosios Ekonominės
klausimų, buvo stipriai pa švietimo sekretoriaus pava klausimų, t a i dar daugiau kad su Gorbačiovo atėjimu į Politikos dvasioje ekonominio
brėžtas reikalas daryti naują duotojas metė žvilgsnį ir į padėtį atsakymų. Jie visi telpa tarp Sovietų Sąjungos valdžios gyvenimo atgaivinimo.
posūkį JAV mokyklose globa Sovietų Sąjungoje. Nors apie dviejų kraštutinumų: vieniems viršūnę antrojo elemento pa
Sovietai išveda savo ka
line linkme. Šioje srityje pla 40% sovietinių mokyklų neturi — demokratėjimo procesas stovumas susvyravo. Juk su riuomenę iš Afganistano. Bet
tesnio dėmesio vertas JAV Švie vidaus kanalizacijos, bet jau Sovietų Sąjungoje jau per kraš skelbiama ,atvirumo' ir .persi būkime tikri, jie «to niekad
timo viceministerio, oficialiai 46% jų procentai turi įrengtas tus liejasi ir visomis išgalėmis tvarkymo' politika visoje impe nedarytų, jei ekonomiškai būtų
vadinamo Švietimo depar šaudyklas kariniams apmoky reikia Gorbačiovą paremti, ant rijoje jaučiamas demokratėjimo taip stiprūs, kaip yr% kariškai.
tamento sekretoriaus asistento mams ir jų skaičius auga. Kas riems — paprasta, eilinė komu dvelktelėjimas. Iki šiol buvusi Intelektualai, ypač rašytojai,
Chester E. Finn pareiškimas vasarą turimi moksleivių ka nistų apgavystė reformų iliuzi „neklystanti komunistų parti plačiau atveria burnas ir kri
apie idėjas, kurios ima stipriai riniai pratimai. Moksleiviai jomis Vakarus užliūliuoti ir ja" jau leidžiama kritikuoti, tikuoja partiją ir visą sistemą.
reikštis JAV švietimo tvarkymo pratinami naudoti kulkosvai naujom agresijom pasiruošti.
spaudoje pastebimi pasikeitimai Tačiau kritikos galima tik tiek,
centre. Savo kalboje Ch. Finn džius, šautuvus, minų detekto
in kiek jos partija leidžia. Apie
Žurnalistas William Safire, laisvėjimo kryptimi,
pabrėžė, kad išryškėjęs reikalas rius, raketas, net vairuoti rašąs „New York Times" dien telektualai plačiau atveria bur žodžio t religijos, susirinkimų
paruošti JAV piliečius gyveni tankus ir dėvėti dujokaukes. raštyje, atsakymą formuluoja nas, kritikuodami praeitį ir da laisvę, kaip ji suprantama
mui, pilnam tarptautinių, dau- Harvardo universiteto Rusijos taip: kai bėdoje, sovietai pažada bartį. Ekonominiame gyvenime Vakaruose, dar kalbos būti
giatautinių ir užtautinių idėjų tyrimų centro prof. A. Ulam pliuralizmą, kai atsistoja ant leidžiama kiek privatinės inicia negali.
ir krypčių. Ch. Finn pažymėjo, tvirtina, kad Sovietuose kojų — grįžta prie stalinizmo. Jį tyvos ir pripažįstamas, kad ir la
Praeities kritika labai gyva.
Reikia manyti, kad valdžia
kad šiandien yra kritiškai siekiama plėsti karinį paren būtų galima papildyti tuo, kad bai ribotai, kapitalistinis pelno Tiesiog valdžios skatinama. Bet
sutiko
su vyskupo Vincento
reikalingas tinkamas orienta gimą, tildyti pacifistinius po sovietų istorijoje,pagal jų propa principas. Mokyklose sustabdyti Vakaruose ne daug kas pastebi,
vimasis tarptautiniuose reika linkius, mokyti nuo jaunatvės gandą, niekad nebuvo laiko, kai istorijos egzaminai, kol Sovie kad Stalinas ir Brežnevas pada Sladkevičiaus pakėlimu į kardi
luose. Ypač tai bus reikalinga iki senumo visus piliečius „ka jų santvarka nebūtų buvusi tų Sąjungos istorija nebūsianti romi atpirkimo ožiais 70 metų nolus, bet laisvėn nepaleidžiami
ateities metuose.
riauti už socializmą". Gen. Pop- „demokratiškiausia visame išvalyta nuo „stalininių melų". komunistinės sistemos bankro kunigai Svarinskas, TamkeviCh. Finn pabrėžė reikalą, kad kov 1986 m. laikrašty „Sovie pasaulyje". Ir tuo demokra Nors pasilieka vienos partijos tui pateisinti. Taip kaip prie čius, katalikų aktyvistai — Ga
svetimų kalbų mokymasis turi tinis k a r y s " rašė, kad tiškumu Vakarų pasaulyje daug diktatūra, tačiau planuojama caro — kai pradėdavo kilti jauskas, Petkus, Gražulis ir kiti.
būti pradedamas anksčiau, jau mokjklose plečiamas karinis kas tikėjo. Viešosios opinijos rinkimuose į partijos ir visuotinis nepasitenkinimas, Vyskupas Steponavičius ne
žemesniuose skyriuose, dar paruošimas. Indianos universi tyrinėjimo duomenys rodo, kad administracijos postus turėti ne dėmesiui kitur n u k r e i p t i grąžinamas į pareigas.
prieš aukštesniąją mokyklą. Jis teto c'ekanas M. Mehlinger, ir šiandien Vakarams diktatū po vieną, kaip iki šiol, bet bent būdavo paskleidžiamas šūkis:
Gegužės 13 d. įvykusiame
džiaugėsi, kad svetimų kalbų ištyręs sovietinius vadovėlius, rinio režimo galva, Gorbačiovas, po du kandidatus, kalbama apie „Už visas blogybes kalti žydai. komunistinių viršūnių susi
mokymasis gausėja. Dabar jau rado, t a d amerikiečių gyve labiau patikimas už demok metų skaičiaus pareigose apri Mušti žydus". Ir prasidėdavo po tikime su Lietuvos katalikų
gromai. Štai kodėl iš Rusijos į Bažnyčios vadovais išryškėjo,
beveik trečdalis moksleivių ima nimas juose vaizduojamas ratiniu keliu išrinktą preziden bojimą ir t.t.
svetimų kalbų kursą. Čia gali dekadentiškas, kankinamas tą Reaganą.
Birželio mėnesio gale įvyk Lietuvą grūdosi žydai ir kodėl k a i p
„ a t v i r u m a s " palies
būti pagyrimas lietuviukams, vargo ir neturto, nors daugelis
Septyniasdešimties metų siančiame komunistų partijos žydų nuošimtis nepriklausomoje k a t a l i k ų Bažnyčią: valdžia
kurie dabar savose mokyklose amerikiečių ir džiaugiasi tur komunistinės valdžios Sovietų visuotiniame suvažiavime Lietuvoje buvo aukštas.
rems „pozityvius bažnyčios
labai anksti pradeda mokytis tingumu. Imperialistai, dau Sąjungoje kelias rodo, kad laukiama naujos Gorbačiovo
Visose sovietų mokyklose šį žingsnius", valdžia ruošia nau
šiam kraštui kitokios — lietuvių giausia vadovaujami amerikie žurnalistas Safire maždaug tei politikos patvirtinimo a r pavasarį sustabdyti istorijos jus „sąžinės laisvės" įstatymus.
— kalbos. Ch. Finn pasidžiaugė, čių, siekia išplėsti savo domina sus. Tik gal būdami bėdoje, atmetimo.
egzaminai, kad istorija būtų valdžia numato „padidinti pri
kad jau 64% baigiančiųjų 1987 vimą didžiojoje pasaulio dalyje, komunistinio režimo vadai pa
Galima būtų įrodinėti, kad so išvalyta nuo „stalininių melų". ėmimą į (kunigų) seminariją".
Prielaidos, kad Gorbačiovui
m. aukštesniąsias valdžios kai tuo tarpu Sovietai siekia žadėdavo ne tiek pluralizmą, vietai atsisako ir nuo ekspansi Vėl džiaugsmas Vakaruose. Bet Taigi katalikų Bažnyčią Lietu
mokyklas buvo pasirinkę sve taikos. Ta melo kryptimi kiek kultūrinių, ekonominių ir nės užkariavimų politikos. Juk kas gali užtikrinti, kad naujoji voje ir toliau kontroliuos gresia pavojus, greičiausiai
timos kalbos kursą, kai dar pasuktas sovietinis švietimas. okupuotuose kraštuose tautinių sovietai išveda savo okupacinę istorija nebus p r i k a i š i o t a valdžia. Bažnyčia, kaip ir iki skleidžiamos pačių sovietų, kad
1982 m. tebuvo tokių tik 49%.
Tų faktų akivaizdoje, Švie varžtų atleidimą. J u k buvo kariuomenę iš Afganistano, „gorbačiovinių melų". Gal joje šiol, išliks tiek laisva, kiek Vakarai, gelbėdami jį, darytų
greičiau ir didesnių nuolaidų.
Tačiau paskaitininkas atkrei timo departamento sekretoriaus laikas, kaip „Gimtajame vyksta derybos dėl Vietnamo
Vakarų kapitalas plaukia į
pė dėmesį, kad kiti kraštai šioje pavaduotojas Finn pabrėžė, kad krašte" rašo Čekuolis, kai ir kariuomenės atitraukimo iš
Sovietų
Sąjungą. Didelės ir įta
srityje Ameriką pralenkia. JAV moksleivija turi būti Sniečkus giedojęs Vinco Kudir Kambodijos, Kubos karių išve
kingos jėgos
laisvajame
Prancūzijoje mokslus einantie painformuota apie šiuos sovie kos „Tautišką giesmę". Nuo žimo iš Angolos ir karinių pata
pasaulyje
darbuojasi
sovietų
ji turi imti dviejų svetimų kalbų tinius iškrypimus. Tai turi būti Lenino iki Gorbačiovo,sovietų — rėjų sumažinimo Nikaragvoje,
naudai.
Tų
jėgų
spaudžiamas,
kursą: vienos šešerius metus, ki mūsų švietimo sistemos dalis. vakariečių santykiuose vyko vedami pokalbiai dėl kitų regio
palinko
ir
prezidentas
tos — ketverius. Švedijoj jau nuo Amerikos moksleiviai ir studen nuolatinis bangavimas: drau ninių konfliktų' likvidavimo.
Reaganas.
trečio skyriaus visiems reikia tai turi suvokti, kodėl vyksta giškumas ir priešiškumas, įtam
Vertinant padėtį iš antros pu
Visi ligšioliniai duomenys
mokytis anglų kalbos. Tas streikai Dancige. Ch. Finn pos ir atoslūgiai, šaltieji karai sės, gi ima teigti, kad vienos
rodo.
kad demokratėjimas ne
linkimas JAV Švietimo sekre pažymėjo, kad JAV moksleivis ir koegzistencijos. Tačiau visose partijos diktatūra, vidinė prie
palies
komunistinės sistemos
toriate sustiprinti svetimų ir studentas turi suprasti, tokie tose santykių variacijose spauda ir ekspansinė politika
šaknų ir kad Lietuvos žmonės
kalbų mokymą gali sudaryti streikai kaip Dancige tai tik lengvai įžiūrimi keli pastovūs principiškai nepakitusi. Šiuo
didesnių vilčių į skelbiamas re
didesnį palankumą ir pripaži proveržiai įkalintos tautos, be elementai. Pirma, visus pasikei metu daromas pagal Lenino
formas dėti negali.
nimui
lietuviu
kalbos siilginčios laisvės. Ch. Finn kar timus santykiuose
lėmė mokslą vienas žingsnis atgal,
mokvmosi.
tojo Pulitzer premiją laimėjusio Maskva, nes ji rodė iniciatyvą, kad vėliau būtų galima padaryti
„New York Times" buvusio re o Vakarai tik reaguodavo. du į priekį.
ATIDARYTI MAUDYMOSI
daktoriaus Abe Rosenthal Temperatūros pasikeitimai
1985 m. kovo mėnesį komu
BASEINAI
mintį, kurią turi žinoti JAV Maskvoje vyko pagal vidaus nistų partijos gen. sekretoriumi
Chicagoje nuo birželio 18
Ch. Finn iškėlė apskritai JAV mokslus einąs jaunimas, kad ekonominės padėties reika tapęs Gorbačiovas p e r s i 
dienos
jau atidaryti maudymosi
mokymosi nepakankamumą, lenkai yra pavergta tauta. Turi lavimus ir tarptautinės poli tvarkymo' idėjų neskelbė. Jis Sol. A. Brazis gieda Lietuvos himną per pereitų metų Chicagos lietuvių
baseinai. Paplūdimiai Michigasuminėdamas šiuos faktus: iš būti įžvelgta istorinė tikrovė ir tikos konjunktūros svyravimus. tvirtinosi valdžioje, savo šali festivalio atidarymą. Šių metų festivalis bus atidarytas birželio 25 d.
jos
padariniai.
ninkus
sodino
į
prezidiumą
ir
baigiančių 1987 m. aukštesnią
Nuotr. E. Būtėno no pakrantėje taip pat atidaryti.
Antra, visose santykių su VakaŠvietimo ministerio pavaduo
ją mokyklą tik 43% turėjo nors
metus pasaulio istorijos kursą, tojas ragino JAV švietimą
tik 29% buvo išėję vienerių pasukti globaline linkme, kad
Aš Jono Kelečiaus ir paklausiau: — Prieš kelerius parodoje?
metų pasaulio istorijos, JAV priaugančioji k a r t a būtų
metus vykusioje pirmoje J ū s ų parodoje m e n o kri
— Ties šiuo klausimu jau norisi giliai atsidusti. Čia
istorijos ir visuomenės mokslų supažindinta su tikrovės fak
tikai pabrėžė dailininko žvilgsnį į gyvenimo t ė k m ę jau norisi verkti ir juoktis, čia jau širdis plaka daug
kurso pusmetį. Tuo tarpu Pran tais. Mūsų studentai, kalbėjo
iš antrosios-kasdieninės pusės. Kodėl toks neįpras tankiau... Teatras — tai pasakų šalis, fantastinis pa
cūzijoje kasmet nuo septinto iki Finn, turi žinoti, ką reiškia
t a s žvilgsnis J ū s ų p a s i r i n k t a s ?
saulis. Meilės teatrui negalima paprastais žodžiais ap
12 skyriaus (klasės) mokoma is vadinamas „kojų balsavimas"
— Mane visuomet daugiau domina skurdžioji žmo sakyti, ją reikia jausti. Ta hipnozę jaučiau dar vaikys
torijos, visuomeninių mokslų ir (jis tam pavartojo terminą
VLADAS RAMOJUS
gaus gyvenimo pusė. Daug mieliau pasirinksiu piešti tėje. Vokietijoje, padirbėjus su rėžis. Jurgiu Blekaičiu
geografijos. Švietimo depar „gates tęst"): iš kur gyventojai
elgetą ar neturtingą mergaitę, nes juose randu daugiau ir paėmus pilnesnę dozę tų nuodų, jau teatrinei meilei
tamentas yra tos nuomonės, kad veržiasi ištrūkti ir į kurį kraštą
tikrovės ir nemeluoto grožio — tiesos. Tas pats ir gam nebėra ribų. Jokios šventės ir jokie apvainikavimai
12
kiekvienas jaunas amerikietis jie veržiasi įsikurti. Kur žmonės
Po kelerių metų, jau antrosios individualios Jono toje. Gražių vaizdų nemėgstu. Mane labiau žavi lūš nėra brangesni už teatro premjerą. Bet tai tik mano.
turi daugiau laiko skirti is linkę pasukti, jei būtų ati
Kelečiaus parodos proga „Draugo" kultūriniam priede nos, griuvėsiai, patiltės, klampynės, negu daugiau ra kaip aktoriaus, interpretacija.
torijos studijoms. Dabar vienas daromi valstybės vartai. JAV
finuota aplinka, kur viskas pridengta gražiomis for
— Kuriam menui išeivijoje lietuviai rodo di
iš trijų pradedančių aukštesnės moksleiviai, studentai turi žino vėl paskelbiau reportažą, pavadintą „Tarp teatro ir momis, kur sunku beįžvelgti į pačią visumos sielą.
desni
dėmesį — teatrui ar dailei?
mokyklos kursą nežino, kada ir ti, jog Lenkijoje pilietinės paletės". Jį čia ištisai cituoju, kad išliktų dar viena išei
„Aš vis negaliu užmiršti kadaise matyto vaizdo.
— Išeivijoje mėgaujamasi opera . Gi nei dramos
kodėl buvo parašyta Nepriklau laisvės nėra, kad jie ten neturi vijos kultūrinio aspekto detalė.
Karštą
vasaros
dieną
vaikščiojau
skurdžia
Maxwell
spektakliams,
nei parodoms didesnio dėmesio
„Kai prieš keletą vasarų Wisconsine atostogų metu
laisvės emigruoti, laisvės
somybės deklaracija.
gatvele,
ieškodamas
retų
daiktų
scenos
rekvizitui,
kai
nerodoma.
Tik
maža
išeivijos dalis nuoširdžiai domisi
Amerikos moksleiviai nelabai jungtis į darbo unijas, laisvės pamačiau aktorių Joną Kelečių stovintį su teptuku pamačiau keleto žmonių kapelą — trys vyrai ir viena daile. Tie patys veidai kiekvienoje parodoje. Naujų
stiprūs ir geografijoje. Be užrašų rašyti, ką nori, neturi laisvės rankose prie legendarinę indėnų praeitį liudijančių mergaitė. Jie stovėjo dviejų apgriuvusių namų laiptų mažai tepasirodo, išskyrus jaunimą. Lietuvių išeivijos
paduotame žemėlapyje kas išsirinkti savo vyriausybę. Pri uolų ir tapantį tą rūstų gamtovaizdį, pagalvojau, kad pavėsyje, atrodė labai neturtingi ir alkani. Grojo la domėjimąsi dramos teatru šiose eilutėse sunku aptar
trečias 11 skyriaus moksleivis augančioji karta turi būti Jonas tik šiaip sau žaidžia, praleisdamas laisvalaikį. bai primityviomis priemonėmis. Bet grojo su dideliu ti. Bendroje apybraižoje būtų taip: tikro susidomėjimo
negalėjo parodyti, kur Prancū ugdoma minty, kad pagrindinės Kitą vasarą jį suradau Montello miestelyje vėl tarp įsijautimu ir meile. Mažas berniukas su puoduku rinko spektakliais nėra per daug. Palyginti nedaug yra ir
zija. Tennessee universitete teisės yra visų lygios ir jos turi uolų įsispraudusį ir tapantį miestelio panoramos dalį centus. Nors jie nebuvo dideli menininkai, bet turėjo tikrųjų dramos mylėtojų. 0 dramos literatūrine ar
1984 m. pusė studentų, prade būti pagerbtos visų vyriausybių iš kiemų pusės, kur nėra oficialaus dirbtinio grožio, bet daug tiesos ir jausmo, ką aš visur labiausiai ir menine verte susidomėjimo dar mažiau. Didesnė
nuogesnė kasdienybė. Dar kitą vasarą eilė jo paveikslų
dančių geografijos kursą, ne ir visų civilizacijų.
branginu.
visuomenės dalis ateina į teatrą tik pramogai ir, kai
galėjo parodyti, kur Tolimuo
Reikalavimas moksleiviją ir buvo išrikiuota Harrisvillės vasarvietės garaže, o
— Kokie momentai ar įtakos jungia aktorius su čia jos neranda, nusivylusi išeina. Tuo tarpu mano
siuose Rytuose yra Japonija. Ar studentiją giliau supažindinti vasarotojai ėjo žiūrėti tų paveikslų ir atrodė, kad daile? Iš patirties žinom, kad būrys lietuvių prak nuomone, dramos teatras šalia lituanistinio švietimo
ti
pusės
aukštesniosios su diktatūrine priespauda yra nemeluotai jais džiaugėsi. Tada jau ir aš įsitikinau, kad tikuoja abi meno sakas.
būtų vienintelis, sugebantis perduoti jaunesniajai kar
mokyklos auklėtinių Baltimo- • teisingas ir sveikintinas. Čia Jonas Kelečius su teptuku rankose nežaidžia, bet rim
— Dailė ir teatras — jiedu abu labai arti, nesipjauna. tai, jau išeivijoje gimusiai, gražų, nedarkytą lietuvišką
rėje, gavę be užrašų žemėlapį, gali būti pasinaudojama įnašu tai dirba. Kai retkarčiais Chicagoje vakarais jam o priešingai — padeda vienas kitam. Pvz., kaip ak žodį. Nesvarbu, ar jis būtų perduodamas verstiniuose
negalėjo nurodyti, kur yra JAV. atvykusiųjų iš pavergtų tautų. paskambindavau į namus, žiūrėk, jo žmona aktorė Sta torius, aš labai stebiu gyvenime žmones, jų charak veikaluose, ar savųjų dramaturgų parašytuose. Manau,
Ch. Finn pripažino, kad šiuose
Juoz. Pr. sė Kielaitė atsiliepia ir pasako, kad Jono nėra namuose, terius ir, kurdamas vaidmenį, išvedu juos į sceną. La- jei pritarimas iš visuomenes būtų didesnis, tuo pačiu
jis Meno institute klauso vakarinių paskaitų.
Praėjo dar metai, Čiurlionio galerijoje buvo bai daug ką galima žmonėse surasti, yj>ač jų veidų iš- ir dirbantiems teatrinį darbą akstinas būtų žymiai
surengta pirmoji J. Kelečiaus tapybos paroda Meno raiškose. Lygiai ir tapyboje. Piešdamas modelį, efektingesnis duoti daugiau ir geresnių veikalų. Bet
Dvylika miegančių dorybių kritikai ją teigiamai įvertino. Po to J. Kelečius baigė niekados nedarau visiškai į jį panašų, bet interpretuo deja. vertingesni veikalai dažniausiai būna nesupras
Laimė glūdi ne darbe, kurį
mėgstame, o pamėgime darbo, nesuvaldo vienos pabudusios Chicagos meno institutą ir dabar plačioji Chicagos ju savaip, pridedu dar lyg ir savosios dvasios išraišką. ti, režisieriaus bei aktorių pastangos nustoja prasmės.
— Kur randate didesnį pasitenkinimą: vaidin
silpnybės.
lietuvių visuomenė jį pažįsta nebe vien tik aktorių, bet
kurį privalome atlikti.
damas scenoje ar dalyvaudamas savo darbų
f Bus daugiau)
Anonimas ir kaip rimtą dailininką.
J.M. Barrie

DIENAI RIEDANT
VAKAROP

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. birželio mėn. 22 d.
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BOSTONO ZENUOS
DĖMESYS MOKYKLAI
Bostono ir apylinkės lietu
viams svarbiausiu lietuvybės
išlaikymo, stiprinimo ir ugdymo
talkininku yra lituanistinės
mokyklos, kurios anksčiau
veikė Bostone ir Brocktone, o
dabar tebeveikia vien tik Bos
tone, kur savo vaikus tėvai
suvežą iš tolimiausių apylinkių.
Birželio 5 d. Bostono aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos
mokslo metų užbaigimo aktas ir
abiturientų išleistuvės susi
laukė reikalingo plačiosios
lietuvių visuomenės dėmesio,
sutraukdamos daug lietuvių į
Sv Petro lietuvių parapijos So.
Bostone bažnyčią ir salę, kur tos
iškilmės vyko.
1987-88-ais mokslo metais
mokyklą lankė 57 mokiniai,
įskaitant ir priešmokyklinio
amžiaus vaikus. Daugumą
mokytojų sudaro jau viduri
niosios ar jaunosios kartos atsto
vai, kai kurie jų anksčiau tą
mokyklą baigę. Šiemet mokyklą
baigė trys jos auklėtiniai:
Kęstutis Banaitis, Gediminas
Budreckis ir Algirdas Veitas.
Dėl savo vardų populiariai jie
mokytojų ir kitų vadinami
kunigaikščiais.
Salėje iškilmes pradėjo ir pra
vedė mokyklos vedėja Daiva
Matulionytė-de Sa Pereira. Prie
papuošto lietuviškais motyvais
stalo į sceną pakviesti abi
turientai, visa gausi publika,
anksčiau ūžusi, kaip bitės avily
je, traukia himnus, po kurių
mokyklos vedėja džiaugiasi
mokyklos darbu, dėkoja visiems
už talką ir paramą, dalinasi
rūpesčiais, kurių niekuomet
netrūko ir netrūksta. Kiekvieną
abiturientą ji apibūdino atski
rai, įteikė jiems baigimo
pažymėjimus ir dovanas, o
Algirdui Veitui, kaip geriausiai
išlaikiusiam egzaminus, dar ir
Algio Makaičio
premiją,
sudaromą iš procentų, gaunamų
už lėšas, jo paliktas t a m
reikalui. Simboliškas lietuviš
kas dovanėles gavo ir visi kiti
mokiniai.
Savo sveikinime LB-nės Bos
tono apylinkės pirmininkas
Brutenis Veitas linkėjo abi
turientams, kad jie būtų pavyz
dingi gediminaičiai, iš kurių
Bostono ir apylinkės lietuviai
laukia meilės ir širdies lietuviš
kiems darbams. Klebonas kun.
Albertas Kontautas iškėlė
mokyklą, kaip veiksnį, kuris
perduoda mūsų gimtąją kalbą
priaugančioms kartoms, moko
Lietuvos istorijos, supažindina
su mūsų tautine kultūra. Abi
turientų vardu Algirdas Veitas
dėkojo mokytojams, tėvams ir
visuomenei už s u d a r y t a s
sąlygas jiems baigti tą mokyklą,
daug ką išmokti ir pasiruošti
lietuviškam darbui.
Iš mokinių atliktos programė
lės pažymėtinas video filmas
„Barbora Radvilaitė", susuktas
pagal Dainoros Kupčinskaitės
parašytą tekstą. Tame filme vai
dino Dainora Kupčinskaitė,
Audra Senutaitė, Pauliukonis,
de Sa Pereira ir Algis Kalvaitis.
Filmą susuko mokyklos admi
nistratorius Aidas Kupčinskas.
Tai jau antras mokyklos filmas.
Pirmasis buvo paruoštas Va
sario 16-sios minėjimui.
Mokyklą išlaiko tėvų komite
tas, kurio vardu Zikienė dėkojo
mokyklos vedėjai Daivai Matulionytei-de Sa Pereira ir moky
tojams už jdetą
darbą,
įteikdama dovanėlę. Mokyklą
remia LB ir Lietuvių Fondas.
Visiems abiturientams LB Bos
tono apylinkės pirmininkas
Brutenis Veitas įteikė Stasio
Santvaro knygą „Rubajatai".
Mokyklos kapelionui kun.
Albertui Kontautui šiemet mi
nint kunigystės 40-ties metų
sukaktį, ta proga jis pasveikin

tas. Užtraukta jam „Ilgiausių
metų" ir įteikta dovanėlė.
Toks iškilmingas mokslo me
tų u ž b a i g i m a s — t a i l y g
mokyklos s u s i a r t i n i m o s u
visuomene šventė. Mokykla pa
rodo savo s u n k a u s d a r b o
rezultatus, o visuomenė savo
dėmesį mokyklai. Tas dėmesys
reikalingas ne tik iškilmėse, bet
visą laiką. Jis sudaro mokyklai
didelę paskatą nugalėti visus
iškylančius sunkumus ir visu
atsidėjimu siekti lietuviško
švietimo ir auklėjimo.
SVEČIAS I Š B R A Z I L I J O S

REAL ESTATE

REAL ESTATE
RE/MAXREALTORS

H Ms KOMPIUTERIŲ

GREIT
PARDUODA

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS

RIMAS L. STANKUS
361-5950

Toronto Lietuvių dainos ansamblis „Volungė"

MUZIKA IR DAINOS
LYDĖS TAUTINIUS ŠOKIUS

P a g a l i a u Lietuvių Bend
Į šį kraštą iš Brazilijos yra at
ruomenės
ruošiami didieji kul
vykęs kun. Petras Urbaitis,
tūriniai
įvykiai
čia pat. Į Toron
salezietis, kuris 20 metų buvo
Kinijoje misionieriumi, o dabar tą ir Hamiltoną oro ir žemės
jau 11 metų dirba Brazilijoje. keliais įvairiausiomis prie
Pakviestas Šv. Jurgio lietuvių monėmis skuba tėvynainiai dar
parapijos Norwoode klebono kartą pasidžiaugti išeivijos lie
k u n . Vinco V a l k a v i č i a u s , tuvių pasiektais laimėjimais
birželio 12 d. jis Šv. Jurgio Kultūros kongrese, Pasaulio
parapijoje atnašavo šv. Mišias Lietuvių Bendruomenės seime
portugališkai ir pasakė ta kalba ir Tautinių šokių šventėje.
pamokslą. Bostono apylinkėse
Pavergtos tėvynės vaikų ir
kun. Petras Urbaitis praleido laisvojo pasaulio lietuvių širdyje
porą savaičių, l a n k y d a m a s dega džiaugsmas; esame gyva
lietuviškas parapijas ir savo tautos dalis, kūrybinga, tėvynę
draugus bei pažįstamus Bos mylinti ir jai visas j ė g a s
tone, Brocktone ir kitur.
skirianti.
Tad nenuostabu, kad šie di
dieji renginiai sudomino tėvy
nėje gyvenančius ir laisvojo
„LAISVES VARPO"
pasaulio
lietuvius. Lietuvių
KREIPIMASIS
B e n d r u o m e n ė barama, n e t
Visuomet, o ypač vasaros n i e k i n a m a , sugeba suburti
metu, lietuvių radijo programos didžiąsias kultūrines ir vi
turi didelių finansinių sun suomenines bei politines jėgas
kumų. Jie visu aštrumu iškyla didiesiems darbams, kurie turi
pirmoj eilėje prieš tas radijo ypatingos reikšmės ne tik da
v a l a n d ė l e s , kurios yra n e barčiai, bet ir ateinančiom
komercinio ir pramoginio, bet kartom.
Sklaidome didžiųjų renginių
visuomeninio ir kultūrinio po
būdžio. Bostono ir apylinkės lie programas. O kiek ten sutelkta
tuviams tokia radijo programa prelegentų, kiek svarstybų,
yra „Laisvės Varpas". Dabar jis kiek numatoma spręsti proble
kreipėsi į savo klausytojus ir mų! Tai milžiniškos apimties
plačiąją lietuvių visuomenę per darbai, kuriuos atlikti tik gali
programą ir laiškais, kvies gerai organizuota Lietuvių
damas visus stipriau įsijungti į Bendruomenė.
Šį kartą dar norime sugrįžti į
.Laisvės Varpo" išlaikymą savo
įnašais. Visa eilė- klausytojų Tautinių šokių šventės aplinką.
savo iniciatyva remia tą progra Spaudos bendradarbiai išsamiai
mą, skirdami už kiekvieną informavo apie visus įvykius,
programą po 1 dolerį, taigi, per taigi ir apie Tautinių šokių
kalendorinius metus po 52 šventės komiteto, komisijų ir
dolerius. Bet tokių tėra nedaug. pačių ansamblių darbus. Tau
O jų reikia bent 200, kad pro tinių šokių šventės išvakarėse
norime pasidalinti mintimi ir
grama galėtų išsilaikyti.
J e i šis k r e i p i m a s i s r a s apie pačios šventės eigoje šokių
reikalingą atgarsį, t a i „Laisvės palydą. Be abejo, šokių palydą
Varpo" veikla bus sustiprinta. s u d a r o muzika, o r k e s t r a s ,
Pagrįstai nurodoma, kad pro tačiau nuostabiai gražu, kai
gramai bus sunku ar neįma drauge su orkestru kai kuriuos
noma surasti jaunesnius dar šokius palydi ir daina.
Šokių šventės muzikinės da
buotojus ir eventualius pava
duotojus dabartinės jos va lies vadovai, talentingas, jaunas
dovybės, jei ji bus dideliuose kompozitorius Jonas Govėdas ir
finansiniuose sunkumuose. J u k
dabar jau mažai k a s sutinka
dirbti nemokamai, o radijo pro iš Chicagos, sol. Benediktas
g r a m o s išlaidos y r a g a n a Povilavičius (bosas) iš Bostono
didelės, nes komercinės radijo ir pianistas dr. Saulius Cibas iš
stotys r e i k a l a u j a
a u k š t o Bostono. Tai bus jau 59-tas
mokesčio už skiriamą laiką. „Laisvės Varpo" kultūrinis
Atrodo, kad lietuvių visuomenė renginys.
Šv. Petro lietuvių parapijos
to pilnai dar nesuvokia.
J a u 35-tuosius metus veikian So. Bostone metinis banketas
tis „Laisvės Varpas" atlieka Lantaną restorane Randolphe
reikšmingą uždavinį. Pavyz rengiamas 1989 m. balandžio 23
džiui, Tragiškųjų birželio įvykių d.
pagrindu jis suorganizavo dvi
aktualias, atremtas į šių dienų B O S T O N O BALFO V A J U S
tarptautinę padėtį radijo pro
K a s metai Balfo Bostono
gramas, kurių viena buvo skir
17-tas
skyrius praveda aukų
ta lietuviams, o kita amerikie
čiams, perduota tuoj po radijo rinkimo vajų, kad būtų galima
stoties pasaulinių ir vietinių sušelpti vargo, ligų ir nelaimių
žinių, taigi, labai geru laiku. Be ištiktus lietuvius šiame ir ki
šių p r o g r a m ų T r a g i š k i e j i tuose kraštuose.
birželio įvykiai nebūtų buvę
1987 metų vajus baigėsi šių
taip plačiai iškelti lietuvių ir metų pavasarį ir Balfo Centrui
amerikiečių visuomenėje.
Chicaįoje buvo pasiųsta 1,570
dolerių aukų ir nario mokesčių.
Balfo Bostono skyriaus val
RENGINIAI
dyba dėkoja visiems aukotojams
„ L a i s v ė s V a r p o " rudens a t s i l i e p u s i e m s j k v i e t i m u s
koncertas įvyks rugsėjo 25 d. 3 paremti taip reikalingą šalpos
vai. po pietų So. Bostono Lietu darbą ir ištiesti pagalbos ranką
vių Piliečių d-jos trečio aukšto lietuviams, kurie jos labai rei
Ralfo Bogtono
salėje. Programą atliks sol. kalingi.
Audronė Gaižiūnienė (sopranas)
skyriaus valdyba

JURGIS JANUŠAITIS
muzikė „Volungės" choro diri
gentė ir vadovė Dalia Viskontienė rūpestingai planavo ir
šokių muzikinę palydą, į kurią
įjungė keletą gražių, šokius
palydinčių dainų.
Paprastai dainų ir muzikos
jungtis šventei duoda tikrai
nuostabią nuotaiką ir šventės
įspūdingumą.
Jonas Govedas, muzikas,
kompozitorius, gabus akompaniatorius, Aro choro chormeis
teris, yra parašęs vertingų kūri
nių, didelis talkininkas —
akompaniatorius „Volungei",
dažnai akompanuoja Toronto
Board of Education, jis verti
namas kaip vienas, o gal ir ge
riausias vaikų chorų akompa
niatorius. Jis yra muzikos direk
torius ir vargonininkas Lie
tuvos kankinių parapijoje ir
dirigentas tos parapijos choro.
Daug rašo muzikos solistams,
chorams „Arui" ir „Volungei".
Yra buvęs „Varpo" bei Ha
miltono „Aido" chorų diri
gentas. Ypačiai sumaniai
rašo vokalinę ir chorinę muziką.
Jo kūriniais gėrisi ne tik
klausytojai, bet juos dainuoti
malonu ir dainininkams. Salia
visų minėtų pareigų J. Govėdas
daug dirba ir su „Gintaro" an
sambliu, kaip orkes o vadovas.
Tad ir šventės vacovai. ypa
čiai R. J. Karasiejai, džiaugia
si jį užangažavę šokių šventės
muzikos vadovu-dirigentu!
Visi girdėjo apie Toronto lie
tuvių dainos ansamblį ir jo
darbščiąją vadovę-dirigentę Da
lią Viskontienę. Ji savo širdį ir
sielą „užrašė" savo mylimajai
„Volungei" ir daug, daug vaka
rų, atsisakiusi poilsio, pra
leidžia su „Volunge", ruošiant
dainų, giesmių repertuarą, o
šiuo atveju besiruošiant šventei.
Maironio lituanistinės mo
kyklos 180 vaikučių sudaro
gražų vaikų chorą, kokio nė
viena lituanistinė mokykla ne
turi. Šių vaikučių šeštadieniai
D. Viskontienės rankose.
Ateities planuose — su šios

mokyklos choru kitais metais
dainų plokštelė. Jau lietuviškoji
visumenė gėrisi „Volungės"
dviem giesmių ir dainų plokš
telėmis. Ir tai didelis darbas.
„Volungės" ansamblis yra
keliavęs po lietuviškas kolo
nijas, išdainavęs daug gražių
dainų, o bažnyčioje giesmių.
„Volungę" sutikome ne tik To
ronte, bet ir Chicagoje, New
Yorke, Jaunimo kongrese
Anglijoje ir Vokietijoje. Pra
džioje „Volungę" sudarė tik
oktetas — moterys. Pradėjo
„Volungė" savo darbą 1975 m.
Po penkerių metų į gražiųjų
volungiečių gretas įsijungė
devyni, jauni balsingi vyrai ir
nuo to laiko „Volungė" tapo
mišriu choru, tikriau dainos an
sambliu. Choro vadovė su ypa
tinga pagarba prisimena Toron
to Prisikėlimo parapiją su kle
bonu kun. A. Simanavičium,
kuris jauną chorą šiltai sutiko,
rėmė ir globojo, o choras sekma
dieniais bažnyčioje pamaldų
metu giedojo gražias lietuviškas
giesmes. Savo repertuare
„Volungė" turi ne tik lietuvių
kompozitorių religinių kūrinių,
bet ir pasaulinės muzikos.
Volungė turtina lietuvių kul
tūrinį gyvenimą, duodama
gražius koncertus minėjimuose,
įvairiose šventėse ir stengiasi
suburti lietuvių jaunimą. Šiuo
metu choras stiprus, balsingas,
turi apie 40 narių, pajėgus pa
ruošti ir atlikti sudėtingus
kūrinius, yra pasiekęs aukšto
lygio, ir „Volunge" gali didžiuo
tis ne tik kanadiečiai, bet ir lie
tuviškoji išeivija. Paskutiniai
siais metais „Volungė" glau
džiai bendradarbiauja su
jaunais solistais, drauge atlieka
programas. Tai jauni talentai —
A. Pakalniškytė, J. Vaške
vičius. Nors trumpu žvilgsniu
stabtelėjome darbingos, kūry
bingos „Volungės" kelyje.
„Volungė",
vadovaujama
nepavargstančios muzikės D.
Viskontienės, jungiasi j didingą
šokių šventę ir savo gražiomis
dainomis palydės keletą tauti
nių šokių. Volungei ir jos va
dovei sėkmės ir Hamiltone.

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba/iome būti
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosai vybes Įkainavimas nemokamai.

FOR RENT
Išnuomojama pusė patogaus 2-jų
miegamųjų buto gyventi kartu su švaria ir
tvarkinga vyresnio amžiaus moteriške.
Brinhton Parke, prie lietuvių bažnyčios, arti
CTA autobuso ir krautuvių, ramioje gatvėje.
$160 į mėnesį.

Skambinti 434-3062
HELP WANTED
SECURITY GUARDS
P.T. & F.T. Mušt have car, speak &
write English. S.W. Area. Will train.
Retirees vvelcome. Appty only Monday
thru Friday 9:00 A.M. — 3:00 P.M.
7801 South Kedzie

"HIRING! Federal government jobs in
your area and overseas. Many immediate openings vvithout vvaiting list
or tęst. $15 - 68,000. Phone call refundable. (602) 838-8885. Ext. 7765."

BELL-8ACE REALTORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE
——

778-2233

i

r

GREIT IR'SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
, BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuotame 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
6600 S. Pulaskl

767-0600

Ant Wisconsin upės kranto, netoli Wisoonsin Delis, gražiame pušyne parduodamas
2 mieg. nuolatiniam gyvenimui namas su
visais patogumais ir daug priedų. Parduoda
savininkai, nebrangiai.
Skambinti 608-254-2918.
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
oas mus.
FRANK ZAPOUS
KASA Liet. Fed. Kredito Unija
3208V2 West 95th Stret
ieško raštinės tarnautojo. Atsi
Tel. — GA 4-8654
liepkite raštu. KASA, 2615 W.
71 st St., Chicago, III. 60629.
ELEKTROS
FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS

(312) 839-5829

A N A T O U J U S KAIRYS

ŽALČIO SAPNAS

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys

Tel. 585-8624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

Novelių ir feljetonų rinkinys
šešios novelės ir aštuoni feljetonai,
kurių skaičiuje ir Marquette Parko
pasiruošimas egzodui į Lemontą.
Rekomenduotina knyga smagaus
poilsio valandai. Kaina su persiun
timu 6.5 dol. Illinois gyv. moka —
7 dol.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4545 West 63rd Str.,
Chicago, II. 60629

DAŽYTOJAI
lauko ir vidaus. Turime 4 metų paty
rimą. Kalbame lietuviškai. T e l .
476-1974 ir 788-1813. Skamb. po
6 v.v.
Dažau iš vidaus ir lauko.
T a i p pat atlieku įvairius namų
pataisymo darbus. Skambinkite
Mariui vakarais po 8 v.v.
Naujas tel. 376-2910

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ KAN
KINIAI. Red. A. Kerulis, Juozas Prunskis, M.
Valiukėnas. 1»1 psl
ASMUO IR LAISVĖ, mūsų idėjos dabarties švie
soje. Antanas Paškus. 159 psl
BALYS SRUOGA mūsų atsiminimuose. Spaudai
paruošė Vanda Sruogienė. 549 psl
PRAEITIES KALBA, dienoraštiniai užrašai. Gudija
1941-1944. Zenonas Ignonis. 286 psl. ..
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, premijuotas romanas.
Birutė Pūkelevičiūtė. 237 psl
RINKTINĖS MINTYS. Spaudai paruošė Juozas
Prunskis. 326 psl
RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, misionieriaus
atsiminimai. Kun. J. Hermanovičius, MIC.
359 psl
KOMPOZITORIUS BRONIUS BUDRIŪNAS.
Spaudai paruošė Rūta Klevą Vidžiūnienė.
159 psl
LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJE. Juozas
Prunskis. 240 psl
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242
psl
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940
Vytenis Statkus. 1040 psl

$6.00
$5.00
$20.00
$10.00
$5.00
$4.00

$5.00

$12.00
$6.00

$9.00
$27.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos.
Ansamblio vadove muz. Dalia Viskontienė

ir

invokaciją. Ginklų saliutą
atliko marinų dalinys. Patrijotinę kalbą pasakė atsargos ad
mirolas Thomas Morris.
Lietuvių kapų sekcijoj prie
paminklo buvo iškeltos JAV-ių
ir Lietuvos vėliavos. Po iškilmių
lietuviai gausiai lankė čia
palaidotų lietuvių kapus,
papuoštus gėlėmis.
Lietuvių kapų sekcijos pir
mininkui Jonui Jakubauskui
išvykus giminių lankyti, miru
siųjų pagerbimą suorganizavo ir
gražiai pravedė LB apylinkės
pirm. Algis Augūnas.

.A 9ft via/*

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS

StPOKTftT ION S
Iš Lietuvių jaunimo sąjungos suruoštų demonstracių birželio 22 d. Chicagoje. Iš k. į d.: Daiva
Vizgirdaitė. Lina Meilytė, Alida Vitaitė, Danutė Penčylaitė ir kt.
Nuotr. Rasos Miliauskaitės

MOSU KOLONIJOSE
Hot Springs,

Ark.

LIETUVIŲ VEIKLOJE

kaip malonu, kad jų net ne
reikia prašyti talkos mūsų
parengimams, jie patys pasi
siūlo ir padeda visiems, kad tik
būtų gera ir malonu praleisti
mūsų auksinio rudens dienas.
Pagarba jiems!
Seklyčios vardu sveikino
solenizantus L. Gudelienė. Liet.
B-nės vardu sveikino St.
Ingaunis.
Padėkos žodį tarė Justinas ir
žentas Roger. O visi sugiedojom
jiems ilgiausių, sveikiausių ir
žuvingų metų!

«*«««««*

Birželio 19 d., sekmadienį,
10:45 vai. ryto, St. Paul of the
Cross katalikų bažnyčioje įvyks
Baisiojo birželio — lietuvių trė
mimų į Sibirą minėjimas
pamaldomis. Šv. Mišias atna
š a u s ir pamokslą pasakys
parapijos klebonas kun. Alex ir
P a u l . Mišias užprašė LB
apylinkės valdyba. Visi lietu
viai prašomi minėjime daly
vauti.
TRUMPAI

Juno Beach, Florida

Kun. Vytautas P i k t u r n a
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS išvyko į New Yorką. Grįš spalio
pabaigoje. Tame laikotarpyje
Gegužės 29 d., sekmadienį, lietuviškų pamaldų nebus.
Royal Palm Memorial Gardens
Sol. Ona ir inž. Saulius
kapinėse Amerikos karių ve Jameikiai ir jų trys sūnus —
teranų 268 legijonas surengė Vidas, Aldis ir Gitas išvyksta į
gražų pagerbimą karuose Dainavos stovyklą. Vidas ir
žuvusių karių veteranų. Pager šiais metais yra pakviestas būti
bimo vadovas Jim Gallagher, ateitininkų jaunučių vadovu.
T.V. 12 kanalo pranešėjas, per Tenka paminėti, kad studen
skaitė programą ir pranešė, kad tas Vidas Jacksonville universi
marinų korpusas neša garbės tete pirmų mokslo metų kursą
sargybą, kad JAV-ių vėliavą baigė labai gerais pažymiais.
iškelia Amerikos 268 legijonas.
Ona Petrulienė, buv. Lietuvos
Giedamas JAV-ių himnas.
ministerio žmona,
Royal Palm Memorial Gar finansų
sulaukus
garbingo 92 metų
dens viceprezidentas, veteranų
amžiaus,
bet
dar būdama pajėgi,
komandierius Bill Baggett pa
reiškė, kad šiame pagerbime išvyko į Washingtoną pas sūnų
dalyvauja 31 veteranų vienetas Mindaugą.
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai
su savo vėliava ir vainiku. Juos
vyksta
į Kanadą, į tris didžiuo
visus pristatė. Pristatė ir Lietu
sius
Pasaulio
Lietuvių Bendruo
vių Bendruomenę. Lietuvos
vėliavą nešė Rapolas Valotka, o menės renginius.
P. Mikšys
garbės vainiką — Dalia
Augūnienė ir Klera Rugienė,
pasipuošusios
tautiniais
drabužiais. Lietuvių dalyva
vimas visų buvo įvertintas —
susilaukė gausių plojimų.
Kun. John Flerking perskaitė

Tt A N A T M m ^ f N T f m

Toronto, Ont.

Nesulaukęs septynioliktojo gimtadienio ž.m. birželio 18
d. turėjau atsiskirti su šiuo pasauliu, palikdamas mylimus
tėvelius, sesutes Viktoriją ir Kristiną, broliuką Teodorą
ir man nepažįstamą pusbrolį Vytautą. Taip pat kitus gimines
ir draugus. Mano troškimas tapti kunigu neišsipildė, nes
Dievas turėjo kitokius planus.

DR. BR. POVILAIČIO
KNYGOS SUTIKTUVĖS
TORONTE

A.tA.
TOMAS ADOMAS LAZAUSKAS

Šių metų birželio 5 dieną 4 v.
p.p. Prisikėlimo parapijos salėje
Kanados Katalikų centras ir
Lietuvių Katalikų akademijos
Toronto Židinys suruošė dr. Br.
Povilaičio „Lietuvos žemės
ūkis" knygos sutiktuves-akademiją.

Atsisveikinimas antradienį, birželio 21 d. 2-9 vai. vak.
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės
trečiadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios velionis bus nulydėtas
į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po 10 vai. gedulingų
mišių palaidotas.

Įžanginį žodį tarė Kanados
Katalikų centro pirmininkas V.
Taseckas. Invokaciją atkalbėjo
kun. Augustinas Simanavičius,
OFM, Prisikėlimo parapijos kle
bonas. Dr. J. Songaila apibūdino
dr. Povilaitį kaip asmenį ir dr.
P. Lukoševičius padarė knygos
apžvalgą.

Brangiai Žmonai ir Mamytei

A.tA.
LIDIJAI A. ŠIMANSKIENEI

Muzikinėje dalyje Daiva Baršauskaitė paskambino pianinu
L. Van Beethoveno sonatą op
14, Nr. 1 ir J.S. Bacho preliudą
ir fuga I knygą, Nr. 5. Tomas
Regina fleita ir Lauren Mclnnes
pianinu pagrojo G. Faure,
Sicillienne, Rekašiaus keturias
pjeses ir J. S. Bacho sonatą Edur. Užbaigai Monika Povilaitienė pasidžiaugė, kad daug
atsilankė į akademiją, padėkojo
ir paprašė visus į gretimą salę
pasivaišinti.
Minėjimo rengėjai nuogąs
tavo, ar susirinks bent keletas
klausytojų, nes gražus oras,
daugelis bus išvažiavę į gamtą,
antra vėlyvas laikas minėjimui.
Visi ruošiasi atostogoms. Be
reikalo rūpintasi. Toronte
lietuvių mažiau negu Chicagoje,
o susirinko į minėjimą dvigubai
daugiau (200 su viršum), negu
balandžio 22 d. Jaunimo centre.
Minėjimas buvo puikiai suorga
nizuotas, neperkrautas ir neperilgas, kokius torontiškiai moka
suruošti.
K Pabedinskas

Birželis Amerikoje yra vedybų
mėnuo. Specialūs stori žurnalai
išleidžiami su įvairiais pa
tarimais, etiketais, prašmat
niom vestuvinėm sukniom.
Viskas — for June Bride.
Ir mes turėjom progą atšvęsti
K s a v e r o s ir J u s t i n o Stasiūnaičių auksinį vestuvių
jubiliejų.
Birželio 5 d., sekmadienį,
mūsų bažnytėlė buvo ypatingai
gražiai išpuošta gėlėmis ir
IŠVYKOS
girliandomis, paklotas raudonas
Nužydėjo azalijos, tulpių me
kilimas. Kun. J. Burkus atna
šavo iškilmingas šv. Mišias. džiai, magnolijos reiškia pava
Auką nešė , jaunieji" su palyda, saris jau praėjo. Šiemet jis buvo
kuri nešė žvakes ir pintinėles ypatingai malonus. Dienos
gėlių. Justinas prie altoriaus šiltos 80° - naktys 50°- 60°
stovėjo tiesus, susikaupęs, o drėgmės 19%-40%.
Ksavutės veidą puošė lengva
O dabar jau reikės dažniau
šypsena. Abu dėkojo gerajam važiuoti prie ežerų, kurių čia
Dievuliui už drauge praleistas yra pasirinkimas. Prie ežero
praeities dienas santarvėje ir malonu. Vanduo šiltas ir šva
meilėj. Šv. Mišios ir pakartoji rus. Yra pastogės, elektra,
mas priesaikos bei kun. Jono ugniavietės. Vėjelis pučia ir
įteiktas šv. Tėvo palaiminimas, n e k a r š t a .
Todėl
dažnai
giesmės — viskas buvo įspū ruošiamos išvykos į gamtą.
dinga ir kilnu.
Birželio 8 d. Liet. B-nė su gegužės 15 d. surengė VišniausPo pamaldų buvome pakvies ruošė tokią išvyką paremti Tau kai. Paminėjimas buvo pradėtas
A.tA.
ti į Buffy restoraną. Čia visus tinių šokių šventę Kanadoje. bažnyčioje šv. Mišiomis, po
kurių
buvo
nuvykta
į
kapines
priėmė ir vaišino jų dukra Mari Dalyvavo apie 50 žmonių.
ELZBIETA
j a su žentu Roger.
Suaukotais fantais suruošėm aplankyti velionės kapą, o
Prieš penkiasdešimt metų, laimėjimus. Asmeninės aukos vėliau susirinkta pietums. A. a.
NENORTIENĖ
velionė Emilija buvo gimusi
J u s t i n a s , a u k š t a s , šaunus sudarė 380 dol. sumą.
jaunuolis, žemaitis, su jaunute
Malonu matyti, kaip senesnio Lietuvoje, Kudžionių kaime,
gražia A u k š t a i t i j o s dukra ji karta įvertina jaunimą ir jų Kėdainių apskr. Gardneryje
Ksavute Kaune, Vilijampolės darbus. Duosiu pavyzdį: senutė turėjo kepyklą. Paliko vaikus —
Š.m. birželio 15 d. suėjo vieneri metai, kai užgeso mūsų
Wilimą
bažnyčioje kun. Dagilio pa našlė gyvena viena, maža Antaną, Bernardą,
šeimos
šviesa. Išgyvenusi 88 metus, mirė mūsų geroji
ir
Emiliją
laiminti, padavę vienas kitam pensijėle. Sukrapščiusi 5 dol. V i š n i a u s k u s
Žmona, Mamytė ir Senelė.
rankas, pradėjo žingsnius nau n u p e r k a bilietų. Po poros Budrikienę, šešis anūkus ir
Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos sekmadienį,
jam, šviesiam gyvenimui. Abu valandų, pasiramsčiuodama laz keturis proanūkus. Būdama
birželio 26 d. 10 vai. ryto Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
jauni, pilni ryžto ir energijos, dele, netvirtu žingsniu prieina gyva priklausė Birutės moterų
bažnyčioje, Gary, Indiana.
šviesiai žiūrėjo į ateitį savo prie manęs ir tyliu balsu draugijai, Šv. Rožančiaus drau
Prašome artimuosius bei pažįstamus dalyvauti mišiose
tėvynėje, savo krašte.
klausia: ar dar priimsite jau gijai ir Našlaičių globėjų drau
arba prisiminti velionę Elzbietą savo maldose.
Deja, mūsų brangią tėvynę n i m u i
auką?
Išvynioja gijai (Holy Family League of
Liūdinti Nenortų šeima
apsupo tamsūs debesys iš rytų dešimkę... žinau, kad tai našlės Charity). Lai ilsisi ramybėje.
Koresp.
ir vakarų. Kaip ir mes visi skatikas! Padėkojau, o nusi
Ksavutė ir Justinas palikę savo sukus nusišluosčiau ašarą...
namus su skausmu širdyse
Jaunime, neapvilkit mūsų!
išklydo į nežinią... Kiek gir
Regina Sabaliūnienė
dėjau, jų benamis klaidžiojimas
buvo ilgesnis ir sunkesnis negu
daugelis mūsų. Kas bus, kas Gardner, Mass.
Savings
and
Loan
Association
•
•
•
•
^
Savinas
and
Loan
Association
nebus, bet žemaitis nepražus! Ir
LIETUVIŲ KLUBO
jie nepalūžo.
VALDYBA
Jų gyvenimą pradžiugino ir
praturtino dukra Marija, kuri
Gardnerio Lietuvių klubo 1988
sukūrė puikią šeimą su žentu m. valdybą sudaro: Gloria Deba
Indėliai iki $100,000.00
Roger ir anūkais. Brigita, Deb- saitis-O'Malley — pirmininkė,
bie ir Vincu, 3 proanūkai.
Apdrausti Federalinės valdžios
David Lukas — vicepirm.,
Mes pažinom Stasiūnaičius James Gasmen — iždininkas,
atvykę į Hot Springsą. Jie savo William Wišniauskas — finan
vaišingumu, nuoširdžiu drau sų sekretorius, Walter Mikas —
B R I G H T O N PARK
M A R O U E T T E PARK
giškumu bei pagalba reikale, protokolų sekretorius. Direkto
4040 ARCHER AVENUE
2657 W E S T 6 9 t h STREET
susidarė būrį draugų ir pavergė riai: Juozas Bekeris, John
254-4470
925-7400
mūsų širdis.
Polchlopek, John Eacmen,
BRIDGEVIEVV
Justinas savo ramiu, sodriu Nellie Gilholly ir Jeffrey Lip8929
S HARLEM AVE
balsu skaito bažnyčioje, yra trap.
598-9400
bažnyčios tarybos narys, abu
yra a k t y v ū s bendruomeni__.
PAMINĖTOS 25-TOS
ninkai.
MIRTIES METINĖS
Ksavutė dainuoja L. Gudelie
UUMNOUSC
Gražų 25 m. mirties sukakties
— •—«• —— - • » —
LEN0ER
nės vadovaujamame vienete,
paminėjimą
savo
a.a.
motinai
priklauso Moterų Seklyčiai. Ir

f \ ^ midlcind Fcdcrcil
70 metų aptarnauja lietuvius

FSLIC

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. birželio mėn. 22 d.
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i š k e l i a v u s Amžinybėn, skausme likusius vyrą
MOTIEJTJ, dukrą RITĄ ir žentą prof. dr. VYTAUTĄ
KAVOLĮ, sūnų IMANTĄ su šeimomis bei visus
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Berta ir Stasys Barsteikos su šeima

A.tA.
LIDIJAI ŠIMANSKIENEI
mirus, vyrui MATUI, dukrai RITAI KAVOLIENEI
ir jų visai šeimai reiškiame tikros užuojautos žodį.
Sofija Gedvilienė
Gabrielius ir Dana Gedvilai su šeima

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenue
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
T e l e f o n a s - 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue
T e l e f o n a s - 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

1

2 5 3 3 West 71 St., Chicago
T e l e f o n a s — 476-2345
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
T e l e f o n a s — 863-2108

S T E P O N A S C. LACK i r SUNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberte Rd. - Tel. 430-5700

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

1 4 4 6 S o u t h 501 h Avenue

Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. birželio mėn. 22 d.

x Vytas Naruševičius, To
ronto. Kanada, atsiuntė 20 dol.
„Draugo" palaikymui ir pratęsė
prenumeratą vieneriems me
tams. Vyt. Naruševičių skelbia
me garbės prenumeratorium, o
už auką labai dėkojame.

x Aušra
Liuleviėienė,
W^^K ^*
*&L
•
,,Draugo" kultūrinio priedo
redaktorė, su vyru prof. dr. Arū
nu Liulevičium ir sūnumis
vyksta j Kultūros kongresą To
ronte. Jie išvažiuoja birželio 26
x Kasa Lithuanian Federal
d. A. Liulevičienė atstovaus taip
^B*mšS%m*±~* « *
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
pat ir visai „Draugo" redakci Credit Union, Southfield,
Redaguoja
J.
Hiatas.
Medžiagą
siųsti:
3206
W.
65th
Place,
Chicago,
IL
60629
Mich. (Detroit Branch), prax Cicero vysk. M. Valan jai šiame kongrese.
tesdama „Draugo" prenumera
čiaus ateitininkų tėvų komi
x
Lietuvos
Vyčių
distrikto
tą, pridėjo ir 25 dol. auką. Nuo
teto ruošiamas vartotų knygų ir
gegužinė
bus
liepos
4
d.
Nekalto
SKAUTIŠKA IŠVYKA
širdus ačiū už lietuviško dien TĖVYNEI
vartotų vaikų rūbų ir žaislų iš
pardavimas bus sekmadienį, Prasidėjimo parapijos salėje. Čia raščio rėmimą.
Aš priklausau skautų Russelll
Aš girdėjau žodį
birželio 26 d., Šv. Antano pa bus muzika, geras maistas ir
x
Dr.
B.
A.
Balčiūnas,
Balvietovės padaliniui. Esu skau
Padavimo seno,
rapijos mažojoje salėje Cicero. daug įvairumų. J a u dabar
timore,
Md.,
pratęsdamas
pre
tas
— vilkiukas ir vienos skilties
reikia
darbininkų.
Kas
norėtų
Kad tu mūsų meilė,
Išpardavimo valandos nuo 9 v.r.
numeratą,
pridėjo
ir
20
dol.
vyresnysis.
Mano žinioje yra
prie gegužinės-pikniko rengimo
O, tėvyne, mano!
iki 2 v. p.p.
auką.
Dr.
B.
A.
Balčiūną
penki berniukai 9-10 metų
prisidėti, prašomi paskambinti
x Vytautas Kamantas. PLB Mary Kinčius į klebonija tel. skelbiame garbės prenumera
amžiaus. Praėjusią žiemą, vasa
valdybos pirmininkas pasiuntė 523 1402 arba vakare 9274990. torium, o už paramą tariame Aš girdėjau šventą
rio mėnesio viduryje, suruošėm
Vargo brolių šūkį:
sveikinimo telegramą naujam
nuoširdų ačiū.
išvyką. Išvykos tikslas buvo įsi
O,brangi tėvyne,
kardinolui vysk. Vincentui
x L i e t u v i ų K u n i g ų vie
gyti daugiau patyrimo ir užsi
x Jūra ir Algis Bakaičiai, Mūsų meilė būki!
Sladkevičiui, sveikindamas jį su nybės metinis seimas šiemet
grūdinti žiemos metu išvykoms.
bažnytiniu paaukštinimu ir pri- bus liepos 27-28 dienomis Wa- Palos Hts., EI., atsiuntė „Drau
Mūsų grupėje buvo dvylika
tai damas visos išeivijos lietuvių shingtone, D.C, Washing- go" paramai 25 dol. ir pratęsė Aš girdžiu ir šiandien
berniukų
ir trys vyresnieji.
vieneriems Brolių sutartinę:
vardu jo darbams.
ton-Sheraton viešbutyje. Kam p r e n u m e r a t ą
Važiavome trimis mašinomis.
bario rezervacijos lapelį reikia metams. J. ir A. Bakaičius skel Būk tu mūsų meilė,
Vykome į Laurentian kalnus,
x M a r ą u e t t e P a r k o Lie siųsti tiesiog į viešbutį. Vaka biame garbės prenumeratoriais, O, brangi tėvyne!
Quebeko provincijoje. Maždaug
L e o n a r d a s Žitkevičius
tuvių Bendruomenės apylin rienės ir registracijos rezerva o už paramą labai dėkojame.
100 mylių nuo Ottawos. Oras
kės valdyba birželio 25 d., šeš cijas ir užsimokėjimą (35 dol.
x Zigmas Balnius, Largo,
pasitaikė
labai šaltas. Apsisto
tadienį, lietuvių festivalyje vakarienei ir 15 dol. registra
Fla., pratęsė prenumeratą 1988
jome
vieno
iš mūsų vadovo va
turės savo laimėjimų stalą, cijai) siųsti tiesiog k u n .
LIETUVOS
metams, pridėjo 30 dol. „Drau
sarvietėje. Dėl sniego gausumo
kuriam prašomi visi paaukoti Valdemarui Cukurui iki liepos
PRISIMINIMAS
go"
stiprinimui
ir
10
dol.
už
privažiuoti ten negalėjome.
laimėjimui dovanų. Dovanas 15 d.
kalėdines
korteles
ir
kalendo
Savo daiktus turėjome patys
galima palikti adv. Vytenio Lie
Mes švenčiame Vasario Še
rių.
Z.
Balnių
skelbiame
garbės
nusinešti. Buvo šeštadienio
x Vytas Bakšys, pianistas,
tuvninko raštinėje, 2501 W. 69
šioliktosios šventę, nes 1918 m.
prenumeratorium,
o
už
auką
la
vakaras. Visus ruošos darbus
St.. darbo valandomis nuo 9 vai. kompozitorius, šių metų birželio
tą dieną Lietuvos Tarybos na
bai
dėkojame.
atlikome mes patys: apsitvar
ryto iki 6 vai. vak. Festivalis 26 d. Toronte Pasaulio lietuvių
riai pasirašė Lietuvos nepri
kėme, pavalgėme vakarienę ir
IV kultūros kongreso koncerte
bus 69-toje gatvėje.
x Elena J e n e c k a s , Warren, klausomybės paskelbimo aktą.
ėjome miegoti.
atliks Giedrės Gudauskienės Mich., atsiuntė 25 dol. „Drau
Kiekviena lietuvių kolonija
x Žurn. Jonne Matthews „Sonata fortepijonui".
Rytojaus dieną, pavalgę pus
go" paramai ir pratęsė prenu švenčia šią šventę įvairiais bū
straipsnis „Lithuanians in the
ryčius,
išėjome į lauką. Reikėjo
meratą vieneriems metams. E. dais: minėjimais, paskaitomis,
x Dr. J u o z a s Briedis, L«South Suburbs" bus išspaus
atlikti mums skirtus uždavi
Jenecką skelbiame garbės pre- vaidinimais ir t.t. Bet šie
dintas žurnalo „Star" birželio mont, 111., „ D r a u g o " ir
nius. Po to galėjome žaisti ir sli
numeratore, o už rėmimą savos minėjimai ir vaidinimai visada
30 d., laidoje. Betų gerai, kad lietuviškos veiklos nuoširdus
dinėti.
Buvo ir nuotykių. Vienas
spaudos labai dėkojame.
yra liūdni. Jie nemini Lietuvos
lietuviai jį paskaitytų ir žur rėmėjas, pratęsdamas prenu
berniukas įkrito į kažkokią duo
nepriklausomybės, bet mini Lie
meratą vieneriems metams at
nalistei padėkotų.
bę. Gerai, kad jam sušlapo tik
x Stella Kaulakis, Chicago, tuvos užėmimą. Visos paskaitos
Taip atrodė gražiai sutvarkyta klėtelė ir kiemas prieš savininkų
siuntė visą šimtinę. Dr. J. Brie
viena koja. Kitas įsirito į gilią
x J u o z o Auskalnio su Janiišvežimą. Paskiau viskas pasikeitė į blogąją pusę.
džiui, mūsų garbės prenumera 111., senosios ateivių kartos yra apie bėgimą iš Lietuvos,
duobę, kurioje buvo sniego virš
ce Flozak užsakai prieš mo
toriui, tariame nuoširdų ačiū. n e p a v a r g s t a n t i darbuotoja, kaip žiauru buvo, kiek badavo. •
jo
galvos. Gerai, kad iš visų
t e r y s t ė s sakramentą eina
Marijonų bendradarbių or Kodėl niekad nekalba apie į savo mašinas ir išvažiavo į
bėdų
išgelbėjo vadovai. BeslidiPAPARČIO ŽIEDAS
Nekalto Prasidėjimo parapijos
x A l f o n s a s P i v o r i ū n a s , ganizacijos pirmininkė, dosni nepriklausomą Lietuvą? Kodėl
Važiuojant
į
nėjant vienas berniukas prara
(Lietuvių tautosaka)
bažnyčioje Brighton Parke.
Port Colborne, Ont., Kanada, „Draugo" rėmėja, pratęsdama nekalba apie mokslą ir gyve bažnyčią.
bažnyčią,
mes
pravažiavome
Pagal senų žmonių pasako do vieną dantį. Pavakaryje turė
lietuviškos spaudos ir „Draugo" p r e n u m e r a t ą , pridėjo visą nimą nepriklausomoje Lie
x S e s . Igne Marijošiūtė,
didelį,
tankų
mišką.
Kartais
jimus, šv. Jono naktį (birželio jome sutvarkyti savo daiktus
rėmėjas, pratęsdamas prenume
nuolat dirbanti su vaikais ir jau ratą atsiuntė visą šimtinę ir US š i m t i n ę . S t e l l a K a u l a k i s tuvoje? Jaunimas nori apie tai mačiau stirnas šokinėjant. No mėn. 24 d.) pražysta papartis. kelionei į namus. Važiuojant
nimu lietuvių mokyklose, jau Fund. A. Pivoriūną skelbiame įrašome į garbės prenumera žinoti. Jau visi žino, kaip žiau rėjau jas parodyti tėveliui, bet Kas tokį žiedą suranda, tas namo, viena mašina nuslydo į
nimo organizacijose ir stovyk garbės prenumeratorium, o už torių sąrašą, o už mielą paramą ru ir graudu buvo bėgti iš Lie jis snaudė, nenorėjau žadinti. b ū n a laimingas.
griovį. Lamei nieko blogo
tariame nuoširdų ačiū.
tuvos. Kodėl nesako, k a i p Kai nuvažiavome prie bažny
lose, birželio 25 d. Toronte auką tariame nuoširdų ačiū.
Vieną kartą, šv. Jono naktį, neatsitiko. Grįžau namo su
smagu buvo gyventi Lietuvoje? čios, mums reikėjo nešti rožes ir
Pasaulio lietuvių IV kultūros
nušalusimis kojomis. Turėjau
x Vytautas P . Janulaitis,
Taip, yra parašyta knygose padėti prie karsto. Kai įėjau į vienas jaunuolis nuėjo į mišką, lipti į karštą vonią, iki jos
kongreso metu dalyvaus svarskur paparčiai auga. Pasitiesė
x Stasys Dolius, Hamilton, Oak Lawn, 111., „Draugo" nuola apie nepriklausomą Lietuvą, jos
tybose „Šeima — lietuviškumo
bažnyčią, ko neapalpaų pamatęs ant žemės didelę skarą, užsidegė atsigavimo.
Kanada, buvo atvykęs į Chica- tinis rėmėjas, garbės prenume mokslą, jos žemes, bet negauni
stiprybė".
tokią puošnią bažnyčią. Buvo žvakę, pasiėmė maldaknygę,
Aš savo skilčiai gerai vado
gą, lankė savo draugus ir pažįs ratorius daugelį metų, pratęsė tokio pat įspūdžio, kaip gauni
keli dideli auksiniai kryžiai.
atsiklaupė ir pradėjo skaityti vavau, už tai gavau atžymėjimą
x Patikslinimas. Po Bra t a m u s , t a proga aplankė prenumeratą su visa šimtine. girdėdamas kalbant lietuvį apie
Po
laidotuvių
aš
ir
mano
tė
— juostelę. Nors ir buvo šalta,
zilijos ir Miuncheno tautinių „Draugą" ir pratęsė prenumera Nuoširdus ačiū už lietuviško žo jo kraštą, jo tėvynę. Jis pasako velis išvažiavome į jo gimtinę, maldas. Taip nuoširdžiai meldė
bet buvau patenkintas. Buvo
šokių grupėmis vakarykščio tą su visa šimtine. St. Dolių džio palaikymą.
ja nuoširdžiai, ne istoriniai, be kur jis augo. Vienintelis daly si, kad nė akių nuo knygos smagu ir linksma. Norėčiau ir
„Draugo" 4-tame puslapy paraš skelbiame garbės prenumera
jausmų. Jaunimas nori tą gir kas, kas buvo likę iš sodybos, nepakėlė. Atėjus dvyliktai kitais metais važiuoti.
x
Kun.
Leonardas
Mus
tės buvo per klaidą sukeistos. torium, o už paramą savai spau
dėti. Vasario Šešioliktosios buvo obelis, kurią mano tėvelio valandai, pradėjo visokie ropliai
Aleksas Čeponkus,
teikis,
Sunny
Hills,
Fla.,
mums
Puslapio viršui nuotrauka su dai tariame nuoširdų ačiū.
šventė neturi būti liūdna. Ji turi tėvas sodino ir augino. šliaužti pro šalį. Bet jis akių nuo
Ottavvos
Dr. Vinco Kudirkos
rašo: „Yra malonu sulaukti būti pilna džiaugsmo, pasakoji
knygos nepakelia. Tik žiūri,
grupės vadove Alina Griniene
Rinkdavo
obuolius
ir
veždavo
į
x Stasė Ilginis iš Oak Lawn, ,Draugą' ir jį skaityti. Jis mus
lit. m-los mokinys. Kanada
atvažiuoja višta su šiaudų
yra Miuncheno „Ratuko", o išsi
mų ir įspūdžių.
turgų parduoti. Čia pabuvę vežimu. Važiuoja tiesiai į
111.,
buvo
atvykusi
į
„Draugą",
(„Trupinėliai")
jungia
su
pasaulyje
išsisklai
rikiavę poromis yra Brazilijos
Rimas Biliūnas valandėlę, grįžom į viešbutį. Čia
apmokėjo
už
gautas
knygas
iš
džiusiais lietuviais. Linkiu
vienetas „Nemunas"-.
Clevelando Šv. Kazimiero baseine išsimaudėme ir ėjome jaunuolį. Tas vežimas buvo toks
Lietuviškos knygų klubo ir Jums sveikatos ir ištvermės re
PRAEITYJE
didelis, kaip namas ,ir višta jį pa
lit. m-los mokinys
įteikė
10
dol.
auką.
Nuoširdus
daguojant
ir
informuojant
mus
x Kazys Skripkus, Lock(Bus daugiau) veža. Jaunuolis neišlaikė,
(„Mūsų žingsniai")
apie mūsų gyvenimą". Kun. L.
Vieną dieną aš užmyniau ant
port, 111., pratęsė „Draugo" ačiū.
Gytis Vygantas, pakėlė akis nuo knygos, pasižiū
Musteikiui,
mūsų
garbės
minos
ir susprogau. Mano kūno
prenumeratą 1988 metams su
Red. Kai mamytė sveika ir
Dariaus Girėno lit. m-los rėjo į vištą ir vežimą. Jam tas
x
Darome
nuotraukas
pa
prenumeratoriui, už pridėtą
20 dol. auka. K. Skripkų
linksma, jos gimtadienis yra
8 sk. mokinys vaizdas atrodė labai juokingas, dalys atsirado praeityje. Atrodė,
neišlaikė ir prasijuokė. Kai tik kad skrendu labai, labai toli.
skelbiame garbės prenumera sams ir kitiems dokumentams, auką 50 dol. prie prenumeratos linksmas. Kai mamytė sunkiai
kurias
galima
tuojau
atsiimti.
mokesčio,
o
taip
pat
už
gražius
jis susijuokė, pražuvo ta višta su Pagaliau nustojau skridęs.
torium, o už paramą savai spau
suserga, gimtadienis nėra links
American
Travel
Service
Bužodžius ir linkėjimus, tariame
šiaudų vežimu. Dingo visi Pamačiau, kad ten irgi nieko
dai labai dėkojame.
reau,- 9727 S. Western Ave., nuoširdų ačiū. Malonu pa mas. Panašiai ir su mūsų tauta.
ropliai ir visa kita. Jis liko vie nebuvo. Ten tik radau didelį
Chicago, 111. 60643. Tel. minėti, kad šių metų birželio 11 Reikia iškelti daugiau faktų iš
nas atsiklaupęs. Mat, reikia sviedinį. Ir t a s sviedinys
Advokatas
238-9787.
d. kun. Musteikiui suėjo 50metų nepriklausomo gyvenimo, bet
nesijuokti, norint gauti paparčio susprogo. Susprogau ir aš į mili
GINTARAS P. ČEPĖNAS
(sk) darbuotės, dirbant Kristaus negalima užmiršti ir dabartinės
žiedą. Taip jaunuolis prarado jonus trupinėlių...
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
vynuogyne. Sveikiname ir padėties. Reikia rūpintis ir pa
paparčio žiedą. (Papasakojo U.
Paulius Slabosevičius,
x Greit parduodu vienos ir
dėti Lietuvai, kad jos ateities
Tel. - 776-5162
linkime geros sveikatos.
Petraitienė,
77
metų
amžiaus,
Toronto Maironio lit.
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 dviejų šeimų namus Chicagoje
būtų šviesi, linksma ir laimin
Valatkonių
kaimo,
Baisogalos
m-los mokinys. Kanada.
ir apylinkėse. Skambinkite
Tel. 460-4866
gax
Kelionė
per
Didžiąją
Bri
valsčiaus.
Užrašė
V.
Žaromskis,
(Maironio
m-los metraštis)
RE/MAX FIRST, Ri m a s
Valandos pagal susitarimą
taniją!
Organizuojama
lietu
1937.1.22).
Stankus, tel. 361-5950 arba
LIETUVA, KURIA A Š
vių grupė į Didžiąją Britaniją —
Iš dr. Balio archyvo
636-6169.
APLANKIAU
GALVOSŪKIO NR. 161
3 kraštai. Iš Čikagos išvyks
(sk)
(Tęsinys)
Advokatas Jonas Gibaitis
ATSAKYMAS
tame rugsėjo mėn. 20 d., grįž
TRUPINĖLIAI
tame
spalio
mėn.
3
d.
Keliau6247 S. Kedzie Avenue
Pavalgiau pusryčius ir išėjau
x Dėmesio norintiems ap
Chicago, IL 60629
Tai Kanados sostinės Ottawos
lankyti pageidaujamas vietas Didžiosios Britanijos miestus ir į lauką. Lauke pamačiau
kaimus.
Registracija
ir
informa
katytes.
Aš
ir
mano
giminaitis,
Dr.
Vinco Kudirkos vardo šeš
Lietuvoje! Rugsėjo 6 d. lydėsiu
Tel. — 776-8700
cija
pas
Vidą
Jonušienę,
Amber
kuris buvo mano amžiaus, mėgitadieninės
lituanistinės
grupę - 15 d. Lietuvoje. Yra likę
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
Travel
Service,
11745
Southnom
jas
pagauti
ir
paglostyti.
mokyklos
metraštis.
Išleistas
tik
keletas
vietų.
Smulkesnė
Rusams
užėmus
Lietuvą,
žmonių
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
i •
I
_ _ _ _ _
west
Highway,
Palos
Heights,
Bėgdamas
per
kiemą,
pamačiau
gyvenimas
pasidarė
liūdnas
ir
visur
1988
m.
gegužės
mėn.
28 d. %
informacija American Travel
60463.
Tel. daržą. Jame augo kukurūzai, atrodė, lyg būtų tamsi naktis.
Redaktorė ir administratorė —
Service Bureau, 312-238-9787. Illinois
Žiūrėkite lentelę su įrašu.
ADVOKATAS
312-448-7420.
svogūnai
ir
kitos
daržovės.
Visi
tos
mokyklos
vedėja
Alė
PaškeIki
liepos
8
d.
būsiu
Lietuvoje.
Vytenis Lietuvninkas
(sk) sustoję laukėme, kad iš kam
vičienė. Leidinys 101 psl. Pilnas
PREMIJA
Grįžęs vėl siųsiu kargo, pa
2501 W. 69th Street
bario
išneš
karstą.
Bet
vis
mokinių rašinėlių, nuotraukų,
GALVOSŪKIO NR. 164
rūpinsiu
video,
stereo
apara
Chicago, II. 60629
x Dėmesio gyvenusiems
nesulaukėme.
Aš
paklausiau
iliustracijų.
Kiekviena
iliustra
Vienas tėvas pasikvietė de
tūrą. Giminėms iškviesti patar Danijoje! Susitiksime Kana
ATSAKYMAS
Tel. 7784)800
navimas vyks ir toliau. Tarpi doje, Hamiltone, š.m. liepos 2 d. tėvelio, bet jis irgi nežinojo. Po šimt berniukų, kad susipažintų cija reikšminga, primenanti
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
ninkausiu nebrangiai automo Conventin Centre, 115 King St. ilgo laukimo pagaliau pama su jo dukterimi, kuri nebuvo iš kurį nors svarbų mūsų tėvynės
Galūnės tokios: ai — rankai,
pagal susitarimą
tėme,
kad
karstą
stumia
pro
gyvenimo
įvykį.
Puiki
medžia
dailiųjų ir vyresnio amžiaus.
iai — marčiai, žąsiai, dukteriai,
bilių ir kt. prekių pirkime Lie W. 7:30 v.v. Tautinių šokių
tuvoje. Rašykite, pranešdami šventės dalyvių susipažinimo langą. Kai išstūmė laukan, Kai visi susėdo prie stalo (ir ga tautiniam auklėjimui. Reikia ei — gėlei.
neužmiršti, kad ši mokykla yra
savo telefoną. Grįžęs tuoj pat vakare. Al B r i č k u s , 1700 mano tėvelis ėjo paklausti, duktė kartu), tėvas pasakė:
ADVOKATAS
kodėl
neišnešė
karsto
pro
prie
pradžios
mokykla, turinti
jums paskambinsiu. Romas Bloor St. W. Apt. 712, To
— Kas apsives su mano dukte
ALGIRDAS R. OSTIS
GALVOSŪKIO NR. 165
keliolika mokinių. Tai didelis
Pūkštys, 9040 S. Roberte Rd., ronto, Ont M6P 4C3 Canada. kines duris. Jam atsakė, kad rimi, tas gaus gerą premiją.
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2
ATSAKYMAS
Hickory Hills, IL 60457. Tel. 1-416-762-6128. Iki pasimaty durys yra per siauros. Po to
Vienas iš berniukų paklausė vedėjos pasišventimas sukaup
Hinsdale. IL 60521
karstą įdėjo į didelį sunkvežimį, tėvą: — Ar aš galiu pamatyti ti tiek daug medžiagos.
312-430-1145.
Tel. 325-3157
mo!
Milžino vardas buvo Galijotas
kartu sudėjo ir gėles. Visi sulipo jūsų dukterį?
Valandos pagal susitarimą
Redaktorius
(sk)
(Goliath)
(sk)
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