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Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali, padaugink!

Pasisekimo Ketvirtajam lietuvių kultūros kongresui
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimui Toronte!

Atviras laiškas TSRS Generaliniam
Prokurorui
(Tęsinys)
Tuo metu pasirodė „Žiguliai"
ir anoji „Volga". Iš jų išlipo
saugumiečiai. Šie griebė kun. R.
Puzoną, tempė į VAZ 210011
LTD 32-37. Tada V. Bogušis
ėmė saukti autoinspektoriams:
„Vyrai, kodėl jūs vykdote šio
kagėbisto nurodymus?! O tu, ka
gėbiste, neapsimesk manęs
nepažįstąs". Tada saugumietis
ėmė koliotis necenzūruotais žo
džiais ir kelis kartus smogė V.
Bogušiui. Autoinspektoriai ir
trys saugumiečiai tempė kunigą
į automašiną. Šiam priešinan
tis, jie kelis kartus kirto, kun.
R. Puzonas pargriuvo. Pakėlę
nuo žemės, nusitempė į savo
mašiną, o klebono „Žigulį"
įsakė nuvaryti į inspekciją. V.
Bogušis ir A. Masilionis tą pačią
naktį pasiekė Kaišiadoris. Cia
jie informavo vyskupą Vincentą
Sladkevičių apie įvykusį faktą.
Kun. R. Puzoną trys saugu
miečiai vežiojo po Vilniaus ir
Trakų rajonus. Kunigui reika
laujant vežti į KGB a r milicijos
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skyrių, pagrobėjai atsakė:
„Greit pamatysi, kur m^s tave
nuvešime". Per Vilnių, Nemen
činę, P a b r a d ę , Švenčionis
nuvežė į kažkokį Baltarusijos
mišką. Ten kelis kartus sustoję
tarp savęs tarėsi. Vienas iš sau
gumiečių grasino: „Nusibodo
tau žmoniškas gyvenimas, para
gausi šuniško". Atvežę į Svyrių
miestelį, apie 11 vai. paleido:
„Grįžk į namus kuo nori. Šį
kartą gavai nuo mūsų tik tiek.
Jeigu per pamokslus toliau
minėsi Ribentropo — Molotovo
paktą, b u s t a u liūdniau.
Važiuok tik į namus, niekur
neužsuk". (...)
Per pamokslą kun. R. Puzonas
papasakojo parapijiečiams, dėl
kurių priežasčių jis buvo dau
giau kaip parą dingęs.
Kadangi dar 1987 m. rugpjū
čio 30 d. nebuvo jokių žinių apie
Roberto Grigo likimą, keturi vil
niečiai — N . Sadūnaitė, A.
Terleckas, V. Bogušis, P. Cid
zikas pasiuntė M. Gorbačiovui
telegramą.

Popiežiaus misija
Austrijoje

Viena. — Popiežius Jonas būtų nusikaltęs nacių karo
Paulius II ketvirtadienį pradėjo meto nusikaltimais, žydai, vado
savo 38 kelionę užsienio krašte. vaujami rabino Avi Weiss iš
Austrijoje jis išbus 5 dienas, Bronx, surengė demonstracijas.
susitikdamas su prez. Kurt Prie Šv. Stepono katedros, ku
Waldheimu ir aplankys Maut- rioje popiežius laikė šv. Mišias,
hausene buvusią koncentracijos Weiss ir Paryžiaus žydo Beate
stovyklą. Tai antrasis popie Klasfeld vadovaujami, kartu su
žiaus apsilankymas Austrijoje. atvykusiais žydais iš New
Jo tikslas — pastoracija, sako Yorko, demonstravo ir nešė
Vatikano spaudos sekr. Joaąuin plakatą su užrašu: „Nėra
pasitarimo su naciu VValdheiNavarro.
mu". Daugelis austrų nėra
priešingi
popiežiaus
ir
Minios plaukia pas ji
Waldheimo pasitarimams,
Popiežius nėra lankęs nė
praneša Reuteris.
vieno komunistinių vyriausybių
Vakar popiežius susitiko ir su
valdomo krašto, išskyrus savo
Žydų atstovais. Įdomu, kad
gimtinę Lenkiją. Tačiau tiltai
Vienos žydai sako, jog Amerikos
tarp Vakarų ir Rytų tiesiami.
žydams nebuvo reikalo atvykti
Vengrijos vyriausybė leido
Austrijos prezidentas Kurt Waldheim pasitinka popiežių Joną Pauliu II, atvykusį su vizitu j
į Vieną ir čia dalyvauti
daugiau kaip 100,000 vengrų
Austriją.
demonstracijoje.
nuvykti į Austriją ir dalyvauti
Po susitikimo su 19 Austrijos
popiežiaus Mišiose Eisenstadt
vyskupų, popiežius pirmadienį,
mieste. Dešimties tūkstančių
palydėtas Austrijos prezidento
jugoslavų vyksta į popiežiaus
Waldheimo, iš Insbruko išvyks
Mišias šiandien Gurk mieste.
ta atgal į Vatikaną.
Vilnius. — LIC Lietuvių In dis nutarė, kad bendram daly
Bet Čekoslovakijos komunistai
fomacijos Centro žiniomis, vavimui dar neatėjo laikas ir
— Austrijoje popiežius Jonas išleis tik 200 žmonių vykti į
Persitvarkymo sąjūdis, įsteigtas paliko kiekvienam spręsti pagal
KATALIKAI PASAULYJE
Paulius II priėmęs žydų delega Austriją ir dalyvauti Mišiose.
Lietuvoje birželio 3 d., parengė savo sąžinę. Ta proga buvo pa
Pabaltijo žinios
ciją, pasakė jiems, kad ir pales Vienas iš piligirimų pamatyti
laišką TSKP Centro komitetui siūlyta pagerbti minutės tyla
tiniečiai turi teisę turėti savo popiežių pirmą kartą savo
Vilnius. — Reuterio agentūra
dėl nedemokratiškai Lietuvoje Stalino trėmimų aukas, kurias
gyvenime vyko vengras 260 praneša, kad Pabaltijo valstybės
Maskvoje krikščionybės Rusi įgaliotiniu Kharčevu. Po renkamų delegatų į 19-ąją par paminėti kitą di»ną rinkosi de valstybę.
— Maskvoje vakar apkal mylių r a t u k u o s e , nes jam reiškia protestą prieš rusų
joje tūkstantmečio jubiliejinėse pasimatymo kardinolas palan tijos konferenciją. Šis laiškas monstrantai.
t i n t a s Leonidas Brežnevas jaunuoliui II karo metu Rusijoje kalbos dominavimą viešame tų
iškilmėse dalyvavo dvi katali kiai įvertino Sovietų Sąjungoje buvo svarstomas uždaruose
Savaitraščio „Gimtasis kraš
kų delegacijos: Valstybės sekre vykstantį demokratizacijos sąjūdžio tarybos posėdžiuose bir tas" redaktorius Algimantas nusikaltimais pačioje Sovietų buvo nukirstos kojos. Jam beva tautų gyvenime. Gyventojai
toriaus kardinolo Casaroli vado procesą, o Kharčevas, iš savo želio 8 ir 12 d. Pastarajame po Čekuolis siūlė sąjūdžio tarybai Sąjungoje ir užsienio politikos žiuojant pirmadienį neatsa sako, kad Maskvos įsakymai
vaujama Apaštalų Sosto delega pusės, patvirtino, kad vadina sėdyje norėjo dalyvauti ir Lie rengti atskirą birželio trėmimų vedime, o ypač praradimu kont k i n g a s šoferis su mašina sunaikino jų ūkį ir pakenkė jų
sulaužė jo ratukus ir pabėgo. gyvenimo standartui, kuris kas
cija ir Katalikų Bažnyčios dele masis persitvarkymas palankiai tuvos KP CK atstovas Stasys paminėjimą. CK atstovas Im rolės ir savęs išaukštinimu.
V
y s k . Stefan Lazlo įsakė dien blogėja.
gacija, kurią sudarė septyni kar atsiliepia į Valstybės i r Imbrasas, bet taryba nubalsavo brasas sakėsi niekuo negalįs
—
Amerikos
specialistų
ko
Caritas
draugijai jam pado
Bažnyčios santykius.
dinolai ir trys vyskupai.
Ta pačia proga agentūra
prieš, ir valdžios atstovas atsi padėti. Roko ansamblio „Antis" misija, baigusi tyrinėjimą, reko vanoti naują vežimėlį. Jis at
Apaštalų Sosto delegacijo
prašęs išėjo.
vadovas Algis Kaušpėdas, kuris mendavo, kad Amerikos am vyko laiku į Eisenstadtą ir praneša, kad Latvijoje yra 54%
Specialios katalikų
je, be jos vadovo kardinolo
Vakarus jau anksčiau buvo taip pat yra šio Persitvarkymo basados rūmai Maskvoje būtų paprašė popiežių palaiminti jį visų gyventojų latviai, o rusai
pamaldos
Casaroli, dalyvavo taip pat
jau sudaro 33% gyventojų.
pasiekęs nusiskundimas, kad į sąjūdžio dalyvis, reikalavo val nugriauti ir statomi iš naujo, tolimesniam gyvenimui.
Krikščionių vienybės sekreto
Lietuvoje yra 80% lietuvių, o
Vatikano valstybės sekr. kar partijos konferenciją siunčiami džios duoti minėjimui salę. jei
riato pirmininkas kardinolas dinolas Casaroli drauge su ki senosios gvardijos stalinistinių ne, sakė, sąjūdis eis demons nes surado, kad balkiai, sienos
Estijoje 65% estų. Sovietų kons
ir kiti įrengimai kiekviename
Daug žmonių kentėjo
VVillebrands, popiežiškosios ko tais penkiais kardinolais, sep pažiūrų atstovai.
titucija
leidžia valstybei išstoti
truoti į Gedimino aikštę. Imbra aukšte turi labai ištobulintus
misijos „Taika ir teisingumas" tyniais vyskupais ir dvylika
Popiežius Hofburgo prezi iš sąjungos, jei to pageidauja gy
sas išsisukinėjo, sakydamas, klausymo aparatus.
pirmininkas prancūzas kardino kunigų birželio 11 d. vėl
Karštos diskusijos
d e n t o r ū m u o s e privačiai ventojai, bet 70 metų sovieti
kad salė brangiai kainuoja. Bet
—
Washingtone
Žemės
ūkio
las Etchegaray, Bažnyčios koncelebravo šventas Mišias Šv.
kitą dieną po valdžios pasita departamento sekr. Richard kalbėjosi su prez. VValdheimu. niame gvenime to dar nėra
Birželio 13 d. vyko viešas
Viešųjų reikalų tarybos sekre Liudviko katalikų parapijos
rimo, salę davė Žemės Ūkio eko Lyng praneša, kad 30 valstijų ir Ten pat kalbėdamas vyriausy buvę.
toriaus pavaduotojas prel. bažnyčioje Maskvoje. Šios Persitvarkymo sąjūdžio susirin nomikos institute.
1,231 apskričių kenčia nuo bės nariams ir užsienio dip
Audrys Bačkis, d u kiti tos pamaldos buvo surengtos krikš kimas, kuriame dalyvavo apie
sausros, kuri padarė daug žalos lomatams, Jonas Paulius II pas Mirė kun. P. Šiugžda
Du minėjimai
pačios tarybos nariai — prel. čionybės Rusijoje tūkstantmečio 500 žmonių, kartu su sąjūdžio
tebėjo: „Šias 1988 metais aš
ūkininkų derliui.
Ok. Lietuvoje, birželio 13 d.
Sainz ir kun. Slovvieniec, Vati jubiliejaus proga. Po pamaldų taryba ir dviem valdžios atsto
Birželio 14 d. Persitvarkymo
i š i m t i n a i p r i s i m e n u tuos
—
Chicagoje
septynių
valsti
vais
Imbrasu
ir
Paleckiu.
Sąjū
buvo palaidots Šešuoliuose, Kai
kano spaudos d i r e k t o r i u s abi jubiliejinėse iškilmėse da
sąjūdžio surengtas minėjimas
delegacijos didelius bandymus ir žiaurią ti šiadorių vyskupijoje, vietinis
Navarro-Vals, Krikščionių vie lyvaujančios katalikų delega dis pasiskirstė į darbo komisijas vyko tuo pačiu metu, kaip ir de jų d e m o k r a t ų
roniją Austrijoje, kartu su
nybės sekretoriato sekretorius cijos drauge su kitų krikščioniš svarstyti opių socialinių, ekono monstracija Gedimino aikštėje pasisakė už teisę palestinie kitomis tautomis, kurios dar kleobonas ir dekanas a.a. kun.
kun. Duprey, popiežiškojo rytų kųjų religinių bendruomenių minių, gamtos teršimo ir kitų — 19 valandą. Kaip nurodo čiams turėti savo nepriklau taip neseniai kentėjo. Tarp jų Petras Šiugžda. Velionis buvo
somą valstybę, kaip ją turi ir
Instituto Romoje vicerektorius atstovais ir rusų stačiatikių specifinių problemų.
šaltiniai iš Lietuvos, šiame
buvo daug persekiojamų dėl gimęs 1906 m. vasario 21 d.
Iš Lietuvos pranešama, kad minėjime dalyvavo apie 200 Izraelis.
kun. John Long ir Krikščionių Bažnyčios vadovais Kremliuje
religinių, rasinių ir politinių Kunigu įšventintas 1933 m.
—
Maskvoje
miesto
taryba
s
u
s
i
r
i
n
k
i
m
o
diskusijos,
balandžio 1 d. Kaune. Tai jau
vienybės sekretoriato narys aplankė Sovietų Sąjungos aukš
žmonių. Kalbėtojai, tarp jų ir
nutarė leisti a t i d a r y t i 133 įsitikinimų kunigų, vienuolių ir šeštas šiemet ok. Lietuvoje ir
trukusios
penkias
valandas,
prel. Scribano.
poetas Justinas Marcinkevičius,
čiausiosios tarybos prezidiumo
pasauliečių žmonių".
antras Kaišiadorių vyskupijoje
Kaip praneša korespondentai, pirm. Gromyką, kuris,sveikin buvo karštos, kartais chaotiš liudijo apie Stalino laikų trė barus, kurie anksčiau Gorbačio
vo
įsakymu
buvo
uždaryti,
kos.
J
ų
metu
iš
susirinkimo
miręs kunigas. Kaišiadorių
Maskvos aerouoste kardinolą damas svečius, pabrėžė krikščio
mimus, prisiminė to laiko siau
Žydai prieš, austrai ne
praneša
Reuterio
žinių
agen
išėjo
Paleckis.
Dėl
konkrečių
vyskupijoje yra apie dešimt
Casarolį ir jį lydinčius asmenis nybės įvedimo Rusijoje reikšmę.
bingus įvykius, bet, kaip
tūra.
Alaus
mėgėjai
specialiai
problemų
buvo
prašomi
pasi
Nežiūrint,
jog
istorikų
komisi
parapijų, kurios yra aptarnau
pasitiko Religijų reikalų tarybos
pažymėjo vienas minėjimo
susirinkę
atšventė
tą
žinią.
sakyti
tų
sričių
specialistai,
ja
nerado,
kad
VValdheimas
jamos iš kitų parapijų, o visoje
Maskvoje įgaliotinis Kharčevas,
Vyriausybės vaišės
dalyvis, nesvarstė šio nusi
—
Afganistano
komunistų
kurie
taip
pat
dalyvavo
susi
Lietuvoje yra apie 160 parapijų,
Minsko stačiatikių metropolitas
kaltimo prieža?čių. Tai viešai ir
Po šio pasimatymo, taip pat rinkime. Pagaliau buvo kreipprezidentas
Najibullah
vėl
kurios neturi savo kunigo.
Filaretas ir Kauno arkivyskupi
aštriai buvo daroma per de
Kremliuje, sovietų vyriausybė piamasi į valdžios atstovą ImSuvaržymai
žydų
lankėsi
Kremliuje
ir
papasako
jos apaštalinis administratorius
monstraciją Gedimino aikštėje,
surengė priėmimą rusų stačiati brasą, kuris, pasak liudininkų,
vysk. Juozas Preikšas.
kur buvo susirinkę apie 6.000 jo savo įspūdžius iš vizito pas
emigrantams
kių Bažnyčios vadovų ir iš už sukėlė susirinkusiųjų nepasi
Kubos diktatorių Castro. J o
žmonių, praneša iš Lietuvos.
sienio atvykusių religinių de tenkinimą savo nekompetentin
Jeruzalė. — Izraelio kabi
susitikime su Gorbačiovu
Šv. Liudviko bažnyčioje
I Persitvarkymo sąjūdį Lietu
legacijų garbei. Priėmime daly gais ir išsisukinėjančiais at
netas
nutarė, kad sovietų žydų
KALENDORIUS
dalyvavo E. Shevardnadze ir A.
voje
jungiasi
įvairūs
inteligen
egzodas būtų nukreiptas tiesiog
Kardinolas Casaroli drauge vavo įvairūs atsakingi sovie sakymais.
Dobryninas.
Birželio 25 d.: Vilhelmas,
tijos
atstovai
rašytojai,
žurna
tinės
valdžios
atstovai,
tarp
jų
į Izraelį. Izraelio vyriausybė
su kitais keturiais kardinolais
— Maskvoje praneša „PravProsperas, Baniutė, Febronija.
listai, muzikai, dailininkai ir
Atsisakė vieno bendro
išleidc nauji* imigracijos potvar
— olandų Willebrands, prancū Religijų reikalų tarybos pirmi
dos"
laikraštis,
kad
NagornoBirželio 26 d.: Dovydas.
kiti. Gautomis žiniomis, sąjūdis
minėjimo
kį, k a d žydai iš Sovietų
zų Etchegaray, lenkų Glemp ir ninkas Kharčevas.
Karabacho
miestuose
įsakyta
Persevera, Jaunius. Viltautė.
ryžtasi turėti savo leidinį ar
amerikiečių O.Connor, koncePopietiniu metu abiejų
Žurnalistas Tomkus pasiūlė bent skelbimo lentą, ir ruošia sovietų kariuomenei užimti Sąjungos skristų per BuchaBirželio 27 d.: Vladislovas
reštą ar Budapeštą į Izraeli. Iki
lebravo šventas Mišias Maskvos katalikų delegacijų nariai pasis susirinkimo dalyviams prisidėti
strategines
vietas
ir
patruliuoti
Ema.
Gediminas. Kirilas.
šiol daugelis žydų atvydavo į
Šv. Liudviko katalikų parapijos kirstę dalyvavo įvairiose prie kitą dieną, birželio 14. ren rezoliuciją, panašią į estų. Ši bei išvaikyti demonstrantus.
Birželio 28 d.: Irenėjus. Reda.
Vieną ir išvykdavo į Ameriką.
bažnyčioje. Korespondentai Maskvos stačiatikių parapijose giamos demonstracijos Gedimi pageidavo daužau autonomijos
Rainis.
Taugila. Gaudė.
— Chicagoje vakar prasidėjo Bet jie ignoruodavo olandų
atkreipia dėmesį, kad tai vie vykusiose vakarinėse pamaldo no aikštėje. Persitvarkymo sąjū- ir savarankiškumo savo gyve
namojo krašto reikaluose.
miesto koncertai Grant parke. ambasadą, kuri tvarko Izraelio
nintelė katalikų parapija Mask se krikščionybės jubiliejaus
ORAS
Taip
pat prasidėjo ir Ravinijos reikalus Sovietų Sąjungoje, ir
voje, turinčioje apie aštuonis proga.
padėkos pamaldos. Jos pirmą
— New Yorke metinėje vaka- koncertai, kuriuose dalyvauja išsiimdavo Amerikos vizas.
milijonus gyventojų.
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29.
Sekmadienį, birželio 12, visų kartą buvo rengiamos po atviru
Dabar
bus
reikalaujama,
kad
Temperatūra šeštadienį 96 1..
Lenkas kardinolas Glemp rusų šventųjų religinės šventės dangumi, kad suteikus galimy- rienėje Izraelio valstybei buvo pasaulinio garso dirigentai,
apie pusantros valandos tarėsi dieną, švento Danilo vienuoly bę didesniam skaičiui tikinčių- surinkta rekordinė suma - 77 solistai ir groja Chicagos sim- žydai tiesiog iš Sovietų Sąjungos sekmadienį 87 1.. pirmadienį 93
emigruotų į Izraelį.
1., antradienį 90 1.
si Religijų reikalų tarybos ne buvo pagrindinės jubiliejinės jų jose dalyvauti.
mil. dol.
foninis orkestras.

Dvi delegacijos

Persitvarkymo sąjūdis Lietuvoje

TRUMPAI
IS VISUR

•

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 25 d.

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150.

SMAGI ŠEIMOS Š V E N T E
Šeštadienį, gegužės 21 dieną,
buvo man labai smagi, bet
užimta diena. Rytą aš buvau
Lemonto Maironio lituanistinės
mokyklos mokslo metų užbai
gime. Po pietų aš ir mano
draugė Julija važiavome į kiną.
Vakare nuskubėjome į Ateiti
ninkų namus Lemonte daly
vauti Partizano Daumanto
jaunučių ir jaunių bei Prez. A.
Stulginskio moksleivių kuopų
šeimos šventėje. Ten susirinko
daugiau negu šimtas asmenų:
mamytės, tėveliai, kuopų
nariai, seneliai ir kiti svečiai.
Šeimos šventę pradėjome šv.
Mišiomis, k u r i a s
aukojo
kunigas A. Saulaitis. Pamoksle
jis kalbėjo mums apie Šventos
Dvasios dovanas. Padėti mums
suprasti šias dovanas kunigas
Saulaitis buvo iškarpęs iš
raudono popieriaus simbolius,
vaizduojančius
kiekvieną
dovaną. Iškėlęs trikampį,
k u n i g a s S a u l a i t i s aiškino
tikėjimą į Dievą Tėvą, Sūnų ir
Šventąją Dvasią. Pakeldamas
įvairius simbolius, jis mums
pasakojo, kaip mes galime
geriau pažinti Kristų, priklau
syti prie bažnyčios, turėti viltį,
mokytis per visą gyvenimą ir
visur matyti Dievą. Jis išryš
kino, kad negalime tai atlikti be
Šventosios Dvasis pagalbos. Po
pamokslo Mišių patarnautojai
Jonas Paulikas ir Kastytis Soliūnas pakabino visus tuos sim
bolius už altoriaus, kad visi
galėtų juos matyti.
Po skaitymų, kuriuos atliko
Lina Damušytė, Vida Kazlaus
kaitė, Julija Krumplytė ir Kris
tina Liaugaudaitė, vienuolika
moksleivių ir du jaunučiai davė
įžodį. Lina Damušytė, Vida
Kazlauskaitė, Julija Krump
lytė, Kristina Liaugaudaitė,
Romas Mockaitis, Lina Modestaitė, Vytas Pabedinskas, Tina
ir Aura Reitnerytės, Tomas Va
siliauskas ir Viktorija Žvinakytė davė moksleivių įžodį.
Jaunučių įžodį davė Vytas Jurjonas ir Danutė Mikrutytė.
Ateitininkų federacijos vadas
Juozas
Polikaitis
įžodį
davusiems uždėjo juostas ir pa
sveikino, o Prez. Stulginskio
moksleivių kuopos globėja
Jolanda Mockaitienė įteikė
ženkliukus. Tada visi nauji
jaunučiai ir moksleiviai pagar
biai pabučiavome kuopos
vėliavą. Nors apeigos buvo labai
gražios, bet man buvo liūdna,
kad negavau juostos, kurią
galėčiau visada turėti.
Prieš šventę globėja J.
Mockaitienė pranešė, kad jai

'

labai gaila, bet fabrikas, kuris
darė juostas, užsidarė ir mes tik
panaudosime kitų narių juostas.
Po įžodžio visas juostas reikėjo
grąžinti.
Po
įžodžio
Partizano
Daumanto jaunučių ir Jaunių
kuopos globėja Laima Petroliūnienė įteikė kiekvienam kuopos
kandidatui po jaunučių emb
lemą. Kitais metais šie jau
nučiai galės duoti įžodį: Darius
Barkauskas, Vika Gylytė, Aras
Jonikas, Birutė Jurjonaitė, Iru
tė Masiulytė, Aras Nausėdas,
Darius Nausėdas, Daina Paulikaitė, Austė Ringutė, Teresė
Salčiūtė. Stepas Tharp ir Vikto
rija Sušinskaitė.
Po įžodžio vėl grįžom prie šv.
Mišių. Aukas nešė Lina Da
mušytė, Julija Krumplytė ir
Kristina Liaugaudaitė. Mišias
baigėme Ateitininkų himnu.
Po šv. Mišių Asta Kazlauskai
tė ir Andreja Damušytė, (ko-pirmininkės Prez. A. Stulginskio
moksleivių kuopos), papasakojo
apie šių metų kuopos veiklą.
Asta pasveikino įžodį davusius
moksleivius ir ragino juos akty
viai p r i s i d ė t i prie kuopos
veiklos. Asta padėkojo globėjai
J. Mockaitienei ir įteikė jai
gėlių.
Šventėje dalyvavo du netikėti
svečiai iš Chicagos Kunigo A.
Lipniūno moksleivių kuopos —
Marius Polikaitis ir Marius
Tijūnėlis. Marius Tijūnėlis pa
sveikino visus mūsų kuopos
narius ir linkėjo mums sėkmės.
Žodį tarė ir Laima Šalčiuvienė,
JAS pirmininkė. Ji sakė, kad
visokios problemos gali būti pa
kreiptos į gerą, taip, kaip austrė
pakeičia vabalus į perlus. L.
Šalčiuvienė parodė mums mažą
perlą, kurį jos vyras parvežė jai
iš Japonijos. Jos paskutinieji žo
džiai m u m s buvo: „Linkiu
niekada nepasiduoti".
Ateitininkų federacijos vadas
Juozas Polikaitis sveikindamas
paklausė, kiek iš mūsų mokslei
vių ir jaunučių šią vasarą va
žiuos į stovyklą. Beveik visi
džiaugsmingai pakėlė rankas. J.
P o l i k a i t i s s v e i k i n o visus
davusius įžodį, džiaugdamasis,
kad dabar ateitininkų organiza
cija gavo naujų jėgų. Pasveikino
jis ir mūsų tėvelius bei globėjus.

Detroito ateitininkų šventėje mamytėms vaidina Linutė Bublytė, Audra
Lapšytė, Tomas Janušis ir Mildutė Bublytė.

JURGIS MATULAITIS - ROMOJE
Praėjusią vasarą Romoje
įvyko džiaugsmingas Lietuvos
Krikšto šešių šimtų metų
sukakties minėjimas visiems
lietuviams. Susirinko iš viso
pasaulio beveik trys tūkstančiai
kurie veža ir dirba su mumis
susirinkimuose ir stovyklose. L.
Petroliūnienei,
Partizano
Daumanto kuopos globėjai,
buvo įteikta dovana.
Po Mišių ir kalbų vyko vaišės.
Visas jaunimas buvo tikrai
išalkęs, tai visi skubėjo prie vai
šių stalo. Mamytės buvo sunešusios skanių valgių. Vaišių metu
vienas jaunučių būrelis suvai
dino vaidinimą apie liūtus,
meškas ir kitus žvėris. Vaidino
Vytas Jurjonas, Darius Nausė
das, Aras Nausėdas, Jonas
Paulikas, Saulius Petroliūnas,
Vytas Ringus ir Marius Vy
gantas. Juos paruošė Laima
Braune. Danutė Dutton, Tomas
Petroliūnas ir Kęstutis Sušinskas.
Vėliau L. Petroliūnienė įteikė
gražius stiklinius puodukus
Laimai Braune, Birutei Dailidienei, Danutei Dutton, Živilei
Jonikienei, Tomui Petroliūnui,
Kęstučiui Sušinskui, ir Linai
Tharp. L. Petroliūnienė pajuo
kavo, kad ji vis norėjo savo
padėjėjus pakviesti kavutei, bet
n i e k a d a tam neprisiruošė.
Dabar padėjėjai galės patys atsi
gerti kavos iš naujų puodukų.
Daliui Gilvydžiui, Partizano
Daumanto kuopos abiturientui,
irgi buvo įteikta dovana.
Šeimos šventę baigėme žai
dimu .,Laimėk, pralaimėk, arba
piešk!" Moksleiviai pravedė
žaidimą. Jaunučiams buvo labai
smagu. Tikiuosi, kad visi grįžo
namo iš Šeimos šventės su
šypsančiais veidais. Tikiu, kad
visi Partizano Daumanto ir
Prez. Stulginskio kuopos nariai
grįš kitais metais linksmai ir
energingai dirbti ir žaisti
kuopose. Pasimatysime sto
vyklose!
Kristina Liaugaudaitė

1988 M. ATEITININKŲ
STOVYKLŲ
KALENDORIUS

•P

Moksleivių ateitininkų są
jungos (MAS) — Dainavoje.
liepos 3 - 1 7 dienomis.
Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos f JAS — jaunučių) — Dai
navoje, liepos 17-31 dienomis.
Ateitininkų sendraugių
sąjungos (ASS) — Dainavoje.
liepos 31 - rugpjūčio 7 die
nomis.
Studentų ateitininkų są
jungos (SAS) — Kretingoj,
Wasaga, rugpjūčio 26 - rug
sėjo 2 dienomis.
Ateitininkų Studijų dienos
— Dainavoje, rugsėjo 2 - 5
dienomis.

Toronto studentų ateitininkų Studijų dienose, praėjusį pavasarį vykusiose
Kretingos stovyklavietėje Kanadoje, tarp paskaitų buvo laiko ir vasaros
malonumais pasidžiaugti. Tadas Slivinskas ir Onutė Žukauskaitė džiaugiasi
vaiskiomis bangomis.
Nuotr. Lino Daukšos

lietuvių dalyvauti Jurgio Ma
tulaičio palaiminime. Aš buvau
viena iš tų trijų tūkstančių.
Prieš pradedant iškilmingas
apeigas, turėjome laiko apsi
pirkti ir pamatyti visus garsius
Romos vaizdus. Pavyzdžiui,
matėme koliziejų, daug fontanų,
„Gucci", Vatikaną ir t.t.
Iškilmės prasidėjo šv. Mi
šiomis, kurios buvo atnašautos
Šv. Jono Laterano bazilikoje.
Pirmą kartą įeinat į baziliką,
mane nustebino jos didumas.
Visos kitos bažnyčios, kuriose
teko dalyvauti per iškilmes, ar
tiktai aplankyti, buvo irgi
nepaprastai
didelės
ir
įspūdingos.
Man asmeniškai pats įspūdin
giausias įvykis buvo dieną prieš
palaiminimą, kuomet popiežius
paskyrė visiems lietuviams pri
vačią audienciją. Audiencija
įvyko labai gražioje salėje. Po
piežius visus nustebino, kai pra-

dėjo lietuviškai kalbėti apie
vysk. Jurgį Matulaitį.
Man teko laimė būti prie pat
tako. Popiežius, priėjęs prie
manęs, palaimino ir pasveikino
mane ir įteikė man rožinį.
Sekančią dieną įvyko iškil
mingos šv. Mišios su popiežium
Šv. Petro bazilikoje. Šv. Petro
bazilika yra viena iš didžiausių
bažnyčių pasaulyje. Mišiose
dalyvavo daugiau negu 6,000
žmonių. L i e t u v i a m s buvo
paskirtos priekinės vietos ir aš
sėdėjau pirmame bažnyčios
ketvirtyje — tai gerai galėjau
matyti. Mišios tęsėsi daugiau
negu dvi valandas. Nors ir ilgos,
labai greit prabėgo. Per Mišias
giedojo Sistino berniukų choras,
Lietuvių Operos choras ir ben
dras choras. Man sunku buvo
suprasti, nes giesmių aidas
atsiliepė iš visų pusių. Mišias
skaitė trim kalbom: lietuvių,
anglų ir italų. Mišių viduryje,
kai popiežius pradėjo patį
palaiminimą, virš altoriaus atsi
darė didelis Jurgio Matulaičio
paveikslas — visi žmonės pra
dėjo garsiai ploti. (AŠ tą
momentą visuomet atsiminsiu).
Pasibaigus Mišioms, visi iš
ėjom į Šv. Petro aikštę gauti
popiežiaus palaiminimą. Šalia
bazilikos yra popiežiaus namai;
jisai iš balkono palaimino visą
žmonių minią. Po to popiežius
pasiliko pažiūrėti tautinių
šokių, kuriuos kiti šoko aikštėje.
Kai pasibaigė šokiai, jisai paplo
jo ir pradingo savo namuose.
Man buvo labai įdomu ir įspū
dinga ne tik pamatyti kitą
kraštą, bet ir dalyvauti tokiame
istoriniame įvykyje. Aš niekada
nepamiršiu popiežiaus palai
minimo man, nei palaimintojo
Jurgio Matulaičio.
Dana Rugieniūtė
Iš „Jaunystės šauklys"

NAUJAS „JAUNYSTĖS ŠAUKLYS"
Per ateitininkų šeimos šven
tę Detroite gegužės 1 dieną buvo
platinamas, iš tikrųjų dali
namas, karaliaus Mindaugo
kuopos metinis laikraštėlis
„Jaunystės š a u k l y s " . Tai
kuklus, bet mielas ir savas
dvidešimties dviejų puslapių
leidinėlis, kurį puošia pen
kiolika nuotraukų bei keletas
kitų iliustracijų. Nors nuo išlei
dimo praėjo vos keletas sa
vaičių, tas laikraštėlis jau
retenybė, nes buvo tik vietoje
platinamas. Iš tikro su jo turi
niu vertėtų plačiau susipažinti.
Reikia suteikti užsitarnautą
pripažinimą redaktoriui ir jo
kolektyvui. Tuo pačiu tikimasi,
kad šis ir panašūs laikraštėliai
bus paskatinimas ir kitoms
kuopoms bei draugovėms.
Kaip ir pridera, laikraštėlis
pradedamas globėjos, pirmi
ninko ir redaktoriaus žodžiais
bei 1987-88 veiklos metų
apžvalga. Apstu Danos Rugieniūtės aprašymų bei kūrybos —
apie Jurgio Matulaičio iškilmes
Romoje, apie Maironį, Nijolę Sadūnaitę. Apie kalakursus rašo
Darius Udrys ir Rima Idzelytė.
Pastaroji taip pat sukūrė eilė
raštį apie Lietuvos trispalvę, o
Gytis Udrys apie Metų metus.
Prisimintas kun. Alfonsas Babonas jo kunigystės sidabrinio
jubiliejaus proga. Apie Sadūnaitę taip pat rašo Liana Janušytė.
Ta pati Liana prisimena ir Ka
lėdų atostogas Toronte bei lie
tuviškus velykinius papročius.
Apie Kalėdų reikšmę ir lais
vę rašo Gytis Udrys, o Velykas
prisimena Daina Merkytė. Šen
ir ten paberta mįslių, priežo
džių, tinkamų iliustracijų. Lei
dinėlio gale telpa humoristinis
foto montažas — „Ką darome
susirinkimuose?" Gražios nuo
traukos, taiklūs aprašymai, bet
autorius nepažymėtas. Tai tur
būt paties redaktoriaus priedas.
Redaktoriaus žodyje Darius
Udrys tarp kitko teigia: „Šiais
metais pasistengėm paruošti
tokį laikraštėlį, kurį būtų
įdomu ir malonu perskaityti arbo palikti ant „kavinio stalo".

keliems mėnesiams". Taip.
Buvo malonu šį laikraštėlį
paskaityti. Malonu apie jį nors
trumpai parašyti. Tai gražių
pastangų
vaisius.
Ypač
maloniai nustebino graži
lietuvių kalbos vartosena. Taip
pat gražus išdėstymas, pras
mingas turinys ir pakili jaunat
viška nuotaika.
Romualdas K r i a u č i ū n a s
DR. JAMES V. HUDSON
DR. LORETA V. STONCIUS
DANTŲ GYDYTOJAI
2 7 5 0 W. 71 st St.
434-0201
Valandos pagal susitarimą
Pensininkams nuolaida
6132 S. Kedzie A v e „ Chicago
WA 5-2670 arba 409-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FamMy M#dlc»l Clinlc
217 E. 127 St. — Lemortt. IL 80439
Priklauso: Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel 257-2265

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000)
Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec.
26th and Jau. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 \V 63rd
Street, Chicago, IL 60629 5589.
Second class postage paid at Chicago, IL *
Subscription Rates: $60.00. Foreign countries $60.00.
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

U.S.A
Kanadoje (U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried.)

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30^1:00; šeštadieniais nedirba

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. E0MUND L CIARA
OPTOMETR1STAS
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DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
— Amber Chlropractlc —
5522 S. Wolf Rd.
We*tern Springs, IL
248-4000
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J . DAILIDE
D A N T Ų GYDYTOJAS
2555 W. Lincoln Hwy. <Hwy. 30)
Olympia Fields. I I I .
Tel. 746-0033
Valandos pagal susitarimą

Kab. t e l . 471-3300; rez. 4 4 2 - 8 2 9 7

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.,
Chicago, III. 60652
Pirm , antr.. ketv ir penkt.
pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street, Chicago
T e l . 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v
Ofs. 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
2655 W 69 St
Tel. 776-9691
pirm 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v p.p.
penkt. 1-3 v. p.p
3900 W. 95 S t .
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto t e l . — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgims 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
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL.
Tel. 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CH.3URGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 6 0 1 2 0
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts R d . , Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Ccntact lenses"
2618 W. 71 st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybe — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street
Tel. 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
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W . 71st. St.. Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights, III. 6 0 4 6 3
(312) 361 -0220
(312) 361 -0222

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

DR. P. KISIELIUS

DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5 7 8 0 Archer Ava.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p.p.
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . 776-2880, rez. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. IRENA KURAS

NANCY STREITMATTER, M.D.

DR. LINAS A. SIORYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais
Susitarimui skambint 436-5566

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81 st Street
Kabineto t e l . RE 7-1168:
Rezid. 385-4811

T e l . kabineto ir buto: OLy mpic 2-4159

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. KENNETH J . YERKES
DR. MAGDALEN BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Uthuanlan Plaza Court
T a i . 925-6268
Ofs. tai. 586-3166; n a m ų 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 6 3 r d Street
Vai pirm., antr. ketv. T penkt 3-6:
šeštadieniais pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel LU 5-0348: R e z . PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
^^6^^ntr^2^^enkt10-l2V6^

KARDIOLOGE
2454 W. 7 1 Street
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W. 43 St.. Tel. 9 2 7 - 3 2 3 1
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v.

Tautiniai šokiai —

PARAPIJOS ANT RATUKŲ

NEĮVERTINTAS
TURTAS
Kiekviena tauta turi savo
liaudies meną, kurio kūrėjai nėra
žinomi. Tą meną kuria daugelis,
vis tai vienas tai kitas pridė
damas savo sumanumo ir suge
bėjimo. Vėlesnės kartos tai tik
atranda, tai tik išreiškia jau
įprastais raštais, simboliais, dai
nomis, šokiais. Tas menas yra
lyg tautos dalis, kuri auga kar
tu su tautos sąmonės augimu,
menkėja su menkėjančia ar sve
timų elementų priemaišų stel
biama sąmone. Tą tautos turtą
kiekviena
karta
savitai
išgyvena, nors jį užslėptą atkasa
tik tam tikri žmonės, besidomį
savo tautos praeitimi, jos meni
niais turtais, jos glūdumose sly
pinčia neišsemiama ir neįver
tinama tautos išmintimi ir
kūryba.
Tautinių šokių ir Dainų šven
tės tik atgaivina tuos užslėptus
turtus. Tik dalį jų parodo plates
nei žiūrovų ar klausovų audito
rijai. Neretai ir svetimuosius
sužavi, nes jie tokio meno nėra
matę ir girdėję. Toks didžiulis
susibūrimas Tautinių šokių
šventei nėra kasdienos pasi
rodymas, bet didžiulė demonst
racija prieš savuosius ir sve
timuosius. Tokios demonstra
cijos veikia savuosius ryžtui ir
veiklai už savo tautos gyvybę.
Jos veikia svetimuosius pagal
bai tautai, kuri turi gilias tra
dicijas ir gilų meną, bet yra pa
vergta ir negali laisvai pasau
liui pasirodyti.
Tautinių šokių šventė, ren
giama Lietuvių Bendruomenės
Kanados mieste Hamiltone, kur
nėra nei daug lietuvių, nei di
delės pramonės. Bet yra didelis
ryžtas komiteto, kuris nori pa
sauliui parodyti visą lietuviškų
šokių grožį, suburti lietuvius iš
įvairių kontinentų laisvajame
pasaulyje, sutraukti žiūrovus iš
visos Kanados, iš Jungtinių
Amerikos Valstybių ir kitur,
kad šventė būtų didinga, darni,
graži ir p a t r a u k l i visais
atžvilgiais. Negalima iš anksto
tik teigti, kad ruošimas buvo be
klaidų, kad pati šventė taip pat
praeis bei kliūčių ir kritikos, bet
to rengėjai neturi boti, nes jie
atlieka visų išeivijos lietuvių
uždavinius.

pat} džiaugsmą, tą patį dvasinį
išgyvenimą ir tą patį bendra
vimą.
Tokiose
šventėse
pralaužiamas kalbų ir papročių
barjeras, šokyje randama ben
dra kalba, tačiau ji atrandama
ir tuose nedaugelyje lietuviškų
žodžių, kuriuos iš tėvų ar se
nelių y r a išmokę jaunieji
šokėjai. Ir čia yra nauda, kurios
negalima iš anksto apskaičiuo
ti, kad vienos tautos vaikai,
suvažiavę iš skirtingų kraštų,
randa šokyje bendrą pasi
tenkinimą ir bendrus siekimus.
Tautinių šokių šventės neren
giamos kasmet, nes tai būtų per
didelė prabanga rengėjams ir
aukotojams. Bet ji yra verta to
įdėto materialinio kapitalo,
kuris būtinas tokiai didelei
šventei surengti. Tokia šventė
jungia ne tik jaunimą ir vyres
niuosius, bet ir šalis, atskiras
valstybes ir kontinentus. Jei
šiandien visur galima rasti
lietuvių, tai tokios šventės dar
padaro, kad tie lietuviai jaustųsi
savo tautos vaikais ir atstovauja
savo tautai, nežiūrint, kur jie
gyvena ir ką jie dirba.

Ne tik Chicagos lietuviai, bet
ir visi laikraščius skaitantieji
susidomėję laukia liepos 1 d.,
kada Lemonte D'Andreis semi
narijos p a s t a t o
pirkėjai,
Pasaulio lietuvių centro ir misi
jos organizatoriai, įneš pir
muosius 300,000 dol. pirkiniui
užtikrinti. Lietuvių parapijos
per paskutiniuosius šimtą metų
pamažėli slenka iš miesto cen
tro į pietvakarius, sekdamos gy
ventojų kaitą. Nuo Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčios Marąuette Parke steigimo 1927 m.
šis pastatų — parapijos židinių
judėjimas stovi vietoje.
Naujojo centro steigimas dali
nai pagrįstas viltimi, kad pato
gesnė apylinkės lietuviams
vieta s u t r a u k s š e i m a s ir
asmenis, kurie atitolsta nuo
lietuviško ir lietuvių parapinio
gyvenimo. Išsikėlimo iš did
miesčio pavyzdžių daug netu
rime — tik Dievo Apvaizdos
parapiją prie Detroito, kuri
buvo greitkelio išvietinta ir
parapiečių rūpesčiu priemies
tyje atgaivinta, ir Lietuvos
Kankinių parapiją, iš Toronto į
Mississaugą nukeltą. Beveik
visos kitos lietuviškos parapijos
išeivijoje savo bažnyčias nuo
steigimo turi toje pačioje vieto
je, kur nuo seno lietuviai
gyveno. Jeigu naujame centre
susburs tik tie, kurie dabar da
lyvauja Jaunimo centre ir kitose
Chicagos ribose įstaigose bei
lanko tradicines parapijas, nau
jojo centro steigimas pirrrvnės
vilties nepasiektų.
Pagal JAV Lietuvių Bendruo-

Šokių šventės pirmasis tikslas
yra suburti jaunimą — ansamb
lius, tautinių šokių grupes, net
mažus ir mažų vaikų šokių
vienetus. Taip pat ir antrasis
tikslas — sutraukti plačiąsias
mases žiūrovų — nėra mažiau
svarbus. Ne tik jaunųjų tėvai ir
artimieji turi vykti į šventę ir
pripildyti šokių salę, bet ir visi
lietuviai, kurie tik gali tuo metu
gauti atostogas, kurie gali ati
trūkti nuo darbų, visi pajėgesni
pensininkai turi būti šalia savo
jaunimo ir jį entuziastiškai su
tikti kaip savo tautos dalį, dar
labiau — kaip savo tautos ateitį.
Dalis pirmosios pokarinės šo
kių šventės šokėjų šiandien jau
užima atsakingas vietas Ameri
kos gyvenime. Jie jau yra lie
tuviško gyvenimo ir veiklos va
dai ar bent uolūs darbininkai.
Jų vaikai jau šoka scenoje, ir tai
ne mokyklinio amžiaus, o suau
gusių šokėjų ansambliuose ar
grupėse. Vyresniųjų, kurie taip
gražiai pasirodė pirmojoje tau
tinių šokių šventėje, dalis jau
nebegali net dalyvauti žiūrovų
vietoje. Jų vietas turi užpildyti
Didelė šventė sutraukia ir di jų paruošti ir lietuvių vi
desnį skaičių lietuvių, išsisklai suomenei atiduoti vyresnieji,
džiusių laisvajame pasaulyje. kurie šiandien sudaro tik žiū
Kiekvienas toks susibūrimas at rovų, gal dar veteranų šokėjų
gaivina lietuvišką dvasią vyres grupę. Ir tų laukia Tautinių
niuosiuose, atnaujina pažintis šokių šventės rengėjai, laukia
daugelyje dalyvių, sujungia visa lietuvių bendruomenė,
jaunimą, net ir tą, kuris yra pa nepaisant, kur ji gyvena ir kaip
siekęs jau brandaus amžiaus, gyvena, jeigu tik nori dar padėti
vienam tikslui — pasirodymui savo tautai ilgiau išsilaikyti.
Prieš Tautinių šokių šventę,
tautiniu šokiu saviesiems. Jie
pajunta, kad nėra tik vieno kuri prasidės kitais svarbiais
miesto ar vienos vietovės, bet renginiais, k a i p Kultūros
kad daugelyje vietų, miestų ir kongresas ir PLB seimas, akys
net mažų miestelių apimtyje labiausiai krypsta į suvežimą
yra panašaus jaunimo. Jie nori šokių grupių, jų aprūpinimą, jų
savo tautos turtą išgyventi ir ki pasirodymų suorganizavimą
tiems savo išgyvenimus pa Kanadoje ar JAV-bėse, nors va
rodyti. Svarbiausia, kad toks saros metas tam nėra palankus.
jaunimas pajunta stipresnę jėgą Taip pat akys krypsta ir į audi
jungtis prie savo tautos kamie torijos sudarymą, kad suvažia
no — jis nėra tik tos ar kitos tau vę ir ištisus metus mokęsi
tos priedas, bet savitas žmogus, šokėjai neturėtų pasirodyti tik
tautietis tarp tautiečių, lietuvis savo tėvams ar artimiesiems
pustuštėje salėje. Reikia žmonių
tarp kitų tokių lietuvių.
Socialiniu atžvilgiu Jaunimo vertinančių savo užslėptą tautos
kongresai atneša naudos tik lobį, kurį neseniai atkasėme ir
daliai jaunimo. Visi ten negali neseniai juo pradėjome gai
būti delegatai ir visi negali susi vintis. Tauta nežūsta, kol nežūs
rinkti. Tautinių šokių šventė su ta jos liaudies išmintis. Tauta
traukia didesnius skaičius jau kyla savo kūryba ir savais kū
nimo. Jie pasimoko vieni iš kitų, rėjais.
Pr. Gr.
bet kartu jie pajunta vieną ir tą
Jei apie žmogų gali pasakyti,
kad jis nedėkingas, tai pasakysi
blogiausią dalyką, kokį galima
pasakyti.
P. Sirus

Žmogus yra sudėtingas ir
painus sutvėrimas, jis padaro
dykumas žydinčias, o ežerus
išdžiovina.
Gil Sters

A. 6AULAITIS, S.J.

Rimties

valandėlei

DIEVO VALIOS VYKDYTOJAI

lietuviai savo centrus ir baž
nyčias turėtų steigti ant ratukų,
menės duomenis, lituanistinių kad, gyventojams pajudėjus
Jėzus tame pokalbyje su šven patie" — ir nenuėjo.
mokyklų niekad nelankė toliau į užmiestį arba, kaip jau tyklos kunigais netiesiogiai pri
Abiejų sūnų negalima pagirti
daugiau negu 10% to amžiaus JAV vyksta nelietuvių tarpe, mena, kad Jonas skelbė Mesiją, dėl jų elgesio, bet pirmasis bent
vaikų. Taįgi lieka dar 90% kraustantis atgal į miestą, tad kodėl jis nebuvo suprastas. susiprato, gailėjosi, neigiamai
šeimų, kurių nesugebėjome lietuviškasis židinys galėtų Taip išryškėja, kad tautos atsakęs tėvui, ir pakluso. Prie
įtraukti. Patašiai ir su parapijų judėti kartu. Kadangi toks vadai, aukštieji kunigai ir Rasto žodis sako: „Verčiau vėliau,
lankymu, ^ u r i s mūsų tarpe sumanymas neįgyvendinamas, mokytojai nenorėjo pripažinti
negu niekad". Kristus,atpasa
tikriausiai sutampa su bendra tenka rūpintis dviem siekiais — tiesos, jie pasiliko užsispyrę
kojęs tų dviejų sūnų elgesį,
JAV katalikų statistika: prieš tradicinę bažnyčią išlaikyti ir
netikėliai. Dėl to Viešpats juos klausia: „Katrasis jų įvykdė
20 m. pastoviai bažnyčioje plačiai išsisklaidžiusiems pa
pasmerkia. Tą pasmerkimą tėvo valią?" Klausytojai turėjo
dalyvavo apie 75%, prieš 10 — tarnauti, nes parapija iš esmės
pavaizduoja palyginimu apie du tik vieną atsakymą: „Pirmasis".
68%, o dabar — apie pusė kata nėra pastatai, o bendruomenė,
sūnus, nelygiai klusnius savo Šiuo atsakymu fariziejai patys
likų. Kol vaikai mokosi vieti kuri laikosi kartu savo tikėjimo
tėvui. Bet ypač išvada: muiti save pasmerkė. Jie žmonėms
nėse parapinėse mokyklose, kelionėje.
ninkai ir ištvirkėlės greičiau skelbė Įstatymus, ant rankos ir
šeimos dažnai lanko vietinę ir
Bažnyčios užlaikymas, žino pateks į Dievo karalystę, negu kaktos nešiojo įstatymo žodžius,
artimesnę bažnyčią, proginiai
ma, remiasi lėšomis ir para tie, kurie save laiko išmintin tačiau dvasioje neklausė Dievo,
nuvykdamos į tradicinę
piečių talka. Lietuviams reli gais, teisiais, bet nepripažįstan netikėjo Mesiju, nepriėmė ir
lietuvišką.
Dalis šeimų
giniai patarnauti už pačios čiais nei Jono kaip Mesijo n e p r i p a ž i n o Jono atgailos
sąžiningai aukoja dvigubai —
bažnyčios sienų reikalinga ne skelbėjo, nė paties Mesijo, kuris krikšto. Todėl Jėzus, gavęs
vaikų mokyklos parapijai ir
tiek pinigų, kiek savanoriškos savo darbais įrodo, kad jis iš tik atsakymą, palyginimą jau aiš
lietuviškajai. Tačiau dar lieka
tarnybos asmenims, šeimoms, rųjų yra toks. Kai Jėzaus kaltin kiai taiko klausytojams farizie
tie 50% mūsų žmonių, kurie dėl
mažiems būreliams. Parapija tojai nenorėjo atsakyti jam, iš jams: „Iš tiesų sakau jums:
įvairių priešasčių niekur
gyvuoja, kai atsiliepia į savo kur buvo Jono krikštas, dabar m u i t i n i n k a i ir ištvirkėlės
nebedalyvauja ir kuriuos su
esamų ir galimų narių porei Jėzus palyginimu priverčia juos greičiau už jus pateks į Dievo
kviesti yra tikinčiosios bend
kius, bėdas, polėkius.
netiesiogiai save pasmerkti karalystę".
ruomenės užduotis.
Dalį tikinčiųjų lietuvių reik netikėjimu.
Taigi muitininkai, tie žydų
Tą pačią dieną, kurią Lemon mių išpildo pačios apeigos —
Kristaus palyginimas yra akyse išdavikai, tautos engėjai
te pirkinys bus užtikrintas, krikštynos, šv. Komunija, Susi ramus atpasakojimas dviejų tė mokesčiais Romos valdžiai,
Kanados švenčių proga liepos 1 taikymo sakramentas, jugtuvės, vo sūnų nevienodo elgesio. Pir kuriuos išdidus fariziejus pa
ir 2 d. Toronte renkasi esami ir laidotuvės. Didesnę reikalų dalį masis, tėvo paprašytas nueiti
niekino: "Nesu, kaip šis muiti
būsimi vysk. Pauliaus Baltakio paliečia „parapija ant ratukų" padirbėti į vynuogyną, aiškiai
ninkas..." Ištvirkėlės, žemai
talkininkai ieškoti būdų lietu
— kunigų bei jų bendradarbių atkerta: „Nenoriu!". Bet paskui kritusios tautos atmatos, tokie
viškas parapijas išlaikyti ir
pastangos pasiekti šeimas, apsigalvojęs ir apgailėjęs tokį aplenks fariziejus, kurie save
ugdyti. Tai viena temų, kurias
kurios ieško pagalbos ar para grubų atsakymą, nuėjo dirbti, laiko teisingais ir dorais. Tai
svarstys susirinkę Lietuvių sie
mos. Čia suminėtinas ligonių kaip tėvas prašė. O antrasis, nuostabus ir drąsus Kristaus
lovados tarybos steigti ir į jos
lankymas, tik namuose būnan rodos labai mandagus, nes į tėvą sprendimas, kurį patvirtina tiek
veiklą įsijungti. Kadangi
didesnė lietuvių dalis gyvena čių priežiūra, suaugusių noras kreipiasi „viešpatie" ir atsako Jono teisybės skelbimu, tiek
miestuose, kuriuose jau yra pa gilintis tikėjime ir krikščio einąs į darbą, tačiau nenueina. savo galia, kuo fariziejai, visa
rapijos ar lietuvių misijos, niškoje tradicijoje, parama iš Rodos, kad tėvui reiškia ir pa tai matydami neapsigalvojo
siskiriančioms poroms, nebaž garbą ir klusnumą, tačiau tai (kaip tas tėvo sūnus, kuris iš
reikalas ypatingai aktualus.
Juokais kartais sakoma, kad nytinėje santuokoje gyvenančių yra tik apgaulingas nuolanku karto tėvui atsakė neigiamai > ir
globa, paskata mažus vaikus mas ir klusnumas: „Einu, vieš netikėjo nei Jonu, nei Jėzumi
auginančioms šeimoms, šviesa niomis, kurias parūpina vietinė Kristumi. O tuo tarpu muiti
tėvams su sparnus skleidžian Bažnyčia. Tačiau informaciją ir ninkai ir ištvirkėlės, nors
čiais paaugliais. Tokie rūpesčiai paskatą tikinčiųjų bendruome nedorai gyveno, Dievo įstatymų
nebėra grynai instituciniai — nei ne tik galime teikti tais neklausė, bet vėliau Jono Krikš
kaip su mažėjančiu parapiečių pačiais keliais, kurie dabar mus tytojo pamokslų paklausę darė
skaičiumi išlaikyti senovišką palaiko lietuvių kultūrinėje, so atgailą ir Tėvo valią įvykdė.
bažnyčios pastatą, o bendruo cialinėje ir švietimo veikloje.
Palyginime apie antrąjį sūnų
meninė tarnyba žmonėms, už
Jėzus akivaizdžiai prikiša
Geras pavyzdys būtų šeimos fariziejams: Jūs, matydami ir
kuriuos lietuviškoji sielovada
atsako. Kai daugumos parapi su mažais vaikais, gyvenančios girdėdami netikėjote. Jūs tie.
nių židinių nebesupa tankiai lie vis plačiau darbo, mokslo ar k u r i e gražiai pažada, bet
tuvių apgyventa apylinkė, šie kitais sumetimais. Kur jiems napadaro, kaip tas antrasis tėvo
uždaviniai pereina į evangeliz- gauti religinių leidinėlių sūnus.
lietuvių kalba savo vaikams?
zacijos misijonierišką plotmę.
Jonas Krikštytojas labai aiš
Vysk. P. Baltakio pasitarimo Kaip parapijų ir kituose kiais ir gana griežtais žodžiais
patalpą puoš visa eilė plakatų — renginiuose sudaryti sąlygas kalbėjo fariziejams ir sadukieskelbimų apie galimus rengi mažiukams globoti, kol tėvai jams, atėjusiems jo pasiklausyti:
nius, kursus ir pasitarimus, ku užsiėmę, ar mažuosius jiems „Angių išperos, kas jus pamokė
riais lietuviai galėtų pasinau suprantamu būdu į panašų bėgti nuo besiartinančios rūsty
doti, siekdami ir patys bręsti užsiėmimą į t r a u k t i ? Kokie bės? Parodykite tikrų atsiver
tikėjime ir savo tautiečius lietuvių religiniai papročiai timo vaisių. Ir nebandykite ra
apie
mažųjų mintis: ,Juk mūsų tėvas Abrao
pritraukti. Tie pavyzdžiai pri ( n e k a l b a n t
taikyti iš vietinių vyskupijų ir žaidimėlius, lopšines, daineles), mas'... O ir pats Kristus įspėjo:
parapijų programų, kurios pritaikomi pavieniai gyvenan „Ne kiekvienas, kuris man šau
skelbiamos vyskupijų spaudoje čioje šeimoje? Dviejų dienų pasi kia: ,Viešpatie, Viešpatie, įeis į
tarimas tikisi išvystyti veiklos dangaus karalystę, bet tik tas,
Po televizijos programos „Religija už geležinės uždaros" LB Vakarų apygar ir aplinkraščiuose. Žinoma,
planą ir jo vykdytojus įjungti, kuris vykdo mano dangiškojo
nėra
būtina,
kad
lietuviai
kiek
dos pirmininkė Angelė Nelsienė su programos vedėju Truman Jacąues
(viduryje) ir kitais diskusijų dalyviais — žydų rabinuir baptistų ir ortodoksų viename krašte lygiagrečiai kad judrūs žmonės galėtų būti Tėvo valią" (Mt.7,21).
kunigais.
J.V.
užsiimtų sudėtingomis progra- tikėjime pastovūs.

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
V L A D A S RAMOJUS
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„Šį šeštadienį, birželio 9 d. K. Donelaičio mokykla
išleidžia pirmąją savo abiturientų laida - vienuolika
mergaičių. Aną dieną Chicagos Aukšt. lit mokyklos
mokytojas Aleksandras Dundulis teisinga pastebėjo,
kad, kai mes turime tokias puikias mokyk as, kaip K.
Donelaičio ar Aušros Vartų (ši mokykla greitai baigė
savo egzistenciją — V.R.), tai Aukštesniojoje iit. mokyk
loje nebereikalinga parengiamoji klasė irjos nebebus,
„Įdomu, kad K. Donelaičio lituanistinė mokykla,
prieš trejus metus pradėjusi darbą vos suk iasdešimt
mokinių, dabar išaugo į didžiulę mokykla. <urią lanko
200 vaikų. Mokykla turi gerą mokytojų kadrą su energingu vedėju Julium birka priekyje. Mokytojų Aldonos Martienės ir M. Pėteraitienės vadovaujamoje
mokyklos tautinių šokių grupėje šoka 70 mokinių, o
mokytojoj. Bertulio vadovaujamam chore rainuoja visi
K. Donelaičio mokyklos mokiniai.
„I iškilmingą mokyklos baigimo akta ?: šeštadieni,
1962 m. birželio 9 d. abiturientams pažymėjimų įteikti
ir pačios mokyklos pagerbti atvyksti Lietuvos
generalinis konsulas Chicagoje dr. Petras D įužvardis.
Švietimo tarybos atstovai ir kiti svečiai... 1-kilmės prasidės įžanginiu mokyklos patrono K. Dor aičio eilėraščiu, vėliau, jubiliejinių metų proga bu- pagerbtas
tautos dainius Maironis..."
Tais laikais K. Donelaičio metines pav. ~*rio sporto
ir dainų Šventės buvo ruošiamos Tėv; Marijonų

mk

soduose. Clarendon Hills, 111., kur buvusios seminarijos
ir sodų vietoje jau kuris metas išaugęs naujas miestas, kaip ir buvusio Bučo daržo vietoje, Willow Springs,
111.
Vienos iš pirmųjų K. Donelaičio mokyklos sporto
ir dainų šventės proga ..Drauge" taip rašiau:
„Beveik kiekvieną šeštadienį tenka sustoti Marąuette Parko Fieldhouse. Ten įsikūrusi K. Donelaičio
lituanistinė mokykla. Kas šeštadienį iš plačiosios
Chicagos ir apylinkių suplaukia iki 200 vaikučių
pasimokyti lietuviško rašto, savo tėvų kalbos. Tikiu,
kad joje* nebręs nauji Maironiai, Vaižgantai, Brazdžioniai ar Miškiniai, savo šaknimis ir kūrybos syvais
taip giliai ir drūtai įaugę Lietuvos žemelėn. Bet tų
svetimų Marųuette Parko medžių ir žalumos fone
skambantis lietuviškas žodis ar Lietuvos istorijos papąšakotas kuris nors epizodas tegu bet kurio jaunuolio
širdyje suformuluoja Jurgio Baltrušaičio ar Oskaro
Milašiaus tipo asmenybę, nors lietuviškai ir neberašiusią, bet savo kūrybos gelmėse lietuviška dvasine
šiluma spinduliuojančią — tai tada mokykla jau bus
daug pasiekusi.
„Vieną šeštadienį mokyklos koridoriuose laukdamas vaikų buvau žiauriai supykęs. Sustojusios dvi
poniutės, kad politikavo, kad kritikavo mokyklą ir
mokytojus, kad, girdi, jų vaikai mokykloje nieko neišmoksta. O man taip norėjosi pasiklausti, ar tos dailios
poniutės savo vaikučius skaityti ir rašyti pačios
namuose bent kiek pamoko; ar jos uždėjo būtiną prievole mokytojams per keturias valandas savaitėje išmokyti
jų vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti. Iš praktikos
žinau, kad tuo atveju, jei vaiką lietuvių kalbos pamokai
namuose, tai lituanistinėje mokykloje jis yra geras
mokinys, ir mokytojų tada nekeiki, bet džiaugiesi jų
darbu ir pastangomis..."

Sis straipsnis buvo rašytas prieš ketvirtį šimto
metų. Bet jo mintys tinka ir šiems laikams, šioms
dienoms, kada lituanistinių mokyklų ir jas lankančių
mokinių skaičius žymiai sumažėjęs. Ir tai tik daugelio
jaunųjų tėvų nutautėjimo ir nekreipimo į lietuvybės
ateitį dėka. Tačiau, iš kitos pusės žvelgiant, rasim nors
ir nedidelį procentą lituanistinių mokyklų, Pedagoginio
instituto ir Lituanistikos katedros absolventų, kurie
teikia garbę visai lietuvių tautinei bendruomenei.
1964 m. pavasrį abu sūnūs baigė K. Donelaičio litu
anistinę mokyklą neblogais pažymiais ir rengėsi įstoti
į Aukštesniąją lituanistinę mokyklą kaimyniniame
Jaunimo centre. Bet apie tą laiką K. Donelaičio lit.
mokyklos vadovybė nutarė sumažinti mokslą iš
aštuonerių metų į šešerius ir šalia keturmetinės K
Donelaičio lit. mokyklos įsteigti ir aukštesniąją. Abi
mokyklas vaikai baigtų per šešerius metus,
Mokyklos vadovybė tokį sprendimą motyvavo tuo.
kad vyresni vaikai nebenori šeštadieniais mokyklos
lankyti, kad nemažas skaičius mokinių nubyra. Tačiau
kai kuriems tėvams ir LB Švietimo tarybos vadovams
atrodė, kad toks sprendimas yra žalingas lituanistiniam mokslui ir aplamai mokiniams, nes juo ilgiau
) i e lituanistinėje mokykloje išbūna, tuo didesnę naudą turi, būdami lietuviškoje aplinkoje ir girdėdami
aplinkui lietuvių kalbą. Kai tuo tarpu gatvėje juos jau
suptų amerikietiška aplinka. K. Donelaičio lit.
mokyklos vadovai argumentavo tuo, kad aštuonerių
metų programą bus galima išeiti per šešerius metus.
° lietuvių kalboje mokiniai galės pasitobulinti įstoję
į Pedagoginį lituanistikos institutą. (Laiko perspektyva
parodė, kad K. Donelaičio lit. mokykla Pedagoginiam
lituanistikos institutui davė didžiausią skaičių
stude
ntų).
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 25 d.

HORIZONTAI
CHICAGOS AKIMIRKOS
Jau daugiau kaip mėnuo
praėjo nuo apsilankymo Chicagoj, tačiau laisvojo pasaulio lie
tuvių sostinės prisiminimai dar
ir šiandien tebėra gyvi. Tai
prasidėjo „Margučio" vadovo
Petro Petručio rengtu rock
muzikos dainininkės Gintarės
Jautakaitės koncertu ir baigėsi
Vilniaus jaunimo teatro pasta
tytu A. Čechovo „Dėdės Vanios"
spektakliu, jau neskaitant kitų
įvykių. Būtent du vakarus Jau
nimo centre vykusios Poezijos
šventės ir tuose pat rūmuose
Vilniaus jaunimo teatro atliktos
dvi specialios programos lietu
viams, kuriose buvo skaitomi
mirusiųjų ir gyvųjų lietuvių au
torių kūriniai ir nuo scenos
skambėjo dainų pynės. Juk Vil
niaus jaunimo teatro aktorių di
džioji dalis yra baigė ir konser
vatoriją. Tad geguže- 22-29 d.
savaitė Chicagoje buvo atžy
mėta gyvosios Lietuvos kūrybi
niais niuansais ir todėl liko ypač
prisimintina.
G. Jautakaitės nuosaikios
rock
muzikos
koncertas
publikos pilnoje Jaunimo centro
salėje buvo naujiena lietuviams
klausytojams, kurie seniau su
dideliu malonumu klausydavosi
netoli manęs šį kartą sėdėjusios
Vandos Panavaitės- Stankuvie
nės dainuojamų šlagerių. Jauna
ir liekna Gintarė Jautakaitė,
nors jau ir būdama dviejų sūnų
motina, vos išbėgusi į salę
pianiną, mikrofoną ir balsą
valdė bei orkestras jos klausė
taip šauniai, jog iš karto atrodė,
kad scena Lietuvoje buvo ir čia
yra tikrieji jos namai. Nors šis
jos pasirodymas po 5 metų per
traukos buvo pirmasis ir jau
nebe Lietuvoje, kur dainininkė
buvo piaClai bekylanti ir pub
likos jau buvo pamilta, bet JAV,
kur ją netikėtai surado ypač ne
žinomų talentų sėkmingas ieš
kotojas P. Petrutis.
Nors G. Jautakaitės su orkest
ro palyda padainuotas, daugiau
siai jos pačios, parašytas bei
sukompanuotas dainas koncer
to metu palydėjo smarkūs ir. at
rodo, nuoširdūs plojimai, tačiau
po koncerto žiūrovų nuomonės
gerokai išsiskyrė: vieniems tai
buvo graži, naujoviška muzikos
šventė, kitiems — maždaug tik
bereikšmis laiko sugaišinimas.
Aš gi buvau tų tarpe, kurie
solistei nuoširdžiai plojo, lie
t u v i a m s naujoviško braižo
koncerte pajutę estetinio grožio.
Nors koncerte ir buvo jaučiamas
tam tikras štampas, kurį sudarė
pačios dainininkes dainuoja
miems kūriniams parašyti

žodžiai ir sukurta muzika. Ta
čiau, jei didesnę dalį publikos
būtų sudaręs lietuviškas jauni
mas,
tada ir nuotaika būtų
buvusi dar pakilesnė. Tuo tar
pu aš, kaip ir ne vienas iš pub
likos tarpo, kartu su iš Lietuvos
atvykusiu solistės tėvu džiau
gėmės išgirdę šią Gintarės
Jautakaitės dovaną Chicagos
lietuviams.
Šį rudenį, spalio 2 d., „Margu
tis"
vėl rengia naujovišką
koncertą „nauji vardai — nauji
balsai". Jį atliks lietuviams dar
negirdėtos, bet amerikiečių
tarpe jau spėjusios užsireko
menduoti jaunos jėgos: sopra
nas Julianne Barnes, tenoras
Edvardas Zelnis ir bosas Algis
Valiūnas.Visų trijų dainininkų
gyslose yra lietuviško kraujo.
Rudeniop plačiai apie juos
pakalbėsime.
Tuo tarpu ketvirtadienį,
gegužes 26 d.. Royal George
teatro salėje Chicagoje Vilniaus
jaunimo t e a t r o p a s t a t y t a s
„Dėdės Vanios" spektaklis, nors
ir tris valandas užtrukęs,
daugiausiai lietuvių žiūrovų
pilnoje salėje prabėgo kaip sap
nas, vėl pažadinęs tikro lie
tuviško teatro išeivijoje ilgesį.
BŪSIMOJO KARDINOLO
PALAIMINIMAS
BR. KVIKLIUI
Sekmadienį, gegužės 29 d.,
Mišių metu jėzuitų koplyčioje
prieš pamokslą kun. J. Vaišnys
viešai pranešė dvi naujienas.
Būtent, kad Lietuvos žmogaus
teisių gynėjai Nijolei Sadūnaitė ir Antanas Terleckas išvyko
į Maskvą, kur susitiks su pre
zidentu Reaganu, ir kad
Lietuva turi savo istorijoje
trečiąjį kardinolą vyskupo Vin
cento Sladkevičiaus asmenyje
(apie tai mane prieš pat Mišias
painformavo bičiulis Č. Grincevičius).
Išgirdę šias džiugias naujie
nas,
ypač džiaugiamės dėl
lietuvio kardinolo. Po Mišių
poetas K. Bradūnas ir tarė čia
pat esančiam Broniui Kvikliui:
„Matai, Broniau, kai Šventasis
Tėvas gavo tavąjį Lietuvos Baž
nyčių šeštąjį tomą, skirtą Kai
šiadorių vyskupijai, kai paskai
tė apie ilgą laiką vidaus tremty
je išbuvisį vyskupą Sladkevičių,
tai tuojau ir pakėlė į kardino
lus..."
Besiklausant šių poeto žodžių,
pats Br. Kviklys papasakojo
tikrą atsitikimą. Kai šį pavasarį
Lietuvos vyskupai buvo atvykę
į Vatikaną specialiam susiti
kimui su popiežium, jis vysku
pui Sladkevičiui ir kitiems

savo akimis matėme provoslavų pageidauta kalbėti trumpai...
Lietuvos vyskupams pasiuntė
popus vedant minias į cerkvę. Atrodo, šių metų pamokslauto
tik ką iš spaudos išėjusį
Tad gal visgi galim kuo prisidėti jai tą jau buvo seniai įsisą
„Lietuvos Bažnyčių" šeštąjį
ir prie savo kraštų laisvės moninę, — kalbos buvo puikios,
tomą, skirtą kaip tik vyskupo
šauksmo? Gal savaitgalis už gero turinio, nepradedant nuo
Sladkevičiaus vėl valdomai Kaikaraliaus Mindaugo. Vytautui
miesto turėtų palaukti?
šedorių vskupijai. Po kurio laiko
Su tokiomis mintimis sėdėjau Šeštokui pakvietus įnešti visų
dar iš Romos gavo vysk. Slad
Baisiojo Birželio minėjime, trijų tautų ir JAV-ių vėliavas,
kevičiaus asmenišką laišką su
padėka už vertingą veikalą apie
peržvelgdama susirinkusiųjų buvo pasveikinti susirinkusieji,
jo vyskupiją ir kartu palaimi
žilas galvas. Šį kartą buvo konsulai ir kiti aukšti svečiai.
nimą veikalo autoriui. Tad ir tą
lietuvių eilė sukviesti pabal- Buvo perskaityti iškiliai žodingi
sekmadienį Chicagoje nebe rei
tiečius į tradicinį minėjimą. politikų memorandumai, pasi
kalo Br. Kviklys pasidžiaugė,
Pamažu pildėsi salė, labai jau žadantys mūsų neapleisti. Po
kad jis gavo palaiminimą iš
pamažu... Po minėjimo kažkas JAV-ių himno, giedamo sol. A.
būsimojo lietuvio kardinolo.
dėkingai pastebėjo, kad jei ne Polikaičio, buv. klebonas prel. J.
gausi estų ir latvių grupė, mūsų Kučingis iškilia malda atidarė
Kalbant apie Br. Kviklį,
kukli salė gal būtų likusi pus minėjimą; po to sekėjau pasau
prisimena bičiulio A. Juod
tuštė. Šventa teisybė. Gerai, lietiškoji dalis.
valkio „Dirvoje" aprašytas
Antanas Mažeika tarė įvadinį
kad spausdinyje suminėti gar
Akademinio skautų sąjūdžio
žodį.
Tautiniu drabužiu pasipuo
bės
svečiai
—
mūsų
miesto
aukš
Chicagos skyriaus Jaunimo
tieji pareigūnai — liko namuose. šusi pranešėja Laima Steikūnaicentro kavinėje suruoštos
veikalo „Lietuvos Bažnyčios"
Minėjimas pavyko nuostabiai tė žavėjo savo jaunatvišku paki
paskutinio tomo sutiktuvės.
gerai. Gal todėl, kad, kaip pra limu, puikia anglų kalba ir
Pasak A. Juodvalkio, sutiktuvių
ėjusią savaitę savo kalbą pra laikysena. Estų ir latvių kon
metu ypač buvo pabrėžtas
dėdamas V. Pažiūra kiek ironiš sulai, o vėliau ir mūsų V. Čekaskauto atliktas gerasis darbelis.
(Nukelta į 6 psl.)
kai pastebėjo, kvietime buvo
Gerasis darbelis ir yra vienas iš
svarbiųjų pavyzdingo skauto,
kokiu buvo ir tebėra Br. Kvik Laima Steikūnaitė, Los Angeles Baisiojo Birželio minėjimo pranešėja.
<&
INTERNATIONAL
M
Nuotr. S. Kvečo
lys, požymių. Tačiau A. Juod
I
INDUSTRIES
valkis „Dirvos" š.m. birže
Algis Grigas, pirmininkas
lio 6 d. nr. už tai priekaištauja:
„Juk ne vien už skautišką
NAUJAS PATARNAVIMAS
veiklą jam buvo suteiktas ir
garbės nario vardas, o daugiau
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS
prisiminimų. Tik kai praskrie
BAISIOJO BIRŽELIO
lėmė jo plunksnos darbai..."
ja
mintis,
kad
ir
tiems,
kuriuos
LIETUVOJE
MINĖJIMAS
Stalino potvarkiu tada grūdo į
Reto darbštumo žmogų Bro
nių Kviklį, per 15 metų paruo
Kai ateina birželio mėnuo ir vagonus ir vežė į nežinią, pro
Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
šusi 11 stambių tomų Lietuvai visa atgijusi gamta linksmai plyšius irgi linksmai žvelgė vajos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
skirtų veikalų, galima vertinti žiūri per langą, kažkaip sarėjanti gamta, žmogus vėl ir
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
iš įvairių kampų ir įvairiais nesinori galvoti apie kadaise vėl susimąstai. Aišku, lengviau
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.
aspektais. Kadangi šį kartą buvusio birželio tragiškumą ir sia būtų numoti ranka ir išva
„Lietuvos Bažnyčių" paskutinio eiti klausytis liūdnų kalbų bei žiuoti už miesto, — juk nedaug
kuo gali padėti! Tai tiesa, bet
tomo sutiktuves ir kartu viso diyra ir kita tiesa, kad niekas
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
džiulio darbo apvainikavimo
bančius žmones dažniausiai tik nestovi vietoje, kad spauda
šventę rengė Akademinis skau
keikiam. Tačiau, kaip Adomo pilna a t m a i n ų Armėnijoje,
International Industries
tų sąjūdis, kurio Br. Kviklys yra
Vaitkevičiaus pavyzdys rodo, Vengrijoje, Jugoslavijoje ir
1 0 4 0 1 South Roberts Road
garbės filisteris, tad ir buvo
atvykę
iš
Lietuvos
jų
darbą
Palos Hills, Illinois 60465
Lenkijoje, nekalbant jau apie
akcentuotas gerasis skautiškas
pastebi,
įvertina
ir
net
įteikia
Telefonas: (312) 430-0074
darbelis. Ir tikiu, kad Br.
pačią Raudonąją aikštę, kur
dovaną.
Kviklys, visą gyvenimą buvęs
skautas, tuo nuoširdžiai džiau
giasi. O kiti, ruošdami Br. Kvik
VU/
Tautinio šokio judesy.
liui pagerbimus, kurių jis yra
\$BMU
Kviečiame visus į
.
.
Tėvyne, mums gyva esi!
tikrai nusipelnęs, kaip pvz.
Lietuvių Žurnalistų sąjunga,
VIII LAISVOJO P A S A U L I O LIETUVIŲ
pažvelgs ir į kitus Br. Kviklio
nuopelnų aspektus, kaip jo
TAUTINIŲ ŠOKIŲ Š V E N T Ę HAMILTONE,
plunksnos darbus. Juk Bro
niaus Kviklio nuopelnų skalė
Copps Coliseum, 101 York Blvd., 3:00 v. p.p.
labai plati ir įvairi.

LIETUVIAI CALIFORNUOJE

VERTAI P A G E R B T A S
TYLUS DARBININKAS

«5»

Juoz. Pr., „Drauge" pakiliai
aprašęs Vilniaus Jaunimo
teatro lietuviams Jaunimo cen
tre suruoštus du specialius pasi
rodymus, straipsnio pabaigoje
pastebi: „Ypatingai buvo su
jaudintas A. Vaitkevičius, Jau
nimo centro tvarkytojas, ku
riam vienas iš aktorių įteikė
rašytojo J. Biliūno metalinį por
tretą, tardamas padėką už pasitarnavimą lietuvybei".
Mes, pilnoje laisvėje gyven
dami, už pusdykį lietuviams dir-

Dalyvauja 54 grupės, virš 2000 šokėjų iš Kanados, JAV,
Pietų Amerikos, Vakarų Vokietijos, Australijos.
COPPS COLISEUM

CONVENTION CENTER

BUFFALO 65 miles
NIAGARA FALLS 40 miles

INTERNAT1ONAL

2 — Gore Park
3 — Connaugtrt Hotel

^

4
5
6
7
8
9

^
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Nr. 8804/BAL
Nr. 8806/F
Nr. 8807/M
Nr. 8808/F
Nr. 8809/M
Nr. 881 O/F
Nr. 8811/M

Ryga 2 d., Talinas 2 d , Helsinkis 3 d
PabaltIJIs: Klaipėda 2 d. \/='
"
ottv
liepos 10-25. NTY. $2, £ P * * ? v , m c a g o $2,493.00.

Šventės programoje:

Lietuva 10 d., Maskva. i a n \ j O ^ ^ ' į g r a d a s 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos
18-rugpjūčio 3. N.Y. v\S*£J\x); Chicago $2,195.00.
Uatuva 10 d.. Maskv* - ;
^ , 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Mask l $ P * w
toTA s 1 d • A m s t e r d a m a s 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,085.00; Ch, t $ p M * ? \ L . u u .
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00
Lietuva 10 d., Maskva 1 d . . Leningradas 1 d.. Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest)
5 d., rugsėjo 19-spalk) 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2.435.00.
Lietuva 9 d.. Maskva 2, ruqsėio 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA Royal Botanicai Gardens patalpose. 680 Plains Rd. W. Oficialus parodos
atidarymas su koncertu birželio 30 d., ketvirtadienį, 7:30
v.v.
JAUNIMO ŠOKIAI penktadienį, liepos 1 d., Mohavvk kole
gijos salėje, Fennel W. ir W. 5-th gatvių kampas; pra
džia — 8:00 v.v.
ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO V A K A R A S Convention
Centre, 115 King Str. W., dviejose salėse: Chedoke —
suaugusiems ir Wentworth — jaunimui; pradžia 7:30
v v., įėjimas — $10.00.
SEKMADIENĮ PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11:00 v.r. Mišias celebruoja vysk.
Paulius Baltakis, OFM. gieda jungtinis Hamiltono Auš
ros Vartų ir Toronto Prisikėlimo parapijų choras. Lie
tuvių evangelikų pamaldos su kun. P. Diliu 10:00 v.r.
Christ Ev.-Lutheran Latvian Church, 18 Victoria Ave. S

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais.
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.
G.T. INTERNATIONAL, INC.

10401 SOUTH ROBEBTS ROAO

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465

1 — Sheraton Center

T E L : (312) 430-7272

fev

Hollday Inn
Aušros Vartų Parapija
Mohawk College
McMaster Universitetas
Latvių Evangelikų Šventovė
Royal Botanicai Gardens

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miestro centro Gore
Park, prie Laisvės paminklo prisiminti Lietuvos valsty
bės atkūrimo 70 metų sukaktį, kur žodį pasakys Liet.
Bendruomenės ir Hamiltono miesto atstovai, bus
padėtas vainikas.
T A U T I N I Ų Š O K I Ų FESTIVALIS 3:00 v p p. Copps koliziejuje; 104 rateliai šokėjų, šventės pranešėjas akt.
Arūnas Čiuberkis, muzikinė palyda, vad. muz. Jono Govėdo, vokalinė — Toronto „Volungės" choro, vad. muz
Dalios Skrinskaitės-Viskontienės. dekoracijos
Rimo Paulionio; bilietus galima įsigyti ir prie įėjimo .
$15 ir $18.
U Ž B A I G T U V I Ų BALIUS 8:00 v.v. Convention Centro dvie
jose salėse: Chedoke — suaugusiems ir Wentworth —
jaunimui. Papildomai paimta dar Ballroom salė greta
esančiame Sheraton viešbuty. J balių bilietai turėjo būti
įsigyti jau iš anksto.
V I S A I S Š V E N T Ė S REIKALAIS skambinti tel. (416)
523-7143.

VISI DALYVAUKITE ŠVENTĖJE! LAUKIAME!

/

—
—
—
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VIII Taut. šokių švente* rengėjai

KOMP. G. GUDAUSKIENĖS KASETE

SOL. ALDONA STEMPUZIENE
MUZIKOS MOKYKLOS FAKULTETO
NARĖ
liacijose. Koncertavo su Cleve
lando moterų simfoniniu orkes
tru, Symphony of the Air, N.Y.,
ir National Symphony Washingtone. Koncertavo Kolum
bijoje ir Argentinoje. Cafarelli
operoje Clevelande Stempužienė
atliko solistės vaidmenis Hoffmano pasakose, Rigoletto,
Trubadūre ir Aidoje, o Chicagos
Lietuvių
operoje - Fauste
Carmen, Trubadūre, Aidoje,Cavaleria Rusticana, Kaukių
baliuje, Jūratėje ir Kastytyje bei
Dariaus Lapinsko „Lokio" ir
..Maro" pastatymuose.

pastate su meniškai išpjausty
tomis lubomis, marmuro židi
niais, krištolinėmis lempomis ir
jaukia rečitalių sale.
Solistei Stempužienei, kuri
jau galvojo pamažu trauktis iš
koncertų užsiangažavimų, vėl
prasideda intensyvus muzikinis
gyvenimas ne tik kaip daina
vimo dėstytojai, bet ir kaip solis
tei. Sėkmės!
V. Rociūnas

apie Los Angeles garsus buvo
atlikta Brentwoodo simfonijos
orkestro 1975 m.
įdomu, kad jos kompozicijomis
rodomas susidomėjimas ir uni
versitetinėse sferose. Jos buvo
atliekamos Roosevelto ir
DePaul universitetuose Chica
goje, Texas universitete, John
Carroll universitete Clevelande,
Bostono universitete, Whitter
kolegijoje, Marymount univ.,
Pietų Californijos universitete
ir, kaip minėjome, Californijos
universitete Los Angeles.
Savo muzikinei kūrybai ji turi
gerą pasiruošimą. Būdama sep
tynerių metų, pradėjo skambin
ti pianinu. Jos dėdė komp. K. V.
Komp. Giedra Gudauskienė
Banaitis mokė ją kompozicijų
Viena iš dabarties kūry pagrindų. J a u nuo dešimties
bingiausių ir produktyviausių metų pradėjo studijuoti Muzikos
Kaune.
lietuvių kompozitorių yra Gied konservatorijoje
Muzikos studijas gilino Roose
ra Gudauskienė. Ji jau yra
velto universitete, pasiekdama Dail. Magdalena Stankūniene su savo tautosakos deivių kūriniais, kurių pa
sukūrusi daugiau kaip 70
bakalauro laipsnį.
roda vyko Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus meno galerijoje.
vokalinių ir instrumentalinių
Nuotr J . T a m u l a i č i o
Jos
patrauklios
kompozicijos
kompozicijų, daugiausia lietu
pasidarė
labiau
prieinamos
ir
viškomis temomis. Jau net
dvidešimt iš jų įrekorduotos ir tolimesnių kolonijų muzikos
paskelbtos. Įdomu, kad jos mėgėjams. Pasirodė jos kasetė
lietuviškos dvasios kompozicijos su sklandžiai įrašytomis fortepi
jono kompozicijomis, kurias
yra atkreipusios ir amerikiečių
atlieka pianistė Raimonda
dėmesį. Pvz. jos aranžuotos
Apeikytė ir muz. Manigirdas
lietuvių liaudies dainos buvo
Motekaitis. Abu
aukštų
įtrauktos į Californijos universi
kvalifikacijų pianistai. Kasetėje
teto Los Angeles mieste moterų
įrašyta Sonata op. 12, Trijų
choro repertuarą. Jos kai kurios lietuviškų patarlių impresijos,
kompozicijos chorams buvo Los Angeles garsai ir Senojo
atliktos JAV-ėse ir Australijoje Vilniaus miesto atsiminimai,
įvykusiuose festivaliuose.
įrašymas į juostelę atliktas
Jos instrumentinės ir vokali sklandžiai ir tikrai malonu tų
nės muzikos rečitaliai yra įvykę lietuviškų melodijų pasiklau
Chicagoje 1957,1974 ir 1985 m. syti.
ir Los Angeles mieste — 1973 m.
Birutė Zalatorienė ir Milda I/enkauskienė prie žymiųjų lietuviu moterų kolažo
J u o z . P r . Bplzeko Lietuvių Kultūros muziejuje.
Jos sukurta orkestrui siuita

1958 m. Stempužienė tapo fi
naliste Metropolitan operos
Sol. A l d o n a S t e m p u ž i e n ė
regijoniniame konkurse. Išleis
tos jos plokštelės: „Dainos"
Solistė Aldona Stempužienė, (1965), ,,Ainių dainos" ir
iškilusis mūsų mezosopranas, „Operų arijos" (1969) su StutLenkauskienė, PL V i t o Kul
buvo pakviesta dėstyti daina tgarto simfoniniu orkestru Milda
tūros kongreso ruošos pirmininkė.
vimą Cleveland Music School (dirigentas Darius Lapinskas) ir
Settlement muzikos mokykloje. mezosopranas Aldona Stempu
.
žienė, (pianistė Barbara -KloAldonos muzikinis — dainos novvski) — 1985 metais.
FATIMOS
kelias įdomus, ilgas ir sėk
SUKAKTIES
Pakvietimas lektoriauti šioje
mingas: Čiurlionio ansamblio
dainininkė ir solistė Vokietijoje 75 metus švenčiančioje ir gerą
PAMALDOS
ir JAV-se, Amerikoje dainavimo vardą turinčioje muzikos
Aldonai buvo
mokėsi pas buv. Metropolitan mokykloje
Marijos
metai
baigsis
solistę Lilą Robeson ir Cafarellu maloni ir netikėta staigmena.
rugpjūčio
15
d.
jos
Dangun
Pa
Pažymėtina, kad šioje mokyklo
operos studijoje Clevelande.
je daug muzikalių lietuvių ėmimo šventėje. Skelbiama, kad
1955 m. laimėjo Clevelando j unuolių tob lino savo mu tuos metus popiežius Jonas
dienraščių „Plain Dealer" ir zikinius talentus. Mokykloje Paulius II planuoja užbaigti Fa„Cleveland News" surengtame yra dėstę pianistai Birutė Sme timoje žmonijos paaukojimu Ne
dainininkų konkurse p ; rmą tonienė. Andrius Kuprevičius, kalčiausiajai Marijos širdžiai.
Šių laikų popiežiai yra parodę
vietą moterų balsų grupėje ir Jonas Švedas ir Antanas
tais pačiais metais Chicagoje Smetona. Dabar fakultetui pri išskirtinį dėmesį 1917 m. Fati
muzikos festivalyje taip pat klauso ir pianistė Kristina Kup- moj įvykusiems apsireiš
pirmą vietą ir aukso medali revičiūtė, turinti magistrės kimams. Tų apsireiškimų ant
gamtiškumas oficialiai Bažny
kontraaltų grupėje. Koncertavo laipsnį muzikoje.
čios buvo patvirtintas 1930
amerikiečiams ir lietuviams
Pati mokykla yra Clevelando metais. Žemės planetai skęstant
JAV-se ir Kanadoje, taip pat
universiteto
rajone, istoriniame antrajam pasauliniam kare,
koncertavo TV ir radijo trans
Fatimos 25 m. sukakty 1942 m.
popiežius Pijus XII (vadinamas
„Fatimos popiežium") žmoniją
paaukojo Nekalčiausiajai Ma
rijos širdžiai: Fatimoj Marija
kaip tik buvo prašiusi žmonių
atsivertimo ir pamaldumo jos
Nekalčiausiai širdžiai, kad būtų
to karo išvengta. Fatimos 50
m. sukakty 1967 m. popiežius
Paulius VI pats nuvyko į Fatimą žmoniją pavesti Marijos glo
bai. 65 m. sukakty 1982 m.
gegužės 13 d. dabartinis
popiežius Jonas Paulius II nau
jai paaukojo žmoniją Marijos šir
džiai, išreiškė jai padėką už jo
gyvybės išgelbėjimą (nes ne
seniai buvo Romoj sunkiai per
šautas) ir kartu prašė, kad
Marija apsaugotų žmoniją nuo
atominio karo.
Popiežiams rodant tokį didelį
dėmesį Fatimai, ir mūsų dėme
sys ten krypsta. Ir Lietuvos
likimas rišasi su Fatimoj
skelbiamo Rusijos atsivertimo
galimybe. Tad Marijos metams
artėjant prie galo, gegužės —
Marijos mėnesio — lietuviams
rengiamos pamaldos Fatimos
sukakties proga.

Lietuviškas kampelis Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje.
Nuotr J . Tamulaieio
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Didieji žmonės — kaip aukšti
kalnai: jie pirmieji pamato ryto
saulę ir paskutinieji jos netenka
vakaro prieblandoje.
Montego

VIRTUVĖS KALBA
A'. Montvilienė, okupuotoje
Lietuvoje išleistoje knygoje
..Kalbos kultūra", straipsnyje
„Virtuvės žodžiai", duoda labai
naudingų patarimų kaip atsi
kratyti nepateisinamų barba
rizmų — nevykusių skolinių, tu
rint gerus 1 tuviškus arba tarp
tautinius atitikmenis. Pasitaiko
netaisyklingos darybos žodžių ir
žodžių, vartojamų ne savo
reikšme.
Virtuvėje naudojamės įvai
riais įrankiais. Pvz., praverčia
cukraus
žnyplės,
kon
diterinis švirkštas (jo nedera
vadinti špricu), riešutų s p a u s tūkai, torto mentelė. Gamina
mas ir specialus plaktukas mė
sai pamušti — mėsos muštu
kas.
Darbą virtuvėje labai paleng
vina ir pagreitina įvairūs
elektriniai indai, prietaisai, o
ypač, virtuvės mašinos. Vande
nį galime užsivirinti stiklinėje,
puodelyje arba kitame inde. Te
reikia į jį panardinti sulenkto
vamzdelio pavidalo prietaisą,
kuris šnekamoje kalboje dažnai
vadinamas elektrine s p i r a l e .
G a l ė t u m e jį vadinti
ir
elektriniu virikliu. Kavai vir
ti patogus elektrinis indas, ku
ris vadinamas elektriniu ka
vinuku, arba kavaviriu. Kavos
pupeles malame rankiniu arba
elektriniu kavos malūnėliu.
Kavos malūnėliui pavadinti
prigijo vienažodis naujadaras
kavamalė.

prietaisą
galima
vadinti
elektriniu s k r u d i n t u v u . Šei
mininkes džiugina tam tikra
krosnelė, kuri v a d i n a m a
mikrobangų krosnele. Ja pro
duktai paruošiami ir pašildomi
lėkštelėse.

daiktavardžiai, reiškia veikėjus,
pvz. išradėjas, kasėjas, siuvė
jas. Taigi sulčių spaudėjas yra
asmuo, kuris sultis spaudžia,
bet ne sulčių spaudžiamasis
prietaisas. Maisto maišomąjį
šaukštą ar mentelę pakeičia
rankinis arba elektrinis mai
šytuvas. Maišytuvą galima
vadinti ir tarptautiniu žodžiu
mikseris.

Mašinos, mašinėlės...
Indus plauna, maistą šaldo...
Labai patogios įvairios vir
tuvės mašinos. Mėsos malimo
mašinėles pavadinti prigijo
vienažodis terminas mėsmalė.
Mėsmalių būna r a n k i n i ų ir
elektrinių. Bulvių skutimas —
nelabai malonus darbas, todėl
čia didelė pagalbininkė yra
elektrinė bulviaskutė, kuria
galima nuskusti ne tik bulves,
bet ir burokėlius, morkas bei
kitas daržoves.
Vasara ir ruduo — visokiausių
sodo gėrybių metas. Tada ima
me į rankas elektrinę sulčia
s p a u d ę — mašinėlę vaisių ir
daržovių s u l t i m s spausti.
S u l č i a s p a u d e tinka vadinti ir
nedidelį prietaisėlį — tam tikrą
formelę, skirtą sultims iš
apelsinų ar citrinų spausti. Tai
citrusų s u l č i a s p a u d ė . Sulčia
spaudės jokiu būdu nedera
vadinti sulčių išspaudėju, nes
priesagos —ėjas vediniai, kaip
ir minėti priesagos —tojas

Tešlą bandelėms, sklindžiams
ar kitiems gardiems dalykajns
galima ne tik rankomis maišyti,
nes išrasta speciali mašina —
elektrinė tešlamaišė. Val
gomųjų ledų greitai pasigami
name elektrinėje ledsukėje.
Būna elektrinių muštuvių
sviestui mušti. Gaminama ir
universalioji virtuvės maši
n a , kuri ir n u s k u t a , ir
susmulkina, ir sumaišo maistą
Elektrinę indų plovimo mašiną,
kuri kol kas naudojama tik kai
kuriose visuomeninio maitini
mo įmonėse galima vadinti
elektrine indaplove.
Jau nedaug beliko namų,
kuriuose nebūtų šaldytuvo. Jų
būna įvairių. Yra šaldytuvų,
kurie turi kelis skirtingos
temperatūros
skyrius
k a m e r a s . Dvikamerių šal
dytuvų vienas skyrius vadina
mas ledainė. Čia produktai

sušąla ir gali ilgai laikytis.
Tokios ledainės gaminamos ir
atskirai. Šaldytuvai, kuriuose
yra daugiau negu dvi kameros,
- tai d a u g i a k a m e r i a i šal
dytuvai. Daug keblumų
s u d a r o š a l d y t u v ų ledo tirpi
n i m a s , todėl labai p a t o g ū s
savitirpiniai
šaldytuvai,
kuriuose
ledas
ištirpsta
savaime. Mažus šaldytuvus kai
kas vadina mini š a l d y t u v a i s .
Šiam reikalui geriau tiktų
mažybinis daiktavardis šaldyt u v ė l i s . Toks terminas trum
pesnis ir patogesnis. Ant stalo
pastatomas arba ant sienos
pakabinamas šaldytuvėlis vadi
n a m a s n e š i o j a m u o j u arba
portatyviniu.
Virtuviniai b a l d a i
Virtuvėje turime ir baldų.
Virtuvės baldų komplektą daž
niausiai
sudaro
įvairios
spintelės. Ant grindų pastatomą
spintelę galima vadinti tiesiog
v i r t u v ė s spintele, o ant sienos
p r i t a i s o m a spintelė — tai
p a k a b i n a m o j i spintelė. Ant
virtuvės
stalo
kartais
užtiesiamas tam tikras neper
šlampamas audeklas. Jo nedera
vadinti klijonka ar klijonke.
Turi būti — klijuotė.
Kitą kartą užbaigsime vir
tuvės terminu sąrašu.
L. S.

Elektriniai kepimo i n d a i
Gaminami ir e l e k t r i n i a i
kepimo indai bei prietaisai. Pap
rasčiausias iš jų > ra e l e k t r i n ė
k e p t u v ė . Elektrinėje vaflinė
je galima išsikepti gardžių
vaflių. Daugelis šašlykų mėgėjų
naudojasi elektriniu š a š l y k ų
k e p t u v u . Yra ir specialus prie
t a i s ą s duonos r i e k u t ė m s
skrudinti, kuris dažniausiai
vadinamas sudurtiniu terminu
su t a r p t a u t i n i u žodžiu —
elektrinis tosteris. Angliškos
kilmės tarptautini žodį tosteris
galima pakeisti ^avu žodžiu
s k r u d i n t u v a s . Taigi
tą

LB VIII je Premijų Šventėje, vykusioje Los Angeles mieste S m. gegužės 15 d . buvo pagerbti 1987 m. LB Kultūros
Tarybos laureatei. Ift k : Lietuvių Žurnalistu sąjungos pirm Rūta Klevą Vidžiūnienė įr .JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė Ingrida Bublienė.
Nu"*r M. G e d g a u d o

i
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NAUJAS G A R B E S
DAKTARAS

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIAI CAIIFORMJOJE
(Atkelta iš 4 psl.)
nauskas, tarė prasmingus, šiai
progai pritaikytus žodžius.
Pagrindinis kalbėtojas šiais
m e t a i s buvo dr. Feliksas
Palubinskas. Nepaprastu tiks
lumu perbėgo per mūsų tautų
naikinimo procesą, pateikda
m a s skaičius ir nuošimčius
a u k ų ne tik per 1940 metų
trėmimus, bet ir vėliau sekusius
1948 metais, — faktai, kurie, de
ja, yra retai minimi. Kalba buvo
išskirtinai įdomi.
Perskaičius baigiamąją rezo
liuciją, prasidėjo tautiniai
nuspalvinta graži meninė dalis.
Lietuviams atstovavo, palydint
muz. A. Jurgučiui, sol. Stasė V.
Pautienienė trimis mūsų kom
pozitorių dainomis: K. Banaičio,
J. Tallat Kelpšos, ir M. Pet
rausko, kurios praskambėjo
l a b a i p a t r a u k l i a i . Latviai
parodė jaunutę pianistę Livą
Andreevą su Mozarto ir Chopino veikalais ir jauną liaudies
dainų dainininkę, kuri prog
ramoje nebuvo pažymėta. Estai
ir vėl užbūrė su savo trimis
„ V a n e m u n e " ansamblio kankliuotojomis. darniai ir šiaurie
tiškai >antūriai perkeliančiomis
visus į Baltijos jūros pakraščius.
Po visų trijų valstybių himnų
ir vėliavų išnešimo svečiai buvo
pakviesti vaišėms į parapijos
«sį
R R V
PATIKSLINIMAS
Pokalbis su žurn. Vilium
Bražėnu liepos 3 dieną, sekma
dieni, del didelio susidomėjimo
įvyks ne R. Šakienės namuose,
kaip buvo skelbta, bet Tauti
niuose namuose. Skautų būklo
patalpoje, tuojau po pamaldų,
kad po to galėtume dalyvauti ir
.,Geguži nėję po stogu".
LŽS CV
ARVYDAS SABONIS
CALIFORNIJOJE
Garsusis Kauno ..Žalgirio"
krepšininkas Arvydas Sabonis,
šiuo
metu
besigydantis
-lAV-ėse. birželio 4 ir 5 dienomis
buvo pagerbtas Los Angeles lie
tuvių. Arvydas Sabonis krepši
nį žaidžia Kauno „Žalgirio"
sporto klube. ..Žalgiris" yra
laimėjęs daug svarbių rung
tynių. Pavergtiems lietuviams
buvo neapsakomas džiaugsmas,
kai 1985 metų pavasari „Žal
giris*" tapo Sovietų Sąjungos
krepšinio nugalėtoju. Kaip teko
p a t i r t i , po pergalės žalgi
riečiams grjžus į Kauno orauostį, jie buvo sutikti didžiulės ger
bėjų minios, džiaugsmingai
-vaikinusios, šaukusio- pergalės
šūksnius, dainavusios patrio
t i n e s lietuvių dainas. Nuo
taikos jausmus galina spręsti

Markizo Giuseppe Scicluna
A VILIMAS
tarptautinio universiteto funda
cija Maltoje, Europoje, įver
MOVI N G
iš to, kad po tų sutiktuvių, tūks
tindama kun. Pijaus Brazausko
tantiniams sveikintojams išsi
Tel. 376-1882 ar 376-5996
darbus bei nuopelnus religinio
skirsčius, surasta daugybė
10%—20%—30% pigiau mokėsit
džiaugsmingai į orą mėtytų
už
apdraudą nuo ugnies ir automobilio
daiktų. Detales gal kas surašė. ro parapijos patalpose vyko
oas mus.
lietuviškos
Atvykusieji, neturėdami pato šeštadieninės
FRANK Z A P O U S
gesnių daiktų, drauge su plaka mokyklos mokslo metų užbai
3208V2 West 9 5 t h S t r e t
tais mėtė kepures, nosines, kas gimo iškilmės, mokyklą baigu
Tai. — GA 4 - 8 6 5 4
ką turėjo. Surinkta ir šeši siems ir geresniems mokiniams
maišai batų... Arvydas Sabonis įvairių pažymėjimų įteikimas.
salė
laikomas žymiausiu, populia Dalyvavo p i l n u t ė l ė
ŽAVINGOS ATOSTOGOS
riausiu ok. Lietuvos krepši atsilankiusių, nors dalyvavimo
ant Meksikos įlankos kranto, vė
ninku. Lietuvių tarpe Arvydas auka dešimt dol., pinigai liet.
sinamam istoriniam, verandų ir senų
Sabonis yra kovojančios lietuvių mokyklos ir „Spindulio" an
ąžuolų apsuptam dvare. Ištaiginga ir
rami aplinkuma, 60 mylių į rytus nuo
tautos vaikščiojanti bran samblio kelionei į Kanadoje
New Orieans, kambariai su atskirom
vyksiančią
t
a
u
t
i
n
i
ų
šokių
genybė, lietuviško sporto
voniom, balto smėlio paplūdymys, pie
šventę
paremti.
Salėje
dainavo
pažiba.
tietiškos ir jūrinės turistinės įdomybės,
JAV-ių krepšininkai, pa jungtinis mokyklos ir ,,Spin
lietuviškas svetingumas. $60.00 dienai
stebėję Sabonio puikius krepši dulio" choras, vadovaujamas
su pusryčiais vienam, $80.00 porai ir
nio žaidimus, norėjo jį „išsi Danguolės Razutytės-Varnie$15.00 vaikui. Didelis restoranų pasi
nuomoti". Atrodo, Sovietų nės. Jaunimo tiek daug, kad vos Kun. Pįjus Brazauskas, gavęs gar rinkimas, ypač jūrinio maisto. Sveika
tingas maistas namuose pagal susi
Sąjunga sutiktų „paskolinti", ir betilpo scenoje.
bės daktaratą.
tarimą.
E. Jaunis, ..High O a k s "
Iš salės visi išėjo į parapijos
Arvydas norėtų kiek pažaisti
East Beach, P.O. Box 374, Pass
amerikiečių tarpe. Šiuo metu kiemą. Plieninių stulpų viršū
Christian, MS, 39571.
Tel.
nėse plevėsavo JAV ir Lietuvos meno srityje, suteikė jam dailės 601-152-2257.
Sabonis gydosi JAV-bėse.
mokslų garbės daktaro laipsnį
Los Angeles lietuvių sporto vėliavos. Pilnutėlis kiemas sve
—
degree of Doctor of Arts Hoklubas „Banga", kuriam pirmi čių. Viduje gausybė lietuviško
TAISOME
noris
causa.
ninkauja Algis Šėkas, talkinant jaunimo. Danguolė RazutySKALBIMO IR DŽIOVINIMO
P. Brazauskas yra gimęs 1905
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Lietuvių Bendruomenei, pasi tė-Varnienė atlydi Arvydą
m.
Baigęs
Vilkaviškio
kunigų
Kreiptis į: Hermis Deckys
Sabonį,
visiems
nuoširdžiai
plo
kvietė Arvydą Sabonį, trenerį
Tel. 585-6624
seminariją,
kunigu
įšventintas
Aleksandrą Kosauską ir Arvy jant. Jis pasodinamas gar
Nuo
8
v.
ryto Iki 5 v. vakaro
do gydytoją-chirurgą dr. K. Vit bingoje vietoje. Lietuviškas jau 1930 m. Paskirtas Aleksoto pa
Kalbėti lietuviškai
kų apsilankyti Los Angeles. nimas pradeda šokti tautinius rapijos vikaru, lankė ir 1936 m.
Birželio 6 d. vakare į dr. Zigmo šokius, kurie bus atliekami baigė Meno mokyklą Kaune.
ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Brinkio erdvius namus susi Kanadoje, per lietuviškų tau Dirbdamas Vilkaviškio vys
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
rinko arti šimtas lietuvių. Buvo tinių šokių šventę. Šokius ste kupijos parapijose, tapė pa jžmiesty.
Dirbu greitai, garantuotai ir
čia daug naujų ir jaunų veidų, bėjo Sabonis, jo jau minėti paly veikslus religinėmis temomis, sąžiningai.
655-2020
retai matomų lietuvių rengi dovai. Sabonį išlydėjo Danguolė dekoravo bažnyčias. 1949 m.
emigravęs
į
JAV-bes,
talki
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
Varnienė,
visiems
plojant.
niuose. Visiems plojant įėjo
ninkavo
amerikiečių
parapijose,
Arvydas Sabonis, jo treneris ir Sabonis jau buvo apsivilkęs
padėdamas klebonams. Buvo
gydytojas. Sportininkų vardu ..Spindulio" marškiniais.
Daugybė žmonių gėrėjosi poilsio namų k a p e l i o n a s .
prabilo Algis Šėkas. Istorinis
momentas — sveikinasi lietuvis įdomia tautinių šokių pro Gyvendamas išeivijoje, nutapė
krepšininkas Pranas Lubinas, grama. Gražios iškilmės baigtos eilę religinių paveikslų, kurių
padėjęs JAV-ėms 1936 m. Lietuvos ir JAV vėliavų nulei paskutinieji buvo Lietuvos
laimėti pirmą aukso medalį dimu, visiems giedant Lietuvos krikšto temomis. Šiuo metu,
kaip pensininkas, gyvena North
olimpinėse krepšinio varžybose. himną.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
a l g - g- .Bend, OR.
Tvirtai rankas sujungia Ar
IR MĖGĖJAMS
vydas Sabonis, po keliasdešimt
metų vėl žymiausias ir pasau
liniai žinomas krepšininkas.
Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
Keliolika asmenų fotografavo, o
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
Paulius Jasiukonis susuko vaiz
planu atidedant pasirinktus reik
dajuostę. Daugelis nori pasikal
menis ypatingai progai. Pilnai
bėti su Arvydu. Jis kuklus,
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
prašo duoti klausimus, atsaki
vimas. Atidaryta pirmadienį ir
nėja trumpai. Daugelis nori
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
nusifotografuoti su Saboniu ir
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit
Lubinu. Kiek aprimus sveikin
lietuviškai.
tojams, rankų spaudėjams, ir aš
3314 West63rd Street
prieinu. Arvydui Saboniui įtei
Tel. — PRospect 6-8998
kiu mano paruoštą knygą „Lie
tuva — Europos nugalėtoja"
apie kai kuriuos lietuvių tautos
VALOME
Penktadienį, Šeštadienį, ir Sekmadienį
istorinius įvykius, baigiant
KILIMUS. BALDUS,
1939 metais Kaune įvykusia
Liepos 15, 16, ir 17. 1988 m.
GRINDIS IR SIENAS
trečia Europos Krepšinio olim
J . BUBNYS
piada, kurioje Lietuvos krepši
737-5168
ATSILANKYKITE!
ninkai apgynėjų 1937 m. Rygo
je laimėtą aukso medalį Antro
MUZIKA • L I E T U V I Š K A S M A I S T A S • M E N I Š K I R A N K D A R B I A I
je Europos krepšinio olimpia
V. T. ELECTRIC CO.
• Ž A I D I M A I IR K A R U S E L Ė S V A I K A M S
doje. 1939 m. Lietuvos krepšinio
Licensed, Insured — Bonded
436-6937
laimėjimui daug talkino mūsų
Elektros ir namų apšildymo
Informacijai skambinkite: 8 4 7 - 0 6 6 4 a r b a 4 3 6 - 6 3 4 0 .
rinktinėje uoliai žaidęs Pranas
sistemų pataisymai.
Lubinas.
Vytautas Taras
Brighton Parko lietuvių namų savininkai praneša, kad šiais metais
1988 birželio 5 d. Šv. Kazimie-

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba .norite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai.

Oerikąij.
A

ir

įdomesnis:

bus

daugiau

7922

S. PULASKI RD

284-1900

ĖB/ifts KOMPIUTERI^
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai Įkainuojame 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. Pulaski

767-0600
Jei noriteparduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Sėarbattai Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.
Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birželio
26 d. 1-4 p.p., 3607 W. 58th PI. 3 mieg
mūras, tik 4 metų amžiaus, geriau kaip nau
jas; 20 pėdų virtuvė su daugybe ąžuolinių
spintelių; 134 prausyklos; ištisas rūsys;
didelis baseinas; centrannis šaldymas:
daug priedų. Puikus pirkinys! Skambinkite
dabar!

Ant Wisconsin upės kranto, netoli VVisconsin Delis, gražiame pušyne parduodamas
2 mieg. nuolatiniam gyvenimui namas su
visais patogumais ir daug priedų. Parduoda
savininkai, nebrangiai.
Skambinti 608-254-2918.
H E L P VVANTED

SECURITY GUARDS
P.T. & F.T. Mušt have car, speak &
write English. S.W. Area. Will train
Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birželio
Retirees vvelcome. Apply only Monday
26 d., 1-4 p.p . 3549 W. 78th St 6 mieg.
thru Friday 9:00 A.M. — 3:00 P.M.
mūras; vienas sav. 31 metus, moderni
virtuvė; didelis vonios kamb.; ištisas rūsys; 7801 South Kedzie
apšildomas 2 auto garažas: aluminio
„trim"; didžiulės rūbinės; naujas stogas ir
šildymo sistema: daug priedų. Skambinkite
Skubiai reikalingos dvi lietuvės
dabar!
dirbti chemikalų fabrike kaip anodizuotų aluminio dalių sudėliotojos į len
Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birželio
tynas. Reikia šiek tiek anglų kalbos.
26d. 1-4 p.p. 3900 W. 63rd St. Žavus 2-jų
Tel. 243-0844.
mieg. ..condo": 2-jų aukštų: graži virtuvė,
vonios kamb daug priedų; Vį bl iki auto
busų sustojimo, mėsinės, daktaro, vaisti VVoman wanted for interior comnės, kepyklos ir restorano. Skambinkite da mercial bldg. upkeep. Car necessary.
Mušt speak Enghsh Possible full time.
bar!
Namas apžiūrėjimui, sekmadieni, birže
Ed 324-3000
lio 26 d. 1-4 p.p. 6110 S. Major. 5V2 kamb.
mūras: 3 gržūs mieg., kamb.; 1% moderni
prausykla Delux medžio spintelės
virtuvėje; gražiai įrengtas rūsys; centralims Ieškoma vyresnio amžiaus mo
teris prižiūrėti 1 metų berniuką,
šaldymas: aluminio ..trim", 2'/2 auto
garažas su autom, atidarymu: puikiai
Brookfield, IL. Gyventi vietoje 5 d. sa
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar'
vaitėje. Transportacija pagal susi
tarimą. Skambinti bet kada 485-8676.
No. 202 — 72 & Kedzie. Tik $55,900!
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.:
KASA Liet. Fed. Kredito Unija
gražaus medžio spintelės virtuvėje: 11/2
prausyklos: ištisas rūsys: aluminio ..trim": ieško raštinės tarnautojo. Atsi
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir
liepkite raštu. K A S A , 2 6 1 5 W .
elektra. Puikus pirkinys: gerai išlaikytas.
7
1 s t St., C h i c a g o , I I I . 6 0 6 2 9 .
Skubėkite!

LIETUVIŲ FESTIVALIS

didesnis

KMIECIK REALTORS

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

ŠEŠTASIS BRIGHT0N PARKO

festivalis

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

MAR0UETTE
PHOTO SUPPLY

šis

REAL ESTATE

REAL ESTATE

AR NORITE PARDUOTI'
Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar.
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

FOR RENT

I š n u o m o j a m i 2 kamb. antrame
aukšte vyrui, nejaunesniam kaip
70-75 m. ir garažas 71 ir California
apylinkėj S k a m b i n t i 7 7 8 - 8 2 6 4 .

FOR S A L E
Sav. parduoda namą. 8009 S. Sacramento; 4 mieg. + raštinei kamb.,
įrengtas rūsys, 2 auto. garažas.
Maždaug $70.000. Skamb 737-8016.
Kalbėti angliškai.

įvairių

Lietuvišką

rašomą

mašinėlę.

O L Y M P I A T R A V E L L , galite tuoj
gauti paskambinus:
ST.

Prakapas

1-416-233-448S

pasilinksminimų, meno išdirbinių ir žaidimų vaikams. Skanios

V Ė L 15 DIENŲ L I E T U V O J E !
1987 m mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į
Lietuvą 15 dienų Keliavę su ta ekskursija, kaip ir vis: tie. kurie per beveik
30 metų naudojos. AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu
važiuojant j Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuot tvarkomos
mūsų keliones šjmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista o ..anizuoti 15
dienų keliones j Lietuvą. Tokių grupių 1988 m turėsime net keturias Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną
dieną pas gimines ir artimuosius Kaip visada — garantuojame įdomią
programą ir gerą aptarnavimą

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S

vaišės, meniški rankdarbiai!
Norintieji šiame festivalije pardavinėti savo rankdarbius ar pro
duktus, prašomi skambinti:
M a r y A n n M a l a s 4 3 6 - 6 3 4 0 arba C a r o l M o c k u s 5 2 3 - 4 1 5 3 .

Šių metų festivalį remia: Čikagos miestas. Federal Standard Savings &
Loan, Old Style Beer, Seagrams Wine Cooler, Connies Pizza. Talman
Savings and Loan. ir Midland Savings and Loan.
fair"

DAŽYTOJAI
lauko ir vidaus. Turime 4 metų paty
rimą. Kalbame lietuviškai. Tel.
476-1974 ir 788-1813. Skamb. po
6 v.v.

McKEY 8L POAGUE
A £ A L ESTATE 5 A i . £ 5 .

MC

6610 South Pulaski Road

1988 metų 15 (Menų kelionė* l Uetuvą:
1 . Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d .

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupes naudosis Pan
American, Fmnair. Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose
viešbučiuose Vilniuie. Maskvoje ir kituose Europos miestuose
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių .r
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių Į Lietuvą pasų
ir vizų nuotrauka? Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome
palikimus.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius
grupėse nbotas Prašome paskubėti užsisakyti keliones
Del registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAfJ, 9727 S.
VVestsrn A ve.. Chlcsgo, III. 80643.

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

Paskubėkite, nes beliko vietų mažai.

Originaliai šis Festivalis vadinosi "VVestern Boulevard

1 9 8 8 metų 10 dienų kelionės Į Uetuvą:
1 . Birželio 14 d. 2. U e p o * 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio
1 6 d. R u g p j ū č i o 2 9 d. 6. Spalio 4 d.

MIGLINAS TV

Pabaltiečių Jaunimo Sandraugos sto
vykla įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 11-14
d. Jim Thorpe, PA, Pocono kalnuose.
Stovykloje vyks įdomūs seminarai įvai
riomis temomis. Bus sporto užsiėmi
mai, laužai ir šokiai. Registruotis pas
Rimą Šilėnaitę, 4500 Connecticut A ve..
N.W., Apt. 606, VVashington, DC 20008,

Mes patariame DRAUGO skaitytojams:
Parduodami ar pirkdami nekiln turtą, išsirinkite agentą, kuns
pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų interesus Įsigijote nuosavybę
sunkiai dirbdami. Nepasiduokite panikai ir neparduokite iš baimės1
Raskite laiko paskambinti: Alexander J . Mockus, Vice President
& Managing Broker. 767-6655.

VYAGNER and SONS
TYPEWRITERS AND
V E N C K A U S K A S . I. „
Builders & Remodeling

ADDING MACHINES
Nuomoja. Parduoda. Taiso
Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd. Chicago

tel. 202-364-6424.

767-6655

Dažau iš vidaus ir lauko.
Taip pat atlieku įvairius namų
pataisymo darbus. Skambinkite
Mariui vakarais po 8 v.v.
Naujas tai. 376-2910

PHONE -

581-4111

• Poreles & Decks
• Ftoor 4 Waii T>ie
i • Alummum Sidmg 4 Trim • Kitchen 4 Baths
Į

• Masonry

«Rec R o o m s

' • Additioris
'Insurance Reoairs
Jee (312) 582-7606
Patar (312) 371-7499

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed. Bonded Insured
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos.
Išvalome užsikimšusius
vamzdžius
8 E N SERAPINAS
636-2960

M U S Ų

K O L O N U O S

kluko visuotiniam susirinkimui Bass Lake vietovės šeimininkai
pakeisti š a u d y m o varžybų vietą, a t š a u k ė nuomos
minmng s«uitfa ar t^į .
Rudens
baliaus d a t a pakeista
K l u b o g e g u ž i n ė ir meskeriojimo vieta ir d a t a b u s p a s k e l b t a iš lapkričio 5 d. į 12 d.
vėliau neS dėl mirtie8
A . Vilutis
'
^^oj*

East ChicagO, IN
ŠAUDYMO VARŽYBOS
Medžiotojų ir Meškeriotojų
klubo nariai 1988 m e t ų v e i k l ą
pradėjo gegužės 15 d. k a r i š k ų
š a u t u v ų varžybomis W i l l o w
Slough šaudykloje.
Grįžęs po vienų m e t ų per
traukos A. Vilutis gerai sušaudė
iš abiejų pozicijų: stovint ir n u o
a t r a m o s ir laimėjo p i r m ą vietą,
antroj vietoj palikdamas g e r a i
pasirodžiusį Leoną D a m b r a u s 
ką. Praeitų metų t a u r ę gin
d a m a s E. S t a n k u s , k i e t o s e
varžybose, turėjo p a s i t e n k i n t i
trečia vieta.
Pistoletų varžybos įvyko l a b a i
k a r š t ą saulėtą birželio 12 d.
Lengvas p i e t v a k a r i ų vėjelis
protarpiais gaivino į k a i t u s i u s
varžovų v e i d u s , b e t k a r š t a
saulė, palaidas smėlis ir p a r a k o
d ū m a i n e vieno v a i z d u o t ę
perkėlė į k i t a s aplinkybes. Šiose
rungtynėse mažai k a s tikėjosi
staigmenų, o ypatingai iš j a u n ų
dalyvių, t a č i a u visų didžiau
siam nustebimui r u n g t y n e s
laimėjo n a u j a s klubo n a r y s
J o n a s Vaičeliūnas. Mes dar pri
simenam, k a d a J o n a s b u v o
l a b a i j a u n a s , kada j i s m o k ė s i
a n t savo dviejų kojų vaikščioti,
k a d a jo motina Margarita su pa
sididžiavimu jį vadino „ m i l i 
jono dolerių b e r n i u k u " . K a d a
t a š k a i buvo suskaičiuoti ir spor
to vadovas paskelbė, k a d pirmos
vietos laimėtojas y r a J o n a s
Vaičeliūnas, ne vienas iš m ū s ų
giliai širdy j a u t ė m p a s i t e n 
kinimą, k a d ir ateity t u r ė s i m
d a r vieną stiprų varžovą, o
M a r g a r i t a i norėtųsi p a s a k y t i ,
k a d Jonas atrodė labai g e r a i !
A r t i , bet a n t r ą vietą u ž ė m ė A .
Vilutis. P r a e i t ų metų t a u r ė s
laimėtojas,
visuomet
su
šypsena, draugiškas, m a l o n u s i r
k i e t a s varžovas L. D a m b r a u s 
k a s turėjo p a s i t e n k i n t i t r e č i a
vieta. Kaip ir kitose v a r ž y b o s e ,
šalia fizinių gabumų, įgudimo ir
koncentracijos,
ypatingai
šaudyme, reikalingas t r u p u t ė l i s
laimės, ko Leonas šiais m e t a i s
neturėjo.
Baigiant reikia pastebėti, k a d
sporto vadovas V. J u š k i s , Z.
S t a n k u i padedant, g e r a i p r a v e 
dė abejas r u n g t y n e s , n e ž i ū r i n t
pašalinių šaudytojų t r u k d y m ų .
Ateity b ū t ų p a t a r t i n a M. i r M .

»

A.tA.
PETRAS MOCKAITIS
Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. birželio 24 d., 3:15 vai. ryto, sulaukęs 85 m.
flmfrimia

Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Andrikių kaime.
Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė Adomaitytė,
sūnus Algis, marti Jolanda, marčios motina Sofija Gliožerienė;
anūkai Audrytė, Romukas ir Vidukas, pusseserė Marytė
Bedulskienė su šeima. Lietuvoje brolis Juozas, seserys Matilda
ir Marcelė su šeimomis ir kiti giminės.
Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Šakių klubui, Lietu
vių Pensininkų draugijai, Martmette Lietuvių Namų savi
ninkų draugijai ir BALFui.
Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 27 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 29 d. Iš kopiyčis 9
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų biio nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 25 d.

A.tA.
BRONISLAVA PAULAVIČIENĖ
Gyveno Downers Grove, H, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 19881**: m. birželio 23 d., sulaukusi 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje. Amerikoje išgyveno
39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas, marti Dalia,
anūkai Anthony ir Thomas; mirusios dukters Irenos dukros
Dana Houpy, Vida ir Loretta Markauskaitės; keturi
proanūkai.
Velionė buvo našlė a.a. Antano ir motina a.a. Irenos.
Kūnas pašarvotas šeštadienį, birželio 25 d. nuo 5 iki 9 v.v.
ir sekmadieni, birželio 26 d., nuo 3 iki 9 v.v. Butkus-Petkus
koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL.
Laidotuvės įvyks birželio 27 d., pirmadienį. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A.tA.
ALGIUI ŠIAULIUI
mirus, jo žmonai, s ū n u m s ir motinai MARIJAI
Š I A U L I E N E I r e i š k i a m e nuoširdžią u ž u o j a u t ą .
M. ir K. Arai
G ir A.
Armaliai
G
Jezukaitienė
J. ir J.
Navakai
St. P e t e r s b u r g , Florida.

Chicagos parkai s u N e p r i 
klausomybės diena, liepos 3 i r
4 d., pradės koncertus m i e s t o
parkuose. B u s net 76 k o n c e r t a i
59-se parkuose. Visi n e m o k a 
m a i . Koncertai vyks du m ė 
nesius: liepos ir rugpjūčio.
MIRTINAS KRITIMAS
David Newsome, 32 m., n u k r i 
to a n t bėgių greitojo susisiekimo
linijoje, Chicagoje, Belmont g a t 
vėje, ir buvo suvažinėtas. J o
s ū n u s , 11 m., matė t ė v o m i r t į .

&

Liūdintys motina Ina, tėvas Petras ir sesuo Laura.

PADĖKA
A.tA.
PETRAS MAŽEIKA
Mirė 1988 m. gegužės 18 d. ir buvo palaidotas Šv.
Kazimiero kapinėse gegužes 21 d.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje
ir palydėjusiems velionį į Amžino poilsio vietą.
Ačiū kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, gedulingas
pamaldas bažnyčioje ir kapinėse.
Ačiū visiems užprašiusiems šv. Mišias už a.a. Petro sielą,
už gėles ir pareikštus mums užuojautos žodžius, laiškais ir
spaudoje.
Ypatinga padėka karsto nešėjams: J. Stankui, R. Stankui,
A. Panavui, A. Galinaičiui, K. Motušiui ir J. Karaliui ir
laidotuvių direktoriui D. Petkui už tvarkingą ir malonų
patarnavimą.

mirė 1988 m. birželio 13 d. palaidota birželio 17 d. Tautinėse
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems
už atsilankymą koplyčioje, už aukas ir gėles.
Dėkojame nuoširdžiai dr. Petrui Kisieliui už suteiktą
pagalbą ligonei.
Dėkojame kunigui B. A. Rutkauskui už maldas namuose
bei koplyčioje.
Dėkojame mūsų kaimynams: A. Lopez šeimai, o ypač
Elenai Lopez ir Sylvijai Villanuevai ui parodytą nepaprastą
rūpestingumą ir patarnvimus paskutinėmis ligonės
valandomis.
Mūsų nuoširdi padėka kunigui J. Juozupaičiui už
atsilankymą koplyčioje, pamaldas Ziono Ev. Liuteronų
bažnyčioje ir palydėjimą į kapus.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse.
Dėkojame Vasaitis-Butkus laidotuvių direktoriams už
tvarkingą bei rūpestingą patarnavimą.
Vyras, duktė i r sūnus su šeimomis.

Žmona, sūnus ir brolis su šeima.

GAIDAS-DAIMID

A.tA.
MORTAI UŽGIRIENEI
iškeliavus Amžinybėn, jos dukras BIRUTE JASAI
T I E N E i r O T I L I J Ą B A R K A U S K I E N E , s ū n u s VY
T A U T Ą , Š A R Ū N Ą ir E G I D I J Ų bei j ų š e i m a s n u o š i r 
džiai u ž j a u č i a m e i r k a r t u l i ū d i m e
Giedrė ir Juozas

EUDEIKIS
Brangiai M a m a i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

A.tA.
MORTAI UŽGIRIENEI

4330-34 S. California Avenue
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2

Končiai

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1

m i r u s , nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e j o s d u k r o m s
OTILIJAI ir BIRUTEI su šeimomis ir s ū n u m s : E G I 
D I J U I , Š A R Ū N U I ir V Y T A U T U I su šeimomis.

REMKIME TAUTOS FONDĄ

Vlado Abramiko

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 523-0440

šeima

ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises.
J ū s ų a u k a TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią
okupaciją.
Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo
palikimų reikalus.
Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių,
IRS Cert. No. 51-0172223.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o
Telefonas - 476-2345

TAUTOS FONDAS
L I T H U A N I A N N A T I O N A L FOUNDATION, INC.
P . O . B o x 21073
W o o d h a v e n . N.Y. 11421

midlcind Feclcrcil

1 4 1 0 So. 5 0 t h A v . . C i c e r o
Telefonas - 863-2108

mi%s i s r i i i c u

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ

Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MARQUETTE PARK
2657 VVEST 69th STREET
925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEYV
8929 & HARLEM AVE
598-9400

EEE

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą Sūnų ir Brolį, kurio netekome 1983 m.
birželio mėn. 27 d.
Nors laikas bėga, bet mes jo niekada neužmiršime. Tegul
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos pirmadieni,
birželio 27 A Šv. Augustino vienuolyne, Pittsburg, PA. ir
Karmelitų vienuolyne, Munster, Ind.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a.
Tomą savo mintyse ir maldose.

PADĖKA
A.tA.
Ū D I J A A. ŠIMANSKIENĖ

Laidotuvių direkt. Butkus-Petkus. Tel. 652-1003.

i

KONCERTAI PARKUOSE

A.tA.
TOMAS M A R I J U S J U R K Š T A S

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir proanūkai.

Nuliūdę ž m o n a , s ū n u s , marti, anūkai i r kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ta

tOUMNOUSM

l£N0ER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

. . . # e neVer c«*e out on

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel. R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

With Single Preaiu* Variable Life Insurance, the
p r e i i u a can be invested in your choice of options with
any earnings free fro» current t a x e s . You not only
• a i n t a i n a l i f e insurance b e n e f i t , but you can a l s o
borrow at a low i n t e r e s t r a t e . For «ore i n f o r i a t i o n
including charges and expenses, please c a l l us for a
prospectus. Read i t carefully before you invest
send aoney.
OCROGE VAIČIŪNAS Ofl
LEO MAKIEJUS
1*041 DttlE HIQMWAY.
HO»«WOOD, ILL. 60430
(312)7tt-«1t2

John Hancock V«ri«bl* Life In«ur«l»c« C«.
»o»ton, m 0211'

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
Sally

Donald M., J r .

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 25 d.

x Ričardas Bačkos, Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkas, atvyksta
Kanadon į Torontą dalyvauti
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seime birželio 18-30
dienomis. Iš ten liepos mėn. pir
momis dienomis jis atvyks į Washingtoną aplankyti savo tė
velius ir praleist kuri laiką
JAV-se.
x Barbara ir Linas Lau
raičiai, gyv. Oak Park, 111.,
susilaukė pirmgimės dukrytės
Indrės Kristinos. Džiaugiasi
vaikaite Doris Pikui, Antanė ir
Alfa Lauraičiai.
x Amerikos audėjų suva
žiavimas su parodomis, paskai
tomis ir seminarais bus Chicagoje liepos 8-10 dienomis
Hyatt Regency viešbutyje, 151
E. Wacker Dr. Suvažiavimas
yra kas ketveri metai ir šis va
dinasi „Convergence 88 Chicago". Chicagos lietuvių Tau
todailės instituto audėjos daly
vaus šiame „Convergence 88".
Lietuviškų juostų audimo
seminarą amerikietėms audė
joms praves ir juostas austi
mokys Daina Kojelytė, Lidija
Liepinaitienė ir Audronė Tamulienė. Tautodailės institutas
eksponuos lietuviškus audinius
paviljone nr. 143. Visuomenė
kviečiama dalyvauti.
x Gintaro vasarvietė prie
Michigan ežero, Union Pier, MI.
jau priima vasarotojus. Informa
cijai ir rezervacijoms skam
binkite 616-469-3298.
(sk)
x Ekonominio planavimo
komisija jau baigia išvystyti Pa
saulio Lietuvių Centro pasta
to išlaikymo planą. Šią vasarą
persikrausto Maironio lituanis
tinė mokykla ir Žiburėlio
Montessori mokykla į centrą.
Taip pat ir toliau bus nuomo
jami kambariai ir buteliai. Bus
galima naudotis kiemu geguži
nėm ir naudotis salėmis paren
gimams. Smulkesnės žinios bus
paskelbtos truputį vėliau.
(sk)
x Metų ketvirčiui suėjus ir
JAV Nepriklausomybės šventės
proga, Čikagos Kasos įstaigos
veiks pakeista tvarka: ketvirta
dienį, birželio 30 d. Kasa
uždaryta; penktadienį, liepos 1
d. bus atliekamos tik smulkios
(teller) operacijos. Šeštadienį ir
pirmadienį, liepos 2 ir 4 d.
visos Čikagos Kasos įstaigos
uždarytos. Antradienį, liepos
5 d. visos įstaigos veiks nor
malia tvarka. Pageidaujama,
kad Kasos nariai atliktų savo
finansinius r e i k a l u s prieš
ketvirčio užbaigimo laikotarpį.
(sk)
x Pirmas prisišutininkų
pulkas ir penktas samagono
batalijonas susibūriuos ir posė
džiaus Playhouse įstaigoje, šeš
tadienį, birželio 25 d. nuo 2
v.p.p. iki 3 v. ryto. Bus prista
tyta šios vasaros manevrų
planai. Visi nariai, ypač vetera
nai, kviečiami entuziastiškai
dalyvauti. Playhouse 2515 W.
69thSt.
(sk)
x Jaunimo centrui reikalin
gas d a r b i n i n k a s nepilnam
laikui. A. a. J. Aninkevičiaus
vieton. Skambinti S. Endrijonienei 925-2221 arba sekmadienį
778-7500.
(pr.)
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE MAX FIRST, Rimas
Stankus, tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk)

x Rūtos ir Algio Jasaičių
dukrelė Žibutė Marija buvo pa
krikštyta birželio 19 d. Švč . M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo lie
t u v i ų parapijos bažnyčioje
Brighton Parke. Krikšto apei
gas atliko kun. Jonas Borevičius, SJ. Krikšto tėvai buvo
Violeta Rekašienė ir Gintaras
Barkauskas.
Krikštynų
vaišėmis rūpinosi sūnaus Algio
motina Birutė Jasaitienė. Daly
vavo didelis būrys giminių ir
draugų. Mažąja džiaugiasi
seneliais tapė Albina ir Alfon
sas Norkai ir močiutė Birutė
Jasaitienė.

x Ingrida Bublienė, JAV
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos pirmininkė, iš
skrido j Romą, kur atstovaus
visai Lietuvių Bendruomenei
kardinolu pakeliant Kaišiado
rių vyskupijos apaštalinį admi
nistratorių ir Lietuvos vyskupų
konferencijos pirmininką vysk.
Vincentą Sladkevičių. Bend
ruomenės vardu ji įteiks nau
jam kardinolui ir simbolines
dovanas.

IŠ ARTI IR TOLI
JA VALSTYBĖSE
— Ryšium su prezidento
Reagano apsilankymu Mask
voje,
Lietuvos
atstovas
Washmgtone paprašė Valstybės
sekretorių perduoti jam gilią
padėką už jo stiprią laikyseną
žmogaus teisių klausimu ir už
sudarytą progą Nijolei Sadūnaitei bei Antanui Terleckui su juo
pasimatyti ir jam įteikti raštą
apie esamą padėtį sovietų oku
puotose Pabaltijo valstybėse.
Lietuvos atstovas pridūrė,
kad šis prezidento mostas pa
darė gilų įspūdį visiems tiems,
kuriems rūpi Pabaltijo kraštų
likimas.

x A. a. Laimutė Šlapelytė-Graužinienė, Nepriklau
somos Lietuvos buvusio atstovo
Pietų Amerikai, ministerio dr.
Kazimiero Graužinio našlė, stai
giai mirė Santa Monicoj, Cal.,
birželio 23 d. Nuliūdime liko
trys dukterys, sesuo Gražutė
Sirutienė ir šeimos. Apie lai
dotuves bus pranešta vėliau.
x Pasaulio lietuvių ar
chyvas dėl kai kurių persi
tvarkymų liepos ir rugpjūčio
mėnesiais bus uždarytas. Lie
tuvių fondas Archyvo išlai
kymui šiais metais paramą
sumažino, todėl negalėsime
samdyti papildomo pagalbi
ninko, kuris vasarą dirbdamas
galėtų patarnauti norintiems
pasinaudoti biblioteka.

1987-1988 m. Kr. Donelaičio pradžios mokyklos mokiniai su mokytojais. Trečioje eilėje iš kairės sėdi: Raminta
Marchertienė, Nijole Gierštikienė, Marija Plačienė, Nijolė Nausėdienė, Bronė Prapuolenienė, insp. Regina Kučienė,
dir. Julius Širka, ses. Emanuelė Musteikaitė, Ona Jagelienė, Rūta Musonytė ir Dana Mikužienė. Penktoje eilėje
iš kairės stovi: Viktoras Puodžiūnas, Aleksandra Gražytė ir Beatričė Sturonaitė. Penktoje eilėje dešinėje pusėje
stovi: Audrius Polikaitis, Svajonė Kerelytė ir Aušra Jasaitytė.
Nuotr. J. TamuJaitis

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

x Kęstutis Lynikas, MelJAUNIMO CENTRO
bourae Lietuvių Bendruomenės
MOT. KLUBAS
apylinkės pirmininkas, su
žmona Danute ir jos dukra R.
Užbaigėm dar vienerius dar
x Andrius Kirklys, Aldonos, Čižauskaite, pakeliui į PLB
ir Henriko Kirklių sūnus, šiais seimą Toronte buvo sustoję bo metus. Pabaigtuvėms susi
metais baigė Wm. J. Bogan Chicagoje, kur aplankė savo rinkom birželio į d. O. SiliūComputer Technical aukšt. draugus ir pažįstamus. Lydimi nienės sodelį. Pasitaikė graži
mokyklą puikiais pažymiais, Prudencijos ir Stasio Joku- popietė, tai ir susirinko beveik
penktas iš 575 mokinių. Jis bauskų, jie aplankė „Draugo" visos. Tačiau kaip ir visada: tos
priklausė: Honor Roll, Math redakciją, domėjosi spaudos dar pačios susirinkime, tos pačios
Team, Latin Team, National bais ir veikimu. D. Lynikienė
Honor Society, Latin Honor dar liks skautų tautinėje sto
x Kun. dr. V a l d e m a r a s
Society, Mu Alpha Theta. Na vykloje, o seime, kaip Australi
Cukuras šiemet švenčia kuni
tional Merit Commended Stu- jos Liet. Jaunimo Sąjungos
gystės 50 metų sukaktį. Jis per
dent, Illinois State Scholar, atstovė, dalyvaus kita jos dukra
Liet. s u s i a r t i n i m o
švenPrincipais Scholar ir 4.0 ben Loreta Čižauskaite.
tę-pikniką atnašaus šv. Mišias.
dras laipsnis. Be to, dar yra ga
Pamokslą s a k y s k u n . dr.
x
Cicero
Lietuvių
medžio
vęs keletą pagyrimo lapų.
tojų, žuvautojų klubas birželio Kęstutis T r i m a k a s . Šventė
26 d. Antioch, IL., savame
įvyks liepos 24 dieną Putnam,
x Krištanavičiaus F o n d a s :
ūkyje, ruošia nuotaikingą
Ct. Putnamo seserys laukia visų
padeda išlaikyti Lituanistikos
gegužinę. Pradžia 12 vai.
atvažiuojant.
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio
Ginklų mėgėjai kviečiami daly
x Andrėja Kabliauskaitė
užmojis yra išsaugoti mūsų tau-,
vauti „lėkščių" šaudymo pro
su
grupele mokinių, lydimi
tos kultūrines vertybes ateities,
gramoje. Vaikai gaus trofėjų už
Stagg gimnazijos mokytojų,
kartoms. Mūsų darbai reikalaus
moralinės ir materialinės pa pagautą didžiausią žuvį. Kas lankosi Europoje. Aplankys
ramos iš lietuvių visuomenės. myli gražią gamtą, nesigailės Londoną, Paryžių, Madridą ir
atsilankęs.
kitas v i e t a s . Prancūzijoje
( Bendrai dirbant mūsų ateitiSj
(sk) Bayeux miestelyje apsistos
! gali būti šviesi ir laiminga.
Kviečiame visus į talką. Nuo x Dėmesio norintiems ap prancūzų šeimoje ir turės progos
mokesčių nurašomos aukos ar lankyti pageidaujamas vietas ten nueiti į jų mokyklą. Andrė
paskolos siunčiamos šiuo Lietuvoje! Rugsėjo 6 d. lydėsiu ja yra baigusi Kristijono Do
adresu: 5620 South Claremont grupę —15 d. Lietuvoje. Yra likę nelaičio lituanistinę mokyklą ir
Ave., Chicago, IL 60636 USA. tik keletas vietų. Smulkesnė . lanko Pedagoginį lituanistikos
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi informacija American Travel j institutą.
Service Bureau, 312-238-9787. \
ninkas Robertas Vitas. x K. Dulevičius, Toronto,
(sk.) Iki liepos 8 d. būsiu Lietuvoje. Kanada, Antanas Masaitis, DelGrįžęs vėl siųsiu kargo, pa
x Kelionė per Didžiąją Bri rūpinsiu video, stereo apara ran, N.J., pratęsė „Draugo" pre
taniją! Organizuojama lietu tūrą. Giminėms iškviesti patar numeratą ir kiekvienas atsiun
vių grupė į Didžiąją Britaniją — navimas vyks ir toliau. Tarpi tė po 15 dol. už kalendorių ir
3 kraštai. Iš Čikagos išvyks ninkausiu nebrangiai automo kalėdines korteles. Nuoširdus
tame rugsėjo mėn. 20 d., grįž bilių ir kt. prekių pirkime Lie ačiū.
tame spalio mėn. 3 d. Keliau- tuvoje. Rašykite, pranešdami
Didžiosios Britanijos miestus ir savo telefoną. Grįžęs tuoj pat
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės
kaimus. Registracija ir informa jums paskambinsiu. Romas pirkti ar parduoti namą Cicero,
cija pas Vidą Jonušienę, Amber Pūkštys, 9040 S. Roberts Rd., Berwyn, Riverside, Westchester
Travel Service, 11745 South- Hickory Hills, IL 60457. Tel. ar kituose vakariniuose prie
west Highway, Palos Heights, 312-430-4145.
miesčiuose, kreipkitės į Alex
Illinois
60463.
Tel.
Realty, 5727 W. Cermak Rd.,
(sk)
312-448-7420.
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
x Parduodamas naujas tau gai vadovauja Aleksas Šatas ir
(sk)
t i n i s kostiumas prieinama
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
x Dėmesio turintiems sve k a i n a . Skambint vakarais tas — profesionalas nuosavybių
čių ir Lietuvos! Pagal naują 778-4744.
apkainuotojas. įvertina pali
(sk) kimus. Jo patarnavimu naudo
įstatymą yra lengvatų parsivex Ligos draudimas atvyku jasi bankai, taupymo bendrovės
žant dovanas iš Amerikos. Jeigu
surašysite dovanojimo raštą ir siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. ir privatus asmenys. Jeigu mes
patvirtinsite pas notarą, jūsų gi Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L negalim parduoti: m e s galim
minei už tuos daiktus nereikės Insurance Agency, 4651 S. patys nupirktil
mokėti muito. Tokius raštus Ashland Ave., Chicago, 111.
(sk.)
galima sudaryti ir patvirtinti 60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk.)
pas American Travel Service
x American Travel Service
Bureau, 9727 S. Western
Bureau parūpina lėktuvų bilie
x NAMAMS PIRKTI PA
Ave., Chicago, IL 60643, tel.:
tus atvykusiems iš Lietuvos,
312-238-9787.
(sk.) SKOLOS duodamos mažais kurie turi skristi iš New Yorko
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
[ ir Washingtono į Chicagą, Los
einamais nuošimčiais. Kreipki
x Akiniai siuntimui \ Lie tės į Mutual Federal Savings, •Angeles, Cleveland, a r kitus
miestus. Taip pat turi žmogų
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę
2212 West Cermak Road - Tel. New Yorke, kuris s u t i n k a
— Optical Studio, 2620 West VI7-7747.
atvykstančius iš Lietuvos ir juos
71 Street, Chicago. 111. 60629.
(sk)
palydi skrendant į kitus mies
Telefonas 778-6766.
tus.
Tą patį patarnavimą atlie
(sk.) x Parduodami
rankom
ka
ir
grįžtantiems į Lietuvą.
x Baltic Monuments, Inc., austi moteriški tautiniai dra
2621 W. 71 Street, Chicago. 111. bužiai iš Lietuvos. Pasiūti ir Kreiptis į American Travel
Tel
476-2882. Visų rūšių nepasiūti. Įvairus tautinių Service Bureau, 9727 S. Wespaminklai, žemiausios kai raštų pasirinkimas. Skambin tern Ave., Chicago, OI. 60643.
Tel. 1-312^238-9787.
nos, geriausiomis sąlygomis. kite 43*5566.
(sk.)
(sk.)
(sk)

I

virtuvėj, tos pačios prie stalo ar
sodely.
Atrodo, ne kažin ka ir vei
kiam, o tačiau Jaunimo centro
pagerinimai yra padaryti kaip
tik šio klubo dėka. Tiesa, neteko
pastebėti šių moterų nuotraukų
spaudoj, nei plačių aprašymų.
Susirenkam, pasišnekam, iškepam kiaušinienę ar kugelį ir

x Livija Juodišiūtė-Pollock, geologė, birželio 25 d. Pa
saulio lietuvių IV kultūros
kongreso svarstybose „Šeima —
lietuviškumo stiprybė" bandys
a t s a k y t i į klausimą, kaip
i š l a i k y t i lietuvišką dvasią
mišrioje šeimoje.
x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus ruošia liepos 1 d.,
p e n k t a d i e n į , 7:30 vakaro
programą apie 1831 metų
sukilimo Lietuvoje didvyrę
Emiliją Platerytę — Lietuvos
Orleano Mergelę. Paskaitą
skaitys Dalia Kučėnienė. Platerytė vadovavo sukilėlių būriui
ir laimėjo daugelį mūšių su rusų
kariuomenės daliniais. Jos
didvyriški žygiai buvo įamžinti
Adomo Mickevičiaus bei kitų
tautų rašytojų kūryboje. Bus
rodomos skaidrės apie Emiliją
Platerytę ir skaitomi eilėračiai,
skirti legendarinei didvyrei. Po
vakaronės bus vaišės. Visi
kviečiami dalyvauti.
x A. Smilgys iš Vancouver
B. C , Kanada, mums rašo;
„Jūsų miela skaitytoja Kon
stancija Smilgienė yra mirusi.
Ji labai mėgo skaityti romanus
ir turi prikrautą visą pilną
spintą. Siunčiu 20 dol. auką,
kad mūsų spauda galėtų laiky
tis". Reiškiame užuojautą ir
dėkojame už auką.
x Gustave Černius, Notre
Dame De Montauban, Ct. Portneuf, P. Que., Kanada, lietuviš
ko žodžio mylėtojas, mūsų gar
bės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė
20 dol. už kalendorių ir 70 dol.
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū.
x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems" dokumentams,
kurias galima tuojau atsiimti.
American Travel Service Bu
reau,- 9727 S. Western Ave.,
Chicago, 111. 60643. Tel.
238-9787.
(sk)
x Dėmesio norintiems vykti
su sportininkais į Australiją
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų
skaičius ribotas. Prašau skubiai
registruotis pas American
Travel Service Bureau, 9727
S. Western Ave., Chicago, IL
60643, tel. 312-238-9787.
(sk.)

— Raimundas Sližys parašė
gražų laišką, dėkodamas sen.
Richard Lugar už teisingą ir
teigiamą paminėjimą didžiųjų
trėmimų demonstracijų Latvi
joje ir visų Pabaltijo kraštų
okupacijos bei su tuo susijusių
deportacijų per ABC televizijos
tinklo programą „Capitol to
Capital", kuri buvo transliuo
jama ir JAV-ėse ir Sov. Sąjun
goje, imtinai ir Lietuvoje, bir
želio 15 d. Savo laiške senato
rius paminėjo, kad, jam lankan
tis Lietuvoje, daugelis lietuvių
pasakę, kad jie tą programą
stebi ir kad jiems labai aktualu,
kad JAV valdžia suprastų tik
rą Lietuvos padėtį.

nutariam kur dėti surinktus
pinigus.
Nuo sausio mėnesio iki dabar
— birželio — už tuos surinktus
pinigus yra jau nupirkti buljo
nui puodukai, ąsočiai vandeniui
Lietuvių
ar vynui, trys dideli kavos — R u o š i a m a
puodai, vienos lentynėlės ant maldininkų kelionė į Medjuratukų (dabar yra dvejos), kad gorje, stebuklingą Marijos apsi
būtų lengviau ir greičiau mais reiškimo vietovę, Jugoslavijos
tą pristatyti j salę, užmokėta už kalnuose. Jau 7 metai, kai
du mėnesius apsauga. Dabar Dievo Motina apsireiškianti
ruošiamasi s u t v a r k y t i pa jauniems regėtojams Šv. Jokū
grindines įėjimo duris, kas kai bo bažnyčioje. Ekskursantai bus
nuos apie 5,000 dol. Durys, kaip toje vietoje per Žolinės šventę.
ir pats pastatas, yra senos ir Iš New Yorko išvykstama
daugelis bendrovių visai nenori penktadienį, rugpjūčio 12 d.,
net apsiimti tokio darbo. Ir taip Pan American lėktuvu. Per
truputis čia, truputis ten, susi Frankfurtą bus p a s i e k t a s
daro šimtai ir tūkstančiai. Tik Dubrovnik, gražusis kurortas
tie tūkstančiai taip lengvai į prie jūros Jugoslavijoje. Iš ten
kišenę nesubyra, reikia gerokai bus keliaujama į stebuklingąją
vietovę. Po maldininkų kelionės
padirbėti.
Jaunimo centro Moterų klu ir pasilsėję kurorte, ekskur
bas dalyvavo Mardi Gras karna santai grįš New Yorkan rugpjū
vale vasario 13 d. su turtingu čio 20 d. Bilietas, įskaitant
laimės šuliniu, Vasario 16-tos kelionę, visus mokesčius, aptar
proga suruošė vaišes kavinėj, navimus bei pusryčius ir pietus
kovo mėnesį — kun. Ant. Sau- viešbučiuose 1229 dol. asme
laičio, SJ, skaidrių vakarą ir niui. Kelionei vadovauja kun.
pusryčius Jaunimo centro dr. Petras Stravinskas. Norin
kavinėj, talkino Verbų sek tieji keliauti turi tuojau kreip
madienį priešvelykiniams pus tis į Holidaze kelionių agentūrą:
ryčiams. Talkinta Jaunimo cen 810 Belmar Plaza, Belmar, N.J.
tro valdybai po Toronto dramos 07719. Tel. N.J. 800-662-3055;
spektaklio ir kasmetinės poezi USA 800-526-2827.
jos dienos taip pat neapsieina be
— A.a. kapt. Jonas Jankus
Mot. klubo talkos: du vakarus mirė birželio 3 d. New Yorke ir
būna pardavinėjami bilietai, vy buvo palaidotas birželio 7 d.
nas ir alus, paruošiami užkan Cipress Hills, N.Y., kapinėse.
džiai poezijos dienų dalyviams Pamaldas atliko kun. Danielius
ir programos atlikėjams. Ir, Staniškis, Apreiškimo parapijos
žinoma, kiekvieną sekmadienį vikaras. Velionis buvo Nepri
b u d i m a krautuvėlėj, k u r klausomybės kovų kūrėjas
gaunamos įvairios dovaninės savanoris.
prekės. Vasaros metu krau
tuvėlė, kuri būna atidarą sek
Advokatas
madieniais nuo 10 vai. ryto iki
GINTARAS P. ČEPĖNAS
1 vai. p.p., neveiks. Darbo
valandos prasidės rugsėjo mėn. 2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162
pradžioj. Kaip pernai, taip ir
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
šiais metais vasaros atostogas
Tel. 460-4866
pradėsim po išvykos į dr. L. ir
Valandos pagal susitarimą
Ir. Kriaučeliūnų sodybą birželio
27 d. Visuose renginiuose, ar tai
bilietus, vyną pardavinėjant ar
virtuvėj užkandžius ruošiant, Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
kiaušinienę ir kugelį kepant;
Chicago, IL 60629
buvo matomos šios narės: M.
Tel. _ 776-8700
Barienė, S. Burokienė — sekre
torė, J. Daunorienė, S. Endri- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
jonienė — pirmininkė, J. Ivašeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
šauskienė, M. Jonušienė, N. Kaveckienė, D. Kurauskienė, A.
ADVOKATAS
Lietuvninkienė, Al. LikanVytenis Lietuvninkas
derienė — spaudos atstovė, M.
2501 W. 69th Street
Macevičienė, A. Mažeikienė, S.
Chicago, IL 80629
j Plenienė, A. Pocienė, B. PoTel. 778-0800
j dienė, J. Prenkienė, B. RazKasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
minienė, M. Ročkuvienė, O.
pagal susitarimą.
Rušėnienė — iždininkė, M.
Saliklienė — vicepirmininkė, O.
Siliūnienė ir S. Žilevičienė. Te
ADVOKATAS
gul vasara būna graži ir maloni,
ALGIRDAS R. OSTIS
o po Darbo dienos savaitgalio
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2
susirinksim ir vėl savo įprasti
Hinsdale. IL 60521
niams darbams.
Tel. 325-3157
Al. Likanderienė

Valandos pagal susitarimą

