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Lietuvos rašytojų žodis

„LKB Kronika, Nr. 75
(Tęsinys)

Nr. 151

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

Iešmantas — pirmasis viešumo pradininkas

Vilnius. — Lietuvių Infor kitų lietuvių patriotų suside
macijos Centras, remdamasis ginimus. Rašytojai taip pat
žiniomis iš Lietuvos, praneša, reiškė pritarimą „Literatūroje
kad birželio 27 d. įvyko ir Mene" birželio 11 d. laidoje
Baudžiamoji byla Nr. 15678
neįprastas atviras partinis susi- pasirodžiusiam Romo Gudaičio
rinkims Lietuvos rašytojų straipsniui „Mes — iš peršautų
4. Kovo 16 d. Apklausa mirusią Lietuvoje organizaciją:
dainų krašto". Anot Pečeliūno,
sąjungoje.
pradėta 20 vai. Baigta 17 d. 1 „Konferenciją šv. Vincento PauJame, greta kitų svarbiausių šis straipsnis labai nepatikęs
valandą.
>
liečio". Jos tikslas buvo teikti
Lietuvai
reikalų
buvo konservatoriams. Jį puolęs ir
materialinę
ir
moralinę
pagalbą
svarstomas ir sąžinės kalinio pirmasis sekretorius Songaila.
— Kokias organizacijas įkū
ligoniams ir vargstantiems.
Gintauto Iešmanto reikalas.
rėte, kokioms vadovavote?
Nuo
1923
m.
į
šią
organizaciją
Iškeltos partizanų kovos
Susirinkimo dalyviai rašytojai
— 1925 m. kartu su profe
įsijungė
daug
kunigų,
ji
labai
visi pritarė siūlymui viešai
soriumi Venckumi įkūrėme
Šiame rašytojų susirinkime
išaugo,
veikė
visoje
Lietuvoje,
peržiūrėti
Gintauto Iešmanto kilo kalba apie pokario parti
kunigų Apaštališką sąjungą
bylą. Tas klausimas buvo zanines kovas. Lietuvoje.
(Unio Apostolica), kurios tikslas bet aš joje nebedirbau.
1923
m.
atgaivinau
Maldos
iškeltas ir per birželio 24 d. Buvo kritikuojamas oficialioje
buvo kelti kunigų dvasinį
apaštalavimo
sąjungą
ir
demonstraciją, kai rašytojas spaudoje
gyvenimą. Sąjungą įkurti leido
tebevartojamas
vadovavau
jai
iki
1930
m.
Vytautas Petkevičius, kalbė „liaudies gynėjų" terminas.
arkivyskupas
Skvireckas.
damas apie įkalintą poetą ir Rašytojai teigė, kad liaudis tuos
Vadovavau j a i iki 1936 m. Sąjungoje buvo per 100,000
dalyvių.
Tikslas
—
melstis
žurnalistą, buvusį komunistų gynėjus paniekinamai vadina
Britanijos premjerė Margaret Thatcher pradėjo savo kelionę arabų Bahrain valstybėje ir aplankė
Vėliau jai vadovavo vyskupas
intencijomis,
kurias
iškelia
kitus
jų
kraštus
prieš
išvykdama
j
Australiją.
Čia
ji
matoma
su
palydovais
Singapore.
partijos narį Iešmantą, reiškė „stribais". Susirinkimo metu
Bučys. Sąjungai priklausė 20-40
popiežius.
Viena
iš
intencijų,
nuomonę, kad reikėtų peržiūrė buvo paklausta, ar teisinga
kunigų. Rūpinausi kiekvieno iš
kad
Rusija
pasuktų
į
religinio
ti jo bylą ir pagalvoti apie jo stribus vadinti liaudies gynė
jų dvasiniu gyvenimu, religiniu
atgimimo
kelią.
Nuo
1930
m.
reabilitavimą.
Iešmantas jais, jeigu liaudis juos vadino
švietimu, pravedinėjant jiems
šiai
organizacijai
vadovavo
atlieka
11
metų
bausmę
už skrebais ir dar kitaip. Iškeltas
Pagryžuvyje rekolekcijas.
Tėvas
Paukštys.
dalyvavimą pogrindinėje spau klausimas, kodėl partizanai
1923 m. Kaune pravedžiau
1919-1923m.
pravedžiau
— Managvoje kalbėjo Leslie doje. Jis po lagerio bausmės yra traktuojami kaip banditai,
keletą konferencijų tretinin
ateitininkams
(jų
prašomas)
Feldstein iš Bostono, kuri kar nutremtas Komijos autonomi klausta, a r ne keista, kad nors
kams, siekdamas atgaivinti ir
Bijojo
pasmerkti
sandinistus
keletą
konferencijų,
dalyvavau
tu su veteranų karavanu atvyko nėj respublikoj, kur susirgo lietuvių tautoje niekada nebuvo
pagyvinti jų religinį gyvenimą.
jų
kongrese.
į Nikaragvą, kad, kai sugrįš į džiova.
1919 m. kartu su prelatu
vykdoma pogromų, pasak sovie
s
a
n
d
i
n
i
s
t
ų
izoliacija
a
r
Ameriką,
jie
gali
būti
nubausti
Januševičiumi atgaivinau jau
G
v
a
t
e
m
a
l
a
.
—
Valstybės
(Bus daugiau)
tinės propagandos, atsirado
Iešmantas — glasnost
kurio
nori po 10 m. kalėjimo ir 50,000 dol.
departamento sekretorius G. a p k a l t i n i m u ,
100,000 „banditų".
pradininkas
Shultzas ir keturi Centro Ame A m e r i k a , s a k o prezidento bauda, kad nelegaliai vežė
Rašytojų susirinkimo metu
Bendramintis ir likimo drau
rikos užsienio reikalų ministe- Vinicio Cerezo sekretorius. „Tik sandinistams Amerikos gėry
buvo pareikštas nepasitikėjimas
Pečeliūnas,
riai nepriėjo vieningos nuomo dialogas tegali išspręsti šio re bes. Ji sako, jog karavano gas Povilas
Lietuvos komunistų partijos
asmeniškai
dalyvavęs
birželio
nės pasmerkti Nikaragvai, ku giono problemas". Costa Rica tikslas buvo auklėti amerikie
antruoju sekeretoriumi Niko
rios norėjo Amerika. Išleistame labai panašiai pasisakė; Centro čius apie R e a g a n o baisią 27 d. Vilniuje Rašytojų sąjungos lajų Mitkinu, taip pat CK
komunikate po vienos dienos Amerikos taikos reikalai turi politiką Centro Amerikoje, kad namuose vykusiame atvirame Propagandos i r agitacijos
susirinkime, pabrėžė, k a d
remia laisvės kovotojus.
pasitarimų visai neminima būti sprendžiami visų penkių
skyriaus vedėju Česlovu Šly
pradėti
veikti
1990
metais.
Ta
Londonas. — Britanijos mi— Detroite mirė kardinolas Iešmantas buvo vienas i š žiumi. Stipriai pasisakyta prieš
Nikaragva ir tik pasisakoma kraštų kartu su Amerika, bet ne
nisterė pirmininkė Margaret čiau ji nepaneigė ekonominio ir bendrais principais už demo be Nikaragvos.
John Dearden, kuris vadovavo pirmųjų Lietuvoje viešumo ir cenzūrą Lietuvos spaudoje, joje
T h a t c h e r labai susirūpino socialinio Europos bendrijų kratiją.
arkivyskupijai nuo 1959 iki socialistinės demokratijos skelbiamą tendencingą infor
reikalingumo.
Europos Bendruomene, nes
Hondūro susirūpinimas
1981 metų. Jį gerai pažinojo ir pradininkų, tačiau jis iki šiol maciją. Rašytojai kritikavo
Shultzas i r Hondūro, Gvate
laikomas pavojingu valstybei
Jungtinės Europos valstybės
daugelis lietuvių.
malos, EI Salvadoro ir Costa
„Tiesos" redaktorių Albertą
G v a t e m a l o s prez. Cerezo
Amerika — ne pavyzdys
gali pakenkti Britanijos suve
— M a s k v o s laikraščiai nusikaltėliu.
Ricos ministeriai pasisakė už pasiūlė Shultzui, kad sekan
Laurinčiūką ir klausė kodėl taip
Europai
Gintautas Iešmantas giliai ir
renitetui ir tautinei tapatybei.
taikos principus, demokratiją, čiame susitikime turėtų daly praneša, kad buvo patvirtintas
miglotai buvo parašyta apie
Praėjusią savaitę ji pareiškė
„Aš manau, jog kai kurie saugumą, socialinį teisingumą vauti ir Nikaragva. Shultzas projektas iki 1997 metų 890 iš marksizmo pozicijų kovojo už birželio 24 d. susitikimą su
nepasitenkinimą Europos komi žmonės yra labai paviršutiniš ir ekonominį išsivystymą. J i e
žemės akrų plote prie upės demokratiją tuo metu, kai kiti Lietuvos delegatais į partinę
atsakė
—
pagalvosiąs.
Praeity
teto pirmininko pareiškimu, jog ki, kai jie sako, jog, jei yra deklaravo, jog tikroji demokrati
pastatyti Amerikos pavyzdžiu snaudė, drebėjo, tylėjo. Jis rašė konferenciją. Kaip žinia,
poeziją ir straipsnius neofi
per būsimąjį dešimtmetį dvyli Jungtinės Amerikos valstybės, ja reikalauja politinio pliura je Amerika reikalaudavo, kad
„maskviečių Disneyland".
birželio 29 d. šiuo klau
sandinistai
kalbėtųsi
tiesiai
su
kos kraštų bendrasis parlamen t a i gali būti i r Europos lizmo, susirinkimų laisvės,
— Izraelis vėl deportavo 8 cialioje spaudoje todėl, kad kitos simu kaip tik buvo suruošta
Contras atstovais. Šis Gvate
tas turės daugiau įtakos negu J u n g t i n ė s valstybės. Y r a spaudos
arabus palestiniečius, kurie išeities tuo metu nebuvo".
laisvės,
t e i s m ų malos pareiškimas ypač nepa
demonstracija prie ELTOS
paskiros valstybės. Thatcher negalima t u r ė t i Europos sistemos, k u r i priimta demo
protestavo prieš Izraelio
pastato Vilniuje.
Iškeltos Rainių žudynės
pakeitė du britų pareigūnus Jungtines valstybes", kalbėjo kratinėse Vakarų šalyse, n e tiko Hondurui, kuris išleido
vedamą politiką užimtoje teri
Briuselyje. Vienas iš jų buvo tos per radiją M. Thatcher. Ji pa politinės kariuomenės, jei kraš atskirą pareiškimą: „Tie du
Šiam susirinkimui, kuriame
torijoje.
Delegatgai ne išrinkti,
Bendruomenės plano įgyvendi sakė, kad ir gen. Charles de tas t u r i kariuomenę, ir viešus kraštai atsisakė pasmerkti ir
dalyvavo dauguma sąjungos
—
Londone
kalbėjęs
Melbet parinkti
a p k a l t i n t i subversiją prieš
nimo iki 1992 metų narys.
bourno arkivyskupas David narių, pirmininkavo rašytojas
Gaulle buvo priešingas prieš bei laisvus rinkimus, respek demokratines vyriausybes". Tik
Rašytojų sąjungos susirin
Thatcher patarėjas aiškina, sujungtą Europą. Tokios pat tuojant visų žmonių teises.
Penman, kuris matėsi su Irano Vytautas Petkevičius. Tarp
Hondūras
ir
EI
Salvadoras
kime
dalyvavo Justas Paleckis,
jog ji bando būti praktiška. Jis pažiūros ir ji laikosi. Europa yra
oficialiais pareigūnais, pasako kalbėjusių buvo Bubnys,
pasisakė
už
Amerikos
politiką.
sako, kad premjerė pasilieka sudaryta iš atskirų kraštų,
jo, jog anglikonų pasiuntinys Daunys, Kašauskas, Lankaus Centro komiteto kultūros
Užsienio reikalų
Hondūras
pranešė,
jog
y
r
a
įsipareigojusi vieningai Europai kurie tik gali veikti kartu. Kai
Terry Waite ir kiti pagrobtieji kas, Marcinkevičius, Maldonis, skyriaus vedėjas. Esama žinių,
ministeriai n e s u s i t a r ė
susirūpinęs,
kad
Costa
Rica
ir
kad jam bei kitiems, stipriai pri
ekonominėje srityje, kaip yra kurie britų parlamentarai taip
vakariečiai bus paleisti iki šių Šaltenis ir Zalatorius.
Gvatemala
pradėjo
ignoruoti
šio
Nors Gvatemalos min. Alfon
nusistatyta, bet kartu ji yra pat galvoja, kaip ir Theodore
LIC pasiekusiomis žiniomis, tariantiems persitvarkymui,
metų galo.
regiono
saugumo
reikalus.
Gva
so
Cabrera
pasidžiaugė
šio
pa
priešinga vienos Europos vals Taylor, kuris sako, kad „ten yra
— ^ a s h i n g t o n e Amerikos per susirinkimą buvo kalbėta sunku dirbti CK dėl daromo
temalos
atstovas
Edmond
Mulet
sitarimo
„laiminga
pabaiga",
tybės idėjai, o ypač pasisako beveik pablūdusių dėl Europos
pervežimo baržomis draugija atvirai ir principingai, keltas spaudimo iš konservatyviųjų
net
pasakė,
jog
Amerika
nori,
prieš t ą planą, kad būtų Jungtinių valstybių idėjos, bet užsienio reikalų ministeriai
pranešė, jog dėl šią vasarą siau nacionalinis klausimas, stip Lietuvos komunistų partijos
kad
Gvatemala
atsisakytų
savo
negalėjo
susitarti
ir
išrišti
Europos centrinis bankas ir , tačiau jų svajonės niekada
čiančių karščių išdžiūvus riais pavyzdžiais pasmerktas sluoksnių.
neutralumo.
Po
Shultzo
pasi
didelius
skirtumus
—
koks
būtų
kad būtų vieni pinigai. Kai neišsipildys".
upėms, turės daugiau negu stalinizmas, jo rėmėjai — tie, Partinio susirinkimo metu
geriausias būdas kovoti s u kalbėjimo su prez. Cerezo, buvo
keturių
punktų
kurie Europos politikai sako,
200 mil. dol. nuostolių. Net ir kurie stabdo pastangas iki galo priimta
p
r
a
n
e
š
t
a
,
k
a
d
Amerika
i
r
Nikaragvos
sandinistais.
Hon
kad Thatcher nesupranta Eu Kaip Glasnost laikais
Mississippi upe susidarė pavo stalinizmą demaskuoti. Buvo rezoliucija, kuria Rašytojų
dūras palaikė Shultzo pasiū Gvatemala ir toliau t ę s savo
ropos politikų retorikos, kad
iškelti net tokie iki šiol nutylimi sąjunga reiškia pritarimą Lie
jai plaukti baržoms.
lymą izoliuoti Nikaragvą, bet draugystę.
žudomi lietuviai
būtų pirmiau pasiekta ekono
—Qataro vyriausybė ir Sovie klausimai, kaip Rainių miškelio tuvos persitvarkymo sąjūdžiui;
Gvatemala
nepritarė
tokiam
pa
Gvatemala
ir
Costa
Rica
per
minė vienybė.
tų Sąjunga n u t a r ė pradėti žudynės. Kaip žinia, vokiečiams pareiškia nepasitikėjimą jau
Londone išeinančio žurnalo
siūlymui. Prieš Shultzui atvyks savo atstovus pareiškė, jog
diplomatinius ryšius. Qataras užpuolus, 1941 m. birželio 24-25 minėtais partijos veikėjais —
Index o n Censorship ba
tant,
čia
buvo
atvykęs
specialus
nepasirašymas
minėto
komuni
Prieš valstybių sujungimą
taip pat liepos 9 d. oficialiai dienomis besitraukiantys rau Mitkinu, Šlyžiumi; reiškia
landžio numeryje rašoma, kad
sekretoriaus atstovas Morris kato dar nereiškia, kad jie sutin
užmezgė diplomatinius santy donarmiečiai Rainių miškelyje nuomonę, kad Lietuvos inteli
Jungtinių Europos valstybių anglų PEN Centras savo garbės Busby, kuris norėjo, kad visi pa ka su Nikaragvos vyriausybe.
brutaliai nukankino 73 Telšių gentija jaučia neturinti balso
kius ir su Kinija.
idėjos klausimu ji savo kalboje nariais priėmė Viktorą Petkų ir smerktų sandinistus už kelia Jie ir toliau kritikuoja san
XIX partinėje konferencijoje,
— Genevoje AP agentūra kalėjimo kalinius.
per BBC radijo transliaciją Gintautą Iešmantą. Anot mus neramumus tame regione. dinistus už opozicijos per
Pasiūlyta kitoje šviesoje nes delegatai buvo ne išrinkti,
praneša, jog iš Sovietų Sąjungos
maždaug taip išsireiškė: „Jie žurnalo, Petkus ir Iešmantas Bet Costa Rica ir Gvatemala at sekiojimą.
jau yra išemigravę daugiau kaip peržiūrėti Romo Kalantos ir o parinkti; ir kaip jau minėta,
kalba apie kokią tai lengva abu kovojo prieš mėginimus sisakė tai padaryti.
Po
8
valandų
pasitarimo,
siūlo viešai peržiūrėti Gintauto
270,000 žydų.
būdišką pasakišką sąvoką, kuri ištrinti lietuvių kultūrą ir PEN
Shultzas
išvyko
į
Argentiną.
Iešmanto bylą.
—
Paryžiuje
Mstislav
Rostro— New Yorke metinio žydų
niekada neįvyks mano gyve nuomone, tai yra vienintelė
Rugpjūčio
10
d.
jis
dalyvaus
Shultzo
pareiškimas
baliaus proga buvo pranešta, povich, vienas geriausių
nime ir tikiu, kad iš viso jos priežastis, kodėl jie ilgus metus
E
k
v
a
d
o
r
o
prezidento
in
kad šiais metais žydai Izraeliui pasaulio čelistų, kuris pabėgo iš
Shultzas, kai tik atvyko į Cen auguracijoje, kurioje y r a
nebus". Jos komentarai buvo at turėjo praleisti darbo stovyk
Sovietų Sąjungos 1974 m. ir
KALENDORIUS
surinko 77 mil. dol.
sakymas Europos Bendruome lose. Žurnale išspausdintos abie tro Ameriką, pareiškė: „Kai pažadėjęs dalyvauti Nikaragvos
įsikūrė
Amerikoje
ir
čia
diri
jų
sąžinės
kalinių
nuotraukos
ir
— Milane v a k a r buvo
Nikaragvos žmonės šaukiasi prez. Daniel Ortega ir Kubos
Rugpjūčio 4 dL: Domininkas,
nės pirmininkui Jacųues Delors,
trumpos
biografijos,
praneša
paminėta
210 metų sukaktis, guoja Washingtono orkestrui, Perpetua, Gerimantas, Nemu
demokratijos, sandinistų reži prez. Fidel Castro. Prieš sugrįž
kuris pasakė, jog per dešimt
kai buvo atidarytas La Scalos pasakė „Die Welt" reporteriui: ne, Milgedė.
metų 80% išleistų įstatymų bus Eltos žinios. Skaitytojai ragi mas remiasi sovietų ginklais i r tant į Washingtoną, Shultzas
operos teatras, pirmaujantis „Glasnost egzistuoja, bet ne dėl
daugiau pagrįsti Bendruomenės nami siųsti laiškus Gorbačiovui laiko kariuomenę, kuri jiems dar k a r t a sustos Centro
Rugpjūčio 5 d.: Marija „Snie
manęs". Jis priminė, kad jo nuo
pasaulyje.
pagrindu negu, kad pavienių ir prašyti, kad abu lietuviai nereikalinga. Sovietų bloko Amerikoje ir susitiks su keturių
g
i
n ė " , S i k s t a s II, Nona,
taikos sovietų atžvilgiu yra:
būtų
paleisti.
—
Argentinoje
lankosi
rėmimu,
komunistų
vyriausybė
kraštų įstatymais. Thatcher ne
Mindaugas, Idita, Rimtas, Vili
kraštų prezidentais.
Valstybės departamento sek „Iš visos širdies aš palaikau ja. Osvaldas.
Neseniai iš Lietuvos gautomis N i k a r a g v o j e i r k o m u n i s t ų
patenkinta, kad Delors kalbėjo
retorius G. Shultzas, kuris tuos žmones, kurie persitvarko
viešai daug laisviau, negu kad žiniomis, Iešmantas nutrėmime sukilėliai EI Salvadore i r
Sovietų Sąjungoje".
jie kalbėjosi privačiai apie Eu susirgo džiova. Valdžia vis tiek Gvatemaloje pasidarė griau
— Kabule, Afganistano sosti- susitiko su prezidentu Raula AlORAS
— Italijoje pašto pristatymas
ropos Bendruomenės reikalus. jo nepaleidžia, nes jis atsisakė namoji jėga šiame regione". nėje,žuvo 7 žmonės ir 26 sužeis fonsinu ir svarstė pačią di
Saulė teka 5:46. leidžiasi 8:06.
Ji niekinamai išsireiškė apie jo rašyti malonės prašymą. Taip Ministerių pasitarime nebuvo ti, kai amuniciją vežęs sunkve džiausią Argentinos problemą — labai pablogėjo, nes vietinis
Temperatūra dieną 100 1.,
pareiškimą, kad Europos vy „glasnost" laikais žudomas pakviesta dalyvauti Nikaragva. žimis užsidegė, praneša sovietų deficitą ir skolas kitiems paštas laišką pristato tik per 8
naktį
75 1.
kraštams.
dienas
nuo
jo
išsiuntimo.
Gvatemala nesutinka su jokia žinių agentūra „Tassas".
riausybės užuomazga turėtų lietuvis rašytojas.

IŠ „Kronikos" archyvo

Amerikai nepritarė
Gvatemala ir Costa Rica

Thatcher prieš Jungtines Europos
valstybes

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 4 d.

PAGERBTI DARIUS IR
GIRĖNAS
Dariaus ir Girėno klubas, va
dovaujamas pirmininko Albino
Bliūdiiaus. liepos 24 d. surengė
prieš 55 metus tragiškai žuvu
sių lakūnų Dariaus ir Girėno
pagerbimą.
Tą dieną Šv. Antano bažny
čioje, dalyvaujant patriotinėms
organizacijoms su 6 vėliavomis,
už žuvusius lakūnus šv. Mišias
atnašavo parapijos klebonas
kun. Alfonsas Babonas. Giedojo
parapijos choras, vadovaujamas
muz. Stasio Sližio.
Dariaus ir Girėno klubo sve
tainėje. 1 vai. p.p. vykusią aka
demiją jautriu žodžiu pradėjo
klubo pirmininkas Albinas
Bliūdžius. Įnešta klubo vėliava

taip pat ir keletas atvykusių iš
okupuotos Lietuvos.
Vėliavos išnešimu ir Lietuvos
himnu buvo baigta akademija.
Maldą prieš valgį sukalbėjo
kun. Alfonsas Babonas.
Programos vedėjas Eduardas
Milkus padėkojo kun. Alfonsui
Babonui už šv. Mišias ir maldą
prieš valgį, žurn. S t a s i u i
Garliauskui už tartą žodį, Vy
tautui Ogilviui už paskaitymą
M. Sajaus kūrinio, klubo pirmi
ninkui Albinui Bliūdžiui už pa
gerbimo rengimą ir už vaišių
paruošimą — Danutei Petraus
kienei, Danutei Kranauskienei,
Onutei Pusdešrienei ir Adai
Telyčėnienei.
Kukliai, bet gražiai buvo pa
gerbti tragiškai žuvę lakūnai
Darius ir Girėnas.

įvyko Pavergtų Tautų banke
tas, kuriame dalyvavo 600 as
menų, atstovavę Pavergtoms
Tautoms. Prie garbės stalo buvo
žymesni veikėjai: latvių D.
Rudzitis, albanų P. Butka, estų
R. Tralla, slovakų teisėjas J.
Hausner su žmona, lenkų W.
Wolff, kroatų L. Simons, da
bartiniu laiku eina pirmininko
pareigas Pavergtų tautų ir
taipgi pirm. ABM, ukrainiečių
B. Fedorak su žmona ir lietuvių
dr. A. Barauskas su žmona. Jų
tarpe buvo kongresmanas Wm.
Broomfield, senatorius J.
Engler, buvęs Michigano guber
natorius Geo. Romney. Garbės
svečias ir šių iškilmių pagrin
dinis kalbėtojas buvo viceprezi
dentas George Bush. Kalbos
pradžioje jis pabrėžė, kad mes
visi kartu turime tvirtai gintis
nuo komunizmo. Jis labai lais
vai kalbėjo apie jo keliones į
Vokietiją kur pamatė sieną.
Taip pat ir Lenkijoje vežiojo
VVallesa į miestą automobiliu su
Amerikos vėliava. Tikimės, kad
ateis diena, kada visi bus lais
vi. Mes komunizmui negalime
f
pasiduoti.
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Detroito moterų vokalinis kvartetas rugpjūčio 13 d. vakare Dainavoje
vyksiančiame Mokytojų studijų savaitės užbaigimo vakare a t l i k s dalį pro
gramos. Iš k.: Č. Pliūrienė, B. Januškienė, N . Sližienė ir A. T a m u l i o n i e n ė .
Prie pianino kvarteto vadovas muz. St. Sližys.
Nuotr. K. S r a g a u s k o

HflSVV VOS

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545. North Andover, MA 01845

VIDURIO CENTRO
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

JAV-ių viceprezidentas George Bush kalba Detroite vykusiame Pavergtų Tautų bankete. Dešinėje
- banketo vedėjas dr. Algis Barauskas, Michigano valstijos senatorius John Engler ir Birutė
Barauskienė.
Nuotr. T a u r o B a r a u s k o

ir atsistojimu pagerbti lakūnai.
Programą vesti pakviestas Edu
ardas Milkus apibūdino birželio
ir liepos mėnesių grožį ir tuose
mėnesiuose įvykusius skau
džius įvykius — lietuvių per
gyvenimus: Dariaus ir Girėno
tragišką žuvimą, lietuvių trėmi
mus j Sibirą, II pasaulinį karą
ir jo pasekmes Lietuvai.
Žurnalistas Stasys Garliauskas supažindino su lakūnų Da
riaus ir Girėno biografijomis, jų
lėktuvu ir pasiruošimu skry
džiui.
Aktorius Vytautas Ogilvis
paskaitė Mariaus Sajaus šiam
pagerbimui sukurtą kūrinį. Pa
gerbime dalyvavo gausus būrys
lietuvių, kurių tarpe matėsi
atvykusių ir iš toliau. Emilija ir
Stepas Lungiai iš Floridos, o

A.A. ST. TATARUNIENE
Liepos 21 d. Grace ligoninėje
mirė Stasė Tatarūnienė, sulau
kusi 80 metų amžiaus. Liepos
23 d., po šv. Mišių Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje, amži
nam poilsiui buvo nulydėta į
Švento Kapo kapines, kur ilsisi
jau anksčiau miręs jos vyras
Lietuvos kariuomenės kūrėjas
savanoris ir Klaipėdos krašto
vaduotojas Bronius Tatarūnas.
Ilsėkis ramybėje!
A. Grinius

Šių iškilmių rengėjai buvo B.
Fedorak, D. Rudzitis ir dr. Algis
Barauskas. Programą labai
sklandžiai pravedė dr. A.
Barauskas.
Visos televizijos stotys,
spauda ir radijo stotys buvo at
siuntusios savo atstovus.
B. B.
PRISIMINSIME
PETRĄ JANUŠKA

Nuo Lietuvių Žurnalistų
draugijos Detroito skyriaus įsisteigimo iki šio laiko amžinybėn
PAVERGTŲ TAUTŲ
iškeliavo net vienuolika jo na
BANKETAS
rių. Š.m. rugpjūčio 7 dieną pa
minėsime Petro Januškos dvie
Liepos 20 d. iškilmingoje Uk jų metų mirties sukaktį. Tai
rainiečių salėje, Warren, MI, buvo žmogus, kurio visuomeni-

JAV-hĮ viceprezidentas George Bush sveikinasi su Pavergtų Tautu banketo Detroite vedėju dr. Algiu Barausku.
Nuotr. T a u r o B a r a u s k o

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

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

kėjo visiems vakare pasilinks
minti šokiuose.
Visų kuopų pirmininkai ir
apygardos valdybos nariai pa
Gegužės 20-22-rą dienomis teikė nuveiktų darbų ataskaitą.
įvykusį Vidurio Centro apy Pirmininkė Petkus ragino visas
gardos suvažiavimą ir tuo pačiu
kuopas į deimantinį Lietuvos
metu surengtą kėgliavimo Vyčių 75-tą Visuotinį suvažia
turnyrą Bridgeville mieste glo vimą siųsti savo atstovus. Apy
bojo Pittsburgo 19-toji Lietuvos gardai Vyčių seime atstovaus
Vyčių kuopa. Savaitgalio pro Pranė Petkus ir Bill Kolicius.
grama buvo gerai suorganizuo
Apygardos suvažiavime dele
ta. I Šv. Antano parapijos gatai vienbalsiai nusprendė or
bažnyčią ar salę buvo galima ganizacijos 75-ių metų veiklos
pėstiems nuvykti, o kėgliavimo jubiliejų švęsti rugsėjo 18-tą
salę buvo galima automobiliu dieną Clevelande vyksiančio
pasiekti per penkias minutes.
suvažiavimo bei maldos savait
Anksti penktadienio vakare galio metu. Šį savaitgalį globos
atvykusiems buvo atlikti regist Clevelando 25-toji kuopa.
racijos formalumai ir po to
Kėgliavimo turnyras prasi
parapijos salėje vyko susipaži dėjo 1:30 v.p.p. Sports Haven
nimo vakarėlis.
Bowl Lanes salėje. Dalyvavo
Apygardos suvažiavimas pra keturiolika komandų. Perei
sidėjo anksi šeštadienio rytą. namąjį trofėjų laimėjo 1987-tais
P i r m i n i n k ė Pranė Petkus metais jį laimėjusi Detroito
pakvietė kun. Aleksandrą Ziub- 102-sios kuopos komanda, vado
rį, OFM, sukalbėti atidaromąją vaujama Juozo Guerriero.
maldą. Kun. Zubrys pasakė:
Tą vakarą Šv. Antano salėje,
„Didžiuokitės priklausymu gar po programos, kurią atliko lie
bingai Bažnyčiai bei garbingai tuviškais tautiniais r ū b a i s
organizacijai". Kunigas Šv. An pasipuošę „Neries" šokėjai,
tano parapijoje dirba jau 37-is įvyko šokiai.
metus, ir įvairios bažnyčią da
Sekmadienį Šv. Antano pa
binančios koplytėlės bei ją rapijos bažnyčioje iškilmingas
gražinantieji puikūs daržai šv. Mišias atnašavo kun. A.
parodo jo ypatingas pastangas ir Zubrys, OFM. Po pamaldų susi
išskirtiną meilę jai.
rinkome į parapijos salę lietu
Birutė Kuzma, 19-tos kuopos viškiems pietums. T u r n y r o
vicepirmininkė, pasveikino laimėtojams buvo įteikti trofė
atvykusius, o praėjusio suvažia jai ir laurai. Kitą apygardos
vimo protokolą perskaitė sekre turnyrą surengs Southfield, MI,
torė Marijona Gray. Turnyro 79-ta kuopa 1989-tųjų metų ge
rengimo komiteto pirmininkas gužės mėnesį.
Jonas Baltrus trumpai apibū
Vince Gray
dino komandų lošimo eigą ir lin-

nei veiklai nepakako VVindsoro
lietuvių kolonijos. Jis buvo įsi
jungęs į Detroito lietuvių or
ganizacijų Centro bei SLA 352
kuopos veiklą ir dirbdavo tų or
ganizacijų valdybose, buvo
Detroito žurnalistų skyriaus
narys ir to skyriaus rengia
moms popietėms be atlyginimo
užleisdavo savo erdvias pa
talpas. Buvo Detroite veikian
čios Amerikos Lietuvių Balso
radijo valandėlės atstovas
Windsore.
Velionio žmona Birutė ir vai
kai prašo visus Petro Januškos
gerbėjus, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose už jo vėlę,
kurios bus laikomos Šv. Antano
bažnyčioje, rugpjūčio septintą
dieną 10:30 vai. ryto.Bažnyčia
yra Detroite, prie Vemor ir
25-tos gatvės kampo.
S. Garliauskas

'

NAUJOSIOS CHICAGOS
KUOPOS VEIKLA

Šventųjų parapija Roselande
buvo apžiūrėtos.
Keliauninkai sustojo lietuviš
kiems pietums Seklyčios resto
rane Marąuette Parke ant
71-mos gatvės. Po pietų buvo
aplankytos T?*V. -^Kryžiaus pa
rapija Town of Lake rajone ir
Dievo Apvaizdos parapija Pilsen
rajone. Pravažiavome ir pro
Šiluvos parapijos bažnyčią.
Gary mieste Šv. Kazimiero
parapijos taryba maldininkams
paruošė kavutę su pyragaičiais.
Iškyla baigėsi sugrįžimu į se
niausią lietuvių parapiją JAVbių Vidurio Vakaruose — Šv.

Jurgio, kuri buvo pastatyta
1892-rais metais.
16-toji kuopa planuoja ir dau
giau panašių iškylų. Susidomė
ję asmenys prašomi kreiptis į
kuopos sekretorę Deborah Anne
Martin Šv. Jurgio parapijos kle
bonijoje.
Petras Povilas Zansitis
Red. Visus „Vyčių veiklos"
straipsnius iš anglų kalbos iš
vertė Aleksandras Pakalniš
kis, J r .
DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
2636 W 71st Street
Priima trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Susitarimui skambint 436-5566

•

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street, Chicago

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,

Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm , antr . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v.v.

Chicago. III. 60652
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą

Of*. 735-4477;
Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581

DR. E. DECKYS

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

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.

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto tel. — 562-0221

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

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. a n t r . 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
T e l . kabineto ir buto: OLymplc 2-4159

Keturiasdešimt
asmenų
dalyvavo lietuvių bažnyčių bei
vienuolynų ekskursijoje kurią
surengė Chicagos 16-toji Lietu
vos Vyčių kuopa. Kun. Mykolas
Dodaro, Šv. Jurgio parapijos
klebonas, palaimino iškylau
tojus prieš jų išvykimą ekskursijon.
Kuopos pirmininkas Glenn
Edvvard Perutis įnešė Lietuvos
Vyčių vėliavą į kiekvieną
bažnyčią ; kurią maldininkai
aplankė. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčia Gary mieste ir
Šv. Antano Cicero mieste buvo
dvi tolimiausios parapijos.
Aplankyti ir marijonų (6326
South Kilbourn Avenue) ir jė
zuitų (2345 West 56th Street)
vienuolynai Chicagoje. Šv.
Petro ir Povilo bažnyčia West
Pullman priemiestyje ir Visų

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

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

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

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

% metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

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

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

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12-6. penkt 1 C Į Į 2 t _ l ^ _ _ _ _

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgin, III. 60120
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.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71st Street

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai : pirm . antr. ketv ir penkt
3 iki 7 v.v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W 71 st. St., Chicago. III.
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Hlgtmay
Palos Heights. III. 60463
(312)361-0220
(312)3610222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 6 3 r d Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Sešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rez. 448-5545

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v e . (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą

Tel. 585-7755

Skautiškas gyvenimas —

AUKLĖJIMAS IR
AUKLĖJIMASIS
Šiemet lietuviškoji skautija ir kiekviename užsiėmime gali
mini savo gyvavimo septynias pasikeisti į blogąją pusę. Jis gali
dešimt metų sukaktį. Lietuviai atsižadėti savęs ir savo įgyto su
skautai buvo Jurgėlos ir kitų gebėjimo dirbti tuos ar kitus
įkurti kartu su Lietuvos nepri darbus. Taip gali sugesti ir
klausomybės paskelbimu. Tai skautas, nematydamas reikalo
nebuvo tik mėginimas sukurti prisidėti prie jaunimo auklėjimo
naują organizaciją šalia kitų jau ir nesiauklėdamas, tartum jau
esamų Lietuvoje, bet norėta būtų atbaigęs visas įgytas savy
kurti jaunimo auklėjimo, gam bes, kuriomis reiškiasi artimųjų
tos mylėtojų ir visa širdimi Lie tarpe. Gali ir skautas išsižadėti
tuvai atsidavusių jaunuolių or Dievo, Tėvynės ir Artimo, kai jis
ganizaciją. Gal jos kūrėjai tuo pradeda jaustis aukštesnis už
kartu nė nemanė, kad skautija kitus ir nenori prisiminti savo
išsiplės į plačią organizaciją, praeities. Toks skautas jau ir
kad apims didelę dalį Lietuvos neturi būti skautų eilėse ar iš
jaunimo. Jų idealas buvo su drįsti save vadinti tos ideolo
kurti sąlygas, kad lietuviškas gijos žmogumi.
jaunimas, augęs ir brendęs sve
Tikras skautas pirmiausia
timose įtakose, auklėtųsi lietu turi jausti pareigą prieš save
viškam gyvenimui ir savo laiku patį, prieš Dievą ir Tėvynę, kad
ateitų pagalbon kuriant vals jis turi daryti tiems nesunaiki
namiems gėriams tik gera, nes
tybinį aparatą.
Lietuviškoji skautija neapvylė tik per juos jis gali daryti gera
kūrėjų, neapvylė ir tų, kurie ir savo artimui, su kuriuo jis
pradžioje į ją žiūrėjo su abejo turi ryšius darbe, gyvenime ir
nėmis ir nesuprato jos auklėja veikloje. Pagal s k a u t y b ė s
mosios reikšmės. Skautijos kū kūrėją Baden Powellį, skautas
rėjas Robert Baden Powellis visuomet turi jausti pareigą
pirmiausia turėjo auklėjimo Dievui, Tėvynei ir Artimui, nes
tikslus, kurdamas Afrikoje ar šie sudaro jį patį ir jo gyvenimo
vėliau Anglijoje skautus — žval turinį.
gus, kurie surastų savo draugus
ir priešus.
Čia ir gimė pirmosios skautiš
Lietuviškoji skautija ir jos
ko gyvenimo, auklėjimo ir kū visos šakos šiemet Kensingtone,
rimo idėjos Baden Powellio gal Ohio valstijoje, amerikiečių sto
voje. Jos pasiekė ir kitus, ypač vykloje Tautine stovykla pami
pačioje Anglijoje, kur jaunimas nės savo sukaktį, paminės savo
pradėjo taikyti sau tas idėjas. kūrėją Baden Powell, gimusį
1907 m. Baden Powellis pasi Anglijoje prieš 131 ir mirusį Af
reiškė spaudoje, kaip auklėjimo rikoje prieš keturiasdešimt
pionierius. Jo knyga buvo iš septynerius metus. Svarbiausia
versta į svetimas kalbas. Pačius — lietuviškoji skautija paminės
skautus pradėjo jis organizuoti tą auklėjimo ir auklėjimosi
tik dešimčia metų anksčiau, svarbą išeivijoje, nes šiuo metu
negu buvo įkurti Lietuvoje.
tik čia galima skautiškas idėjas
Skautų kūrėjas R. Baden įgyvendinti ir skautišką veiklą
Povvell buvo giliai tikintis žmo pareikšti. Pavergtoje tėvynėje
gus. Jis ir savo skautiškam auk skautiškas veikimas būtų prieš
lėjimui paskelbė Dievą, į kurį valstybinis ir baudžiamas kalė
reikia melstis ir kurio garbei jimu ar tremtimi.
žmonėms reikia daryti gerus
Šiuo metu Tautinė stovykla ir
darbus, skautų vadinamus ge visa skautų veikla turi ne tik
rus darbelius. Jo šūkis Dievui, auklėjimo žmogiškose apraiš
Tėvynei ir Artimui buvo priim kose, geruose darbuose, gamtos
tas visų tautų skautų organiza meilėje uždavinį. Ji turi ir sąmo
cijų, išskyrus, kur jie buvo ateis ninti visus tautiniu atžvilgiu
tų iškraipyti, kaip vadinami pio svetimuose kraštuose. Tik sto
nieriai, komunistų jaunimo or vyklose jauni skautukai išmoks
ganizacija panaši į skautus, bet ta savo tėvų kalbą plačiau ir ge
ideologija labai tolima.
riau vartoti, negu tik virtuvėje
ar salone, kai ateina svečiai.
Stovyklos pati vadovybė jaučia
savo pareigą paminėti sukaktį,
perduoti
skautišką dvasią ir
Nėra kilnesnio darbo šioje že
mėje, kaip auklėti jaunimą ge kartu tėvynės meilę, pareigos
rais žmonėmis Dievui, savo tau pajautimą savo tautai ar tėvų
tai ir savo artimui, su kuriuo bei senolių kraštui, šiuo metu
tenka gyventi. Skautija tai yra kenčiančiam vergiją.
pasistačiusi savo siekimu. Tai
Skautas turi jausti ne tik pa
prasideda nuo to amžiaus, kai reigą savo Tėvynei daryti gerą
vaikas pradeda suprasti žmogiš darbelį, bet per ją ir Dievą da
ką žodį — motinos ar tėvo kalbą. ryti savo artimui gera, nors tas
Jis eina iki amžiaus pabaigos, artimas būtų toli nuo jo paties,
kai žmogus pats nustoja kalbė toli nuo stovyklos ar skautiško
jęs, daręs gerus darbus, gali pa gyvenimo. Lengviau daryti
dėti artimui, savo tautai. Tas gera, kai juntama šalia savęs
auklėjimo tikslas išreiškiamas draugą ar artimą, bet stovykloje
ne tiek žodžiais, lyg pedago sąmoningai reikia išmokti gerą
giniam vadovėlyje, kiek gerais darbą daryti ir tam artimui,
darbais ir pavyzdžiu, kuriuo tam giminei, kurio net nepažįs
gali sekti jaunimas, įsižiūrėjęs ti ir gal niekada nepažinsi —jis
į vyresniuosius. Skautas nie atskirtas dideliais toliais ir la
kada nenustoja pareigos auklė bai skirtinga ideologija.
ti jaunimą savo pavyzdžiu, bet
Lietuviškos skautijos Tautinė
taip pat jis negali nustoti ir auk- stovykla rugpjūčio 14 - 24 die
lėjęsis, nes sustojimas tobuly nomis yra lietuviškos išeivijos
bėje reiškia grįžimą atgal. Ki viltis auklėjime, auklėjimesi ir
taip sakant, kas nežengia į prie tautinės sąmonės skiepijime.
kį, atsilieka nuo kitų, juo labiau Tautinei stovyklai ir norime
auklėjimesi.
palinkėti, kad skautas būtų iš
Kaip žmogus kiekviename pa tikimas savo pareigai visu savo
P.S.
šaukime, kiekvienoje profesijoje gyvenimu.

Draugas bus tas angelas sar
gas, kuris mus saugos nuo
klaidų ir mūsų pačių sielos ydų;
jis bus tas Gailestingas Sa
marietis, kuris nusiminimo ir
nupuolimo dienose ateis mus su
raminti ir pakelti; jis bus ener
gijos žadintojas, kuris mus
stums priekin ir visad kels
aukštyn.
FA. Vuillermet

Nei akimirkai neužmiršk, kad
esi žmogus, o ne koks eilinis
gamtos padaras; taipgi neužmirški nei vienai akimirkai,
kad ir kiti yra žmonės, su savo
individualiais skirtumais, kaip
ir tu, su tokiais pat reika
lavimais. Tai yra dorovingumo
pagrindas.
D. Fr. Strausz

SOCIALIZMAS RUSIJOJE - TRYS
VARDAI
VYTAUTAS VOLERTAS k o n t r o l ė s . Martovas buvo
Prieš kelis numerius „Drau
minkštesnis. Lenino pasekėjai,
ge" buvo trumpai aptartas so
cializmas, kaip ekonominio mirė po trečio širdies smūgio ar kurių buvo daugiau (dėl to pa
gyvenimo filosofija, pradžią ga kraujo išsiliejimo smegenyse. vadinti bolševikais), laimėjo.
vusi Prancūzijoje XVIII a. pa
Leiva Dovidovič Bronštein, Pralaimėjusi mažesnioji dalis
baigoje. Socializmas savo tikslų vėliau pasikeitęs į Lev Trockij, gavo menševikų vardą. Tačiau
siekė neprievartinėmis priemo gimė Ukrainoje 1879, buvo Sta tai buvo dar tik socialistai,
nėmis. Tačiau Marksas su En lino agentų nužudytas Meksiko bolševikai ir menševikai.
gelsu marksizmo teorijoje jau je 1940. Žydas revoliucionierius
Trockis, svarbi Rusijos social
reikalavo ginkluotų revoliucijų, prieš carą (revoliucinės mintys demokratų figūra, ilgai svyravo,
prievartos. Socializmas plito žydus, visur ir viskuo nepa prie kurių prisidėti. Stalinas tuo
visoje Europoje, tačiau Rusijoje tenkintus, traukė), suimtas, iš metu buvo Sibire ištrėmime.
jis virto pabaisine sistema. Prieš tremtas į Sibirą, iš ten 1902 pa Abi dalys kurį laiką bendradar Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sut ikimas Romos aerodrome. Iš kairės:
pasakojant šio išsigimimo raidą, bėgęs į Angliją. Cia suartėjo su biavo, nors šis bendradarbia dr. J. Stukas, prel. L. Tulaba ir kard. V. Sladkevičius.
bus naudinga pažvelgti į Le Leninu, k a r t u dirbo. 1917 vimas buvo šaltas, o bėgant lai
nino, Trockio ir Stalino Spalio revoliucijoje buvo Lenino kui, susidarė daugiau skirtumų. nepasitraukė iki mirties. Kodėl singai dėmesį atkreipęs į Stali
Vėliau bolševikai atsisakė le jau paliegęs Leninas savo įpėdi no žiaurumą, išsivysčiusį į
pagrindinis ramstis.
asmenis.
Lenino tikroji pavardė — Vla- Josif Visarionovič Džiugašvili galaus veikimo, bendradarbia niu paskyrė Staliną, bet ne brutalumą".
„Kai Zinoviev ir Kaneviev
dimir Iljič Uljanov (1870-1924). (1879-1953), gruzinas, batsiuvio vimo su kitomis Rusijos par Trockį niekas nėra pilnai išaiš
tijomis,
siekiančiomis
sušvel
kinęs, nes kai kuriuos sau ne 1925 su Stalinu nutraukė san
Jo tėvai buvo pasiturį, mokyk sūnus, slapstydamasis nuo caro
lų inspektorius ir gydytojo valdžios, daug kartų keitęs pa ninti arba panaikinti caro reži naudingus dokumentus Stali tykius, abu patikimose vietose
duktė.
Šeimoje
vyravo vardę, iš kurių Stalin liko mą, atmetė demokratinius nas sunaikino. Greitai Leninas padėjo laiškus: Jei mes staiga
neapykanta carui ir dėl to žinomiausia. Mokėsi stačiatikių kovos metodus ir pasmerkė Eu šio savo žingsnio gailėjosi, bet žūtume, žinokite, kad tai bus
revoliucinės nuotaikos — jėga jį dvasinėje seminarijoje, septynis ropos socializmą. 1917 m. Le prieš mirtį nespėjo jo atitaisyti. Stalino rankų darbas".
„Įstaiga, kurioje OGPU tardy
nuversti. Jau baigęs gimnaziją, kartus buvo suimtas, revoliu ninui slapta grįžus į Rusiją, Prasidėjo teroras. Stalinas su
bolševikai
ginkluotų
kareivių
naikino savo bendradarbius, tojai veda daugiau negu inkviseptyniolikmetis Leninas buvo cinį judėjimą palaikęs Kaukaze,
revoliucinio nusiteikimo, ir dėl Leniną sutikęs tik 1913 Kro sukilimu vieni pagrobė Rusijos 1929 atsikratė Trockiu, jį iš zitoriškus apklausinėjimus,
to, jam studijuojant teisę, buvo kuvoje. Menko išsilavinimo, valdžią ir paskelbė darbininkų Sovietų S-gos išvaręs, o 1940 mikrofonu sujungta su Stalino
pašalintas iš universiteto, nors egoistas, Trockio priešas. Jį dar klasės diktatūrą, nors iš tikrųjų savo agentų rankomis jį nužu kabinetu. Nematomas Džiuga
tai buvo socialdemokratų bolše dė. Pradėjęs beatodairišką pra- švilis su pypke dantyse smalsiai
vėliau gavo iš Rusijos valdžios vėliau paliesime.
vikų diktatūra. 1918 Rusijos moninimo ir kolektyvinimo pro klauso pokalbio, jo paties nuro
teisę jin grįžti. (Ar vėliau jo su
Šie trys žmonės Vakarų Euro
dyto, trina rankas ir tyliai šyp
kurtas bolševizmas būtų taip pos socializmą, taikiomis prie socialdemokratai bolševikai gramą, sunaikino daug milijonų
švelniai pasielgęs? Tėvai kovojo monėmis siekusį teisingiau pa savo vardą pakeitė į ilgokai ne žmonių, o 1929-1932 badu ir ma sosi".
Taip rašė Trockis. O po 48
prieš carą, brolis šioje kovoje skirstyti gėrybes, suskilusį į vartotų komunistų (bolševikų) siniu teroru išžudė 7-11 milijonų
žuvo, pats Leninas kovojo prieš daugelį šakų ir marksizmo krei partiją. Diktatūrinę valdžią vienų ukrainečių. Sušaudymai, metų (1988.VI.il) „Literatūra
įvesti Leniną skatino Trockis, kalėjimai, Sibiras yra ir mums ir menas" savaitraštyje Romas
carą ir už metų vėl priimtas į piamą prievartos naudojimo
svarbus Spalio revoliucijos daly gerai pažįstami iš patirties ar Gudaitis apie Stalino laikotarpį
universitetą... Lenino bolše linkme, Rusijoje pavertė baisia
vis, vėliau užsienio reikalų ba iš literatūros. Stalinas užgro sako: „...ekspropriacinis ūkių
vizmas tokio priešo iš viso ne sistema.
komisaras, raudonosios armijos
bė ir Lietuvos valstybę. Apie jo draskymas, masinis žmonių
būtų priėmęs į universitetą ir
įsteigėjas, Lenino dešinioji
terorą gal greitai daug skaity varymas į kolūkius, urvinis
pirmojo suėmimo metu pasiun
ranka, numatytas jo įpėdinis.
Bolševikai
i
r
menševikai
sime sovietinėje spaudoje. Daug pliauškėjimas bizūnu ir melas,
tęs į kitą pasaulį). Advokatūra
Leninas buvo gilaus ir išla
demagogija sukels psichologinį
jau
ir dabar ten skaitėme.
nesivertė, bet pradėjo rašyti filo
Caro valdžia Rusijoje buvo vinto proto, galinga ir sudėtinga
sofinėmis bei revoliucinėmis te susikompromitavusi, ir įvairūs asmenybė. Bet jis yra laikomas O 1937 Aleksis Tolstojus štai valstiečio pasipriešinimą, su
momis. 1895 išvyko Europon, sąjūdžiai ieškojo kelių diktatū masinių čekos žudynių auto kaip apie Staliną rašė: „Tu švie kurs antidorovišką atmosferą,
grįžtant buvo sustojęs Vilniuje, rinį režimą pakeisti. Daugiau riumi ir istorijos griovėju. Reli sioji tautų saulė, Nesileidžianti jau miestuose persiduos kitoms
tų pačių metų rudenį vėl jį pilietinių teisių reikalavo ypač gija j a m buvo liaudies nuodas. saulė mūsų laikų, Esi daugiau kartoms, ...bus smogta pasi
suėmė. Kalėjime parašė social jaunesnė inteligentija, mokslus Pagrindiniai dorovės principai kaip saulė, nes ji neturi Tavo iš tikėjimui valdžia ir ideolo
demokratų (dar ne komunistų daugiausia baigusi Europoje. (nežudyk, nevok, nemeluok) Le minties". Labai panašiai yra gija...".
Daug, daug panašių rašymų
ar bolševikų!) partijos progra Dėl caro persekiojimo Vokie- nino buvo atmesti. Atmetė ir pa rasę ir mūsų pataikūnai, įskai
su
kankinimų detalėmis ir
čiuojant
Salomėją
Nėrį,
trupu
mą 1897 ištremtas Sibiran, tioje, Prancūzijoje ir Anglijoje
ten vedė, daug skaitė filosofijos švaistėsi daug nuo to persekio grindinius teisės principus, jam tį priverstą, truputį iškilimo budelių pavardėmis gal teks dar
veikalų. 1900 grįžęs iš Sibiro, jimo pasitraukusių rusų. Rusų tikslas pateisino visas prie siekusią, gyvenimu nepatenkin skaityti okupuotos Lietuvos
spaudoje netolimoje ateityje, jei
išvyko į Vakarų Europą, ten socialistai veikloje prieš carą mones. Europos kraštų komu tą.
dalyvavo rusų socialdemokratų, buvo aktyvūs dėl revoliucinio nistų partijos taip toli nenuėjo. Apie savo priešą Trockis, Gorbačiovas eis tuo keliu,
nuo caro pasitraukusių, spau charakterio, iš Markso paimto,
Stalinas prieš 1917 Spalio kuris gal mažai geresnis buvo kuriuo skelbiasi eisiąs.
doje, vėliau redagavo jų organą carui p /ojingi. Komunizmo revoliuciją, tik išleistas iš už Staliną, nes jis daug turėjo
„Iskra", dėstydamas savo mark vardas, Markso ir Engelso jau Sibiro, atvyko Petrapilin ir įėjo įtakos, įvedant partijos dikta
Didžiuosiuose
susikonsistines, revoliucines pažiūras. 1848 panaudotas, kad tada abu į centro komiteto biuro prezi tūrą, apie Staliną paskelbė
densuoja
su
didesne
įtampa
tos
Kai Marksas mirė, Leninas, išsiskirtų nuo kitų socialdemok diumą, buvo vienas iš septynių, knygą; Stalin: An Appraisal of
gimęs prie Volgos Simbirs- ratų Europoje, j a u buvo organizavusių pasirengimus re the Man and His Influence, jėgos ir idėjos, kurios palaidai
ke, turėjo vos 13 metų. Tai pamirštas.
voliucijai. Pradžioje revoliucijos Harper & Bros leidinys, 1946. blaškosi visoje masėje. Juose
Ten yra ir štai kokių išsi sąmoningai prabyla tas epochos
gi Markso niekados nesuti
Rusijos socialdemokratų par buvo mažai vertinamas ir Le
tarimų: „Jau miręs Leonid balsas, kuris masėje tik in
ko, bet jo idėjas įniršusiai tija 1903 liepos mėn. sušaukė nino ignoruojamas.
Krassin,... pirmas Staliną pava stinktyviai kuteno širdį, nesu
vykdė ir plėtė. Jis reikalavo, kongresą Briuselyje. Spau
dino aziatu. Tai sakydamas, jis rasdamas žodžio pasakyti.Ir jų
kad klasių kovai visuomenėje džiant caro diplomatams ir Bel
Teroras
neturėjo galvoje rasinių bruožų, gyvenimas bei kūryba yra tas
į vadovautų tik profesionalai gijos policijai, kongresas turėjo
Lenino
pasiūlymu
1922
m.
bet
suktumo, apgavystės ir žiau gaubtasis veidrodis, kuriame
j revoliucionieriai, ne kokie persikelti į Londoną. Čia išsi
pripuolami mėgėjai, ir tuo rusų skyrė dvi Rusijos socialistų nuo Stalinas buvo išrinktas komu rumo mišinį, būdingą Azijos pamatom sukondensuotus, iš
socialdemokratai išsiskyrė nuo monės dėl gana paprasto reika nistų (bolševikų) partijos gene valstybininkams. Bukarinas ryškintus, paspalvintus epochos
V. Europos socialdemokratų. lo, dėl partijos organizacijos. Le raliniu sekretorium, taigi Sovie vėliau kiek suprastino, Staliną esminius bruožus.
J. Ambrazevičius
Leninas įkūrė Sovietų Sąjungą, ninas reikalavo griežtesnės tų Sąjungos galva. Iš tos vietos vadindamas Gengis Kanu, tei-

PALIKAU PĖDAS
EUROPOJE
VINCAS ŠALČIŪNAS
11
Daugelis mūsiškių jau buvo išvažiavę į netolimą
Pilatus kalną, iš kurio 2100 metrų viršūnės matomi
tolimieji kalnai, Luzernos apylinkės ir ežeras. Gražiam
orui esant, tai pasakiškas reginys. Buvau ir aš užsi
rašęs vykti, bet, kadangi lynoja, kalnas debesyse, tai
nutariau verčiau pamatyti dar neapžiūrėtą miesto dalį.
Pasilikau nuo grupės ne dėl to, kad patikėjau legen
da Jog po Kristaus mirties velnias šio kalno viršūnėje
nudrėbęs Poncijų Pilotą, kurio suerzinta dvasia gali
iššaukti nelaimę.
Kiti išvyko to nežinodami ar nepaisydami, bet dėl
lietaus ir rūko vaizdais pasigėrėti negalėjo. Gal tai
Piloto dvasios pokštas?! Pilatus buvo pirmasis kalnas
su snieguota viršūne, sutiktas šioj kelionėj. Į jį
užvažiuojama funikulierium iš vienos pusės ir nusilei
džiama lyninėmis gondolomis kitu šlaitu. Buvo kiek
gaila, kad ten neteko būti, bet užtai pamačiau pačią
senoviškiausią ir istoriškai svarbią miesto dalį.
Sekmadienio popietė L u z e r n o s senamiestyje
Truputį nusnūdęs, vienas išėjau apžiūrėti tą miesto
dalį, kurioje dar neteko būti. Nelyja, bet atsargai pasi
imu sustumiamą skėtį. Veikiai suradau istorinę
pranciškonų bažnyčią, statytą apie 1300 m. ankstyvos
gotikos stiliuje. Bažnyčia drauge su vėliau pristatytom

šoninėm koplyčiom yra tikras architektūros perliukas,
panašiai kaip Šv. Onos bažnyčia Vilniuje. Pamatyti jos
gausius vidaus išpuošimus neteko, nes dėl remontų
bažnyčia buvo uždaryta. Gretimai aptikau nedidutę
aikštelę, kurioj tarp gėlynų stovi aukštas fontanas su
kažkokio šventojo statula ant viršaus. Kitoj aikštelėj
puošnus fontano stulpas, tartum išnyra iš gėlyno, o ant
jo viršaus žaidžia du kūdikiai. Dangui kiek prasiblaivius, lanku išlenkta Pfister gatvelė prisipildo šviesa
ir jos šlapias asfaltas nušvinta sidabru! Tą šviesą sek
damas, atsiduriu prie Reuss upės kranto.
Čia vanduo, gerokai krisdamas ir į akmeninius
Spreuerbruecke tilto stulpus atsimušęs, išsilieja
baltomis putomis. Šis tiltas, statytas 15 amž. iš stambių
tašytų rąstų, atrodo tvirtas ir dar linkęs išgyventi ne
vieną šimtmetį. Jo šone pridėtas smailas bokštelis,
kurio išorinę sieną puošia didelis Nukryžiavimo pa
veikslas, tartum iškelia patį tiltą į muziejaus lygį. Ir
nenuostabu, nes tilto pastogėse viduramžių dailininkų
piešiniai vaizduoja klaikias ano meto „mirties šokio"
scenas. Per tiltą perėjęs, dešinio upės kranto įkalnėje
Matau stambų, trijų aukštu senovės arsenalo pastatą,
kurio stačiam raudonam stoge išsikiša trys eilės langų.
Tai didžiausias pastatas visam senamiesty. Už jo hori
zonte nusidriekia gynybos siena su devyniais bokštais.
Kaip daug kur Europoj, Luzernos miestas irgi buvo
aptvertas aukšta mūro siena, kurios dalis (apie 2 km
ilgumo) taip gerai užlaikyta, kad dar ilgus šimtmečius
bylos apie miesto gynybą žiloj senovėj. Protarpiais
sienoje išmūryti aukšti bokštai, kiekvienas turėjęs
kitokią paskirtį, skirtingą išvaizdą, vis kitokius bokš
telius, kuorus a r stogelius. Į tris iš jų turistams leidžia
ma įlipti siaurais, suktais laiptais iki pat viršaus. Įdomi
ano meto vidaus konstrukcija, kurios elementai su
jungti ne geležinėm, bet medinėm vinim, sukaltom į
pragręžtas skyles. Laiko bokštas <Zeit Turm) turi

didžiulį, komplikuotą mechanizmą, kuris ir dabar varo
keturis laikrodžius bokšto šonuose ir rodo tikslų laiką.
Iš to bokšto matau ežerą, kalnus, visą miestą, išda
bintus namų fasadus, raudonus stogus ir įvairias
bažnyčias, kurių viena brošiūrėlė išvardina net 13 (8
katalikų). Kelias jas teko apžiūrėti iš vidaus.
17 amž. vidury statyta jėzuitų bažnyčia viduje tur
tingai išdabinta baroko puošmenimis, statulomis, pa
veikslais, medžio raižiniais. Ji neturi jokių modernizmo
žymių, išskyrus mikrofoną, garsiakalbius ir į žmones
atgręžtą altorių. Lietučiui lyjant, nuskubu pamatyti
Hofkirche bažnyčią, pavadinta Luzernos globėjo Šv.
Leodegaro vardu.
Ji buvo įsteigta 8 šimtm., nukentėjus nuo gaisro
ir vėl buvo atstatyta 1639 m., panaudojant nesudegu
sius gotiškus bokštus. Fasado centrinės durys yra
nuostabiai išdabintos medžio drožiniais. Kairiam durų
šone išdrožta šv. Leodegaro statula, o dešiniam — šv.
Mauricijaus. Tokių puošnių durų dar niekur kitur
nebuvau matęs.
Prieangio nišose dar yra trys, labai meniškai
padarytos medinės statulos. Viduje stebina barokinis
menas, ypatingai vienas altorius, kurio statulos,
raižiniai ir dekoracijos yra padengtos auksu. Aukso
papuošimų yra ir kituose altoriuose. Sudėtingi ir puoš
nūs vargonai yra dažnai naudojami religiniams kon
certams.
Dėl įdomumo dar užėjau į kažkokią katalikų Kris
taus bažnyčią, kurioje tik suolai primeną katalikiškas
bažnyčias. Kažkoks stalas tarnauja kaip altorius, ant
kurio stovi dvi žvakės. Net kryžiaus niekur nemačiau.
Sienoje yra Kristaus piešinys, kažkokie simboliai ir mo
derniškos dekoracijos. Ši man darė labiau teatro, negu
bažnyčios įspūdį.
(Bus daugiau)
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Prel. Simonas Morkūnas. Šv. Kazmiero parapijos klebonas Sioux City.

JIS TIKRAI VERTAS
PAAUKŠTINIMO
Prelatas Simonas Morkūnas
popiežiaus ir vyskupo pagerbtas
P. STAKYS
.

Vyskupas Lawrence D. Soens, limo parapiją, turėjusią mažą
Sioux City, Iowa, vyskupijos bažnyčią Kauno Žaliakalnyje.
valdytojas, liepos 18 d. atvežė Čia ir prasidėjo jo sielovadinis
kun. Simonui Morkūnui, Šv, ir socialinis darbas, kuris jam
Kazimiero parapijos klebonui pelnė didelio žmonių meilės
popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalo vardą. Jam nebuvo
raštą, kad jis ir vyskupijos gene svarbu pragyvenimas, bet žmo
ralinis vikaras kun. Roger J. giška pagalba seniems, ligo
Augustine pakelti prelatais.
niams, suvargusiems, apleis
Vyskupijos leidžiamas laik
tiems vaikams.
raštis „The Globė" liepos 21 d.
Žaliakalnis anais laikais buvo
išspausdino ilgą straipsnį apie
turtingųjų ir kartu neturtin
abu naujuosius prelatus, duo
giausių gyvenimo vieta. Iš tur
d a m a s jų biografijas ir
įsidėdamas abiejų nuotraukas. tingesniųjų kun. S. Morkūnas
Straipsnis užvardintas: „Popie rinko aukas, kad galėtų padėti
žius pagerbė vyskupijos kuni vargšams ir badaujantiems. Jis
tuojau ėmėsi statyti seneliams
gus".
prieglaudą, kurią p a s t a t ė
Vyskupas Lawrence David mūrinę net keturių su puse
Soens, apie tai pranešdamas aukštų su trimis šimtais lovų ir
sako. kad „popiežiaus Jono slaugymo namus sergantiems
Pauliaus II suteikimas garbės seneliams su 60 lovų. Taip pat.
prelatų vardų dviem vyskupijos gelbėdamas
neturtingųjų
kunigams su džiaugsmu sutin vaikus, įsteigė net tris vaikų
kamas visos vyskupijos. Tai yra darželius, kad motinos galėtų
kunigiško ištikimo darbo, atlik juos palikti globai, išeidamos į
to su pasiaukojimu pripažini darbą arba bent mokyti juos nuo
mas. Taip pat yra patvirtinimas mažens.
tarnybos žmonėms ir Dievui".
Kad šie darbai turėtų pasise
Vysk. Soens dar pridėjo, kad kimą ir paramą, jis buvo Prisi
„tikrai esu įsitikinęs, jog kalbu kėlimo parapijos Šv. Vincento
visų kunigų vardu, sveikinda Pauliečio skyriaus draugijos pir
mas prel. Morkūną ir prel. mininkas, Krikščionių darbi
Augustine, mūsų Šv. Tėvo ninkų sąjungos Prisikėlimo
už duotą pagyrimą visiems vys parapijos skyriaus pirmininkas.
kupijos kunigams, ir aš sakau, Su neturtingais žmonėmis ar
kad mes visi turime džiaugtis ir šeimomis, kurias aprūpindavo
būti jam dėkingi".
paketais,
valgė
kūčių
Taip pat įvykį pažymėjo vakarienę, kad tuo parodytų
„Sioux City Journal" dienraštis jiems krikščionišką meilę ir
liepos 24 d., įsidėdamas draugiškumą. Todėl jo net
straipsnį ir abiejų prelatų bolševikai nedrįso suimti ir
nuotraukas.
uždaryti į kalėjimą ar ištremti.
Visiems lietuviams išeivijoje
Prieš pat karui baigiantis
ir tėvynėje įdomiausias prel. kun. S. Morkūnas buvo paskir
Simono Morkūno nueitas kelias tas Vilijampolės prie Kauno Šv.
ir darbuose įminti pėdsakai. Jis Juozapo parapijos klebonu. Nors
nuo kunigystės
pradžios čia jau buvo suprojektavęs nau
primiausia rūpinosi ne savimi ir jos ir žmonėms reikalingos
savo iškilimu, bet žmonėmis, bažnyčios statybą, bet su Kauno
kuriems tarnavo ir kuriems arkivyskupu turėjo pasitraukti
dėlto savo gyvenimą atidavė.
į Vokietiją ir laukti išeivijoje
Gimęs prel. S. Morkūnas 1902 karo pabaigos. Bet ir čia jis dir
m. vasario 16 d. Valtūnų km., bo tarp lietuvių, kur reikėjo ir
Žemaitkiemio vlsč., Ukmergės kur galėjo, kol 1947 m., kaip
apskr. Mokęsis Kėdainiuose ir nepaprastų
gabumų
ad
Kauno kunigų seminarijoje bei ministratorius buvo pakviestas
Vytauto Didžiojo universitete. Lietuvių misijos vadovo kan. F.
1933 m. birželio 15 d. Kauno Kapočiaus specialiu pareigūnu
arkivyskupo Juozapo Skvirecko - prokuratorium. Tose sunkiose
buvo įšventintas kunigu ir tuo pareigose išbuvo iki 1949 m.,
jau paskirtas į didelę Prisikė- kol atėjo laikas emigruoti j

JAV, nes kelio į pavergtą
• Lietuvą nebuvo.
Jis atvyko 1949 m. į Siouz Ci
ty miestą, kur vyskupas, pramo
RIMAS BAGDONAS
kusį šiek tiek kalbos, paskyrė
Šv. Vincento ligoninės kapelio
Prieš mane, ant stalo, guli tebestovėdavo vietoje
ir
nu, o paskiau į Carrol Šv. Petro
merginos dienoraštis. Iš kur ir klausydavosi nakties, paskui
ir Pauliaus parapiją vikaru. Bet
kaip jis čia atsirado — niekas lėtai, lyg ką galvodamas,
jau 1951 m. balandžio 14 d.
man to negali pasakyti. Klau dingdavo tolumoje ir jo žings
buvo paskirtas baigiančios
siau šeimininkės, merginos, niai susiliedavo su vakaro
išnykti lietuvių Šv. Kazimiero
kuri patarnauja, bet ir jos ramybe.
parapijos administratorium.
nežino. Sako, kad man išėjus į
Šimtadienis artėjo. Paskuti
Kai buvo kun. S. Morkūnas
darbą, dienoraštis (knyga, kaip nės repeticijos buvo pilnos
paskirtas šiai mažai parapijai
jos buvo maniusios) jau gulėjo nerimo — kaip pavyks? Bet jis
klebonu, jis čia padarė tiesiog
ant mano stalo.
buvo r a m u s . J i s , šokant,
stebuklus.
Balti lapai, p r i m a r g i n t i spausdavo mane prie savęs ir
Buvę dideli fabrikai, kuriuose
smulkia moteriška rašysena; šnibždėdavo: „Viskas pavyks".
dirbo ir nemažai lietuvių, kaip
retkarčiais įklijuotas kruopš Tada aš vėl pasijusdavau rami.
Cudahy, Armour, Swift, užsida
čiai sudžiovintas gėlės žiedelis. Rami, kaip kad mažai dar esant,
rė. Miestas išgyveno du didelius
Ir viskas dvelkia švelnumu ir il prieš miegą mama mane pabu
potvynius, kuriuose nukentėjo
gesiu, kiek tai jauna mergina čiuodavo labos nakties. O jis
ir lietuviai. Jaunieji lietuvių
supranta.
šypsojosi. Tačiau ta šypsena
vaikai išsikėlė į kitus miestus,
Daug kartų skaičiau šį ;buyo taip patraukianti, kad jau
kur buvo darbų ir užsiėmimų.
dienoraštį, daugelyje vietų čiau, kad aš neviena tai su
Bet jų klebonas kun. S. Morkū
radau įdomių pasipasakojimų, prantu. Ir ėmiau bijoti savo
nas nenuleido rankų. Jis pama
bet viena vieta mane ypatingai draugių. Savo draugių! Tik dėl
žu puošė bažnyčią, ją išdekopatraukė. Gal tai todėl, kad ji jo!
ravo, pasikvietė dail. A.
aprašo lyg ir mane; mane, kuris
Bet tikrumoje nebuvo tam rei
Valešką ir sudėjo net 27
į vienos merginos gyvenimą kalo. Jis su visomis mano
vitražus, papuošė ir padarė
kažką panašaus įnešė.
draugėmis buvo malonus, tikras
patogią automobilių statymo
Ten jos rašyta keliems mėne mokslo draugas. Bet jo šiluma
prie bažnyčios aikštę. Parapija,
siams praėjus nuo paskutinio dvelkė į mane. Kartais, per
kurią jau laikė beveik mirusia,
įrašymo. Ji — aštuntosios klasės repeticijų pertrauką, jis atsi
atsigavo vieno klebono didelės
gimnazistė, su nekantrumu ir sėsdavo priešais mane ir ilgai,
energijos, sumanumo ir darbš
baime laukianti brandos egza nė žodžio
neištardamas,
tumo dėka.
minų. Ir štai...
žiūrėdavo man į akis. Aš nega
Pagaliau jis buvo ne tik
„19...metų, kovo 31 d., penk lėdavau jo gilaus žvilgsnio ilgai
klebonas. Kartu jis buvo ir
tadienis.
išlaikyti ir turėdavau nuleisti
sekretorius, namo ir bažnyčios
Jis pavergė mane pamažu. akis, gi jo žvilgsnis ilgai
prižiūrėtojas, net šildymo
Beveik kasdieną sutikdavau aš nepalikdavo manęs.
aparato (boilerio), k u r i a m
jį einant į gimnaziją, ar jau gim
Šimtadienis! Kaip sapne
t v a r k y t i reikia išlaikyti
nazijoje jo žvilgsnis perverdavo praėjo puikiai pavykusi pro
egzaminus, prižiūrėtojas. Sutau
mane. Jaučiau, kad kiekvieną grama, ypatingai mūsų tau
pytus pinigus, savo paties
kartą, einant pro jį, mano tiniai šokiai, kurių metu visi
uždirbtus jis aukojo pačiai
skruostai parausdavo, o širdis juomi žavėjosi. Jis pavergėjuos
bažnyčiai pagerinti, visokiems
pradėdavo tankiau plakti. Bet į savo šypsena.
geriems darbams, kaip siunti
akis jam pažvelgti nedrįsdavau.
Bendra būsimųjų abiturientų
niams į okupuotą Lietuvą ir
Kartą, jam einant koridorium, arbatėlė, nuobodoka, kaip ir vi
Sibirą. Jis rėmė paruošimą ir
iškrito mano nosinaitė. Jis pa sada, direktoriaus kalba, ir po
organizavimą visų lietuviškų
kėlė ją ir padavė man, žvelgda to — pasilinksminimas, šokiai.
didžiųjų renginių ir iškilmių,
mas tiesiai į akis. Ir tada pirmą Kai jis išvesdavo kurią iš mano
kurios reikalavo milžiniškų
kartą susidūrė mūs žvilgsniai. draugių, aš ieškojau tarp šokan
išlaidų. Jį randame pirmųjų
Ach tos tamsios, kaip juodasis čiųjų jo akių ir šypsenos. Jis
aukotojų eilėse, kai reikėjo
rubinas, akys! Tada jos man man buvo viskas...
surengti šv. Kazimiero ir
tiek daug žadėjo... Tiek daug...
Po taip nenoromis užbaigto
Lietuvos krikšto 600 metų
Artėjo mūsų šimtadienio šimtadienio mudu vėl kartu
sukakties minėjimus Ameriko
vakaras. Nuo mokslo vogdamos grįžome namo. Bet šį kartą aš
je ir Romoje. Ir tai aukojo ne
valandas ruošėmės, kad nepasi jaučiau, kad jis pasikeitęs, be
dešimtimis, bet tūkstančiais.
darytumėme sau gėdos. Vienas ūpo, galėjau sakyti. Jis stipriai
Taip pat prel. Simono
programos punktas buvo tau spaudė mano ranką savojoje ir
Morkūno administruojama Šv.
tiniai šokiai. Teko kreiptis pas ėjo tylėdamas. Aš klausinėjau
Kazimiero parapija dalyvavo
vyrus paramos. Jie atėjo, pilni kame to viso priežastis, bet iki
vajuje, kai reikėjo vyskupi
noro ir vilčių. Ir ys, paėmęs pat namų jis netarė nei žodžio.
jai rinkti pinigus priestatui
mane už rankos, tepasakė: Kai mudu sustojome prie
Vyskupo Heelan katalikiškai
„Mudu šoksime kartu". Aš bu vartelių, jis, kaip ir visados,
aukštesniajai mokyklai. Jis ne
vau laiminga kaip niekuomet. paėmė abi mano rankas ir tyliai
tik dalyvavo aukų rinkimo va
Kai šokant „Kubilą" jis, pratarė:
juje, bet kelis kartus buvo su
apkabinęs mane per liemenį,
„Irena... aš netenku tavęs..."
savo maža parapija priekyje
sukdavo apie save, man rodės,
Ir...
staiga jis priglaudė mane
kitų daug didesnių ir turtin
kad aš skrendu oru į ten, ką prie savęs. Aš, nesuprasdama,
gesnių parapijų greitu aukų
žmonės laime vadina. O jis žiūrėjau į jį. O jis — jis pamažu
surinkimu ir vyskupijos kurijai
žvelgdavo į mane ir jo akys lenkė savo galvą ir mūsų lūpos
išmokėjimu. Be to, parapija jau
giliai šypsojosi... Po repeticijų susitiko. Man atrodė kad viskas
seniai jo dėka neturi skolų, bet
mudu kartu eidavom namo. Jo skrieja iš po manęs; aš praradau
dar net santaupų, kurios
tvirta ranka paimdavo manąją lygsvarą ir visiškai prisispau
sudėtos vyskupijos fonduose.
ir jis vesdavo mane aplinkiniais džiau prie jo. Taip manęs dar
Kai reikės, jas panaudos.
keliais, pagal upės pakrantę. niekas nebuvo bučiavęs...
Kaip asmuo ir žmogus, prel.
Nakties tyloje jo balsas skam
Daugiau nei žodžio neištarda
Simonas Morkūnas yra papras
bėjo lyg celio stygos ir jis mas jis paleido mane ir pamažu
tas,
nuoširdus,
mielas,
pasakodavo. Pasakodavo apie nuėjo. Aš norėjau jį dar šaukti,
draugiškas, atrodo, lygus su
save, apie savo svajones, iš jo bet iš nustebimo negalėjau jo
lygiais, pagal šv. Paulių,
lūpų išplaukdavo graudi istori vardo ištarti. Ir jis nuėjo, man
verkiąs su verkiančiais ir
ja, sujaudindama mane. Bet amžinai...
juokiąsis su besijuokiančiais. Jis
daugiausiai mano širdis gir
Kame buvo to viso priežastis
buvo didelis socialinis darbi
dėdavo jo širdies plakimą ir aš — negalėjau suprasti. Bet kai
ninkas nepriklausomoje Lietu
jaučiau tai, ką jis jautė... O rytą gimnazijoje iš draugių iš
voje, didelis darbininkas Vo
mėnuo, atsimušdamas upės girdau: „Ar žinai, kad jis išva
kietijoje, dar didesnis darbi
lede, tyliai juokėsi.
žiavo į pietus...?", akyse
ninkas Sioux City Amerikoje.
Ir
atsisveikinant
jis
buvo
pasidarė tamsu smilkiniuose
Čia jau yra išdirbęs daugiau
kitoks,
nei
kiti
vyrai.
Kiek
pradėjo mušti kraujas ir...
kaip 37 metus, čia jis atvyko
vienas
jų
stengdavosi
išnaudoti
...kai atsipeikėjau, gulėjau
pačiame savo amžiaus ir jėgų
mėnulio
pasislėpimą
debesyse,
lovoje,
savajame kambaryje, o
stiprume, čia jis atšventė savo
ar
praeivio
nebuvimą,
ir
pabu
nuo
stalo
žvelgė jis. Ir nuotrau
kunigystės auksinį jubiliejų, čia
čiuoti
mane.
Jis
paimdavo
abi
koje jo akys buvo tokios pat,
jis vertai, tikrai vertai, anot jo
mano
rankas
į
savąsias
ir
tyliai
nuostabios.
draugų, buvo paaukštintas po
palinkėdavo:
„Labos
nakties,
Ach tos akys, kiek jos man
piežišku prelatu.
Irena, aš sapnuosiu tave..." Aš žadėjo!.."
Prelato titulas nepalengvins jaučiau, kad man nuėjus, jis
jo darbų, nesumažins rūpesčių
ALUS MASKVOJE
savo parapija, bet jis jausis, kad
popiežius įvertinojo darbus, kad pesčiuose ir socialinėse pastan
Stengiantis mažinti alko
vietos vyskupas m a t ė jo gose — pagalba vargstančiam holizmą Sovietų Sąjungoje,
kunigišką pasiaukojimą ir šiam broliui ir sesei. J u k net pats Maskvos mieste norima vietoje
titului jį rekomendavo. Lietuvių K r i s t u s p a s a k ė , kad ką vodkos pratinti žmones prie
organizacijos išeivijoje tai labai padarėte mažiausiam savo alaus. 133-juose baruose ir
įvertina, nes naudojasi jo broliui, man padarėte. Prel. S. užkandinėse vietoje vodkos bus
pagalba ir parama. Kai iškyla Morkūnas visus darbus darė pardavinėjamas alus, o Maskvos
didesnis lietuviškas, krikš žmonėms, kad per žmones alaus gaminimo kvota padidina
čioniškas reikalas į jį visuomet reikštųsi didesnė Dievo garbė ir ma 19 procentų. Saly klos tačiau
kreipiasi lietuviški sambūriri ir jam atsidavimas šioje žemėje. atsimušė į kelias kliūtis, viena
išeivijos lietuvių spauda.
Tenka tik palinkėti Prelatui didžiausių — butelių trūkumas.
Prel. Simonas Morkūnas pre sėkmingos ateities ir Dievo Sprendžiant šią problemą padi
lato titulą užsidirbo savo darbais palaimos parapiniuose ir socia dinta norma alaus gaminimo
pastoracijoje, socialiniuose rū- liniuose darbuose.
bačkomis.

ACH, TOS AKYS...

»

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
391-5950

636-5169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti. Kad esate arba<norite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes (kainavimas n e m o k a m a i .

FOR RENT

U

Išnuomojamas gražus 5 kamb.
butas I a. 2 vid. amž. žmonėms ar
ba pensininkams; 44 ir Pope John
Paul II apyl. Skambinti po 7 vai.
V. 847-6774.
HELP VVANTED
UPHOLSTERER
Fully custom upholstery shop is
looking for an experienced
upholsterer. Full time steady work.
Call Mr. Yung.
337-8015
Parenteau Studios
230 W. Huron St.
Steel drum plant needs factory help.
Men only. 40 hrs. + overtime; no experience necessary.
Chicago Steel Container, 1846 S.
Kilbourn, Chicago 60623, tel.
277-2244.

Housekeeper wanted 2 to 3
days per week for a mother and 10
year old giri. Mušt speak some
English. Call any time 233-3255.
IEŠKO
laikoma Anicato Ir Vladislavos
Strockio duktė Ilona. Strockiai gyveno
Bostono apylinkėje, palaidoti Naujos Kalva
rijos kapinėse: Anicetas 1952 m., Vladislava 1965 m. Iloną pažįstantieji prašomi
pranešti jai. arba jos dėdei Augustinui
Strocklul, gyv. Kaune, Pilviškių g-vė, Nr.
16, arba DRAUGO dienraščiui.
MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVI NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
sas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Stret
Tai. — GA 4-8654
ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Lietuvė moteris ieško darbo
prie vaikų, ligonių, arba namų
ruošoje. Skambinti Vadopalienei
vakarais, tel. 562-0928.
Fox Remodeling & Construction
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas
remontas. įkainojimas veltui. S k a m 
binti: John Lapė 2 5 4 - 3 3 3 8 .

REAL ESTATE

. - B i S į KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
IHCOlte 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

Parduodamas namas prie 71 ir
Sacramento; 1V2 aukšto, įrengtas
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus.
Skambinti Indrei 537-7949 arba
541-3702.

No. 263 — 67th & Pulaski 3 mieg. kamb
mūras; virtuvė-valgomasis; 1Vt prausyklos;
išdažytas rūsys; 2 auto garažas; nauja
šildymo sistema, centralinis šaldymas ir
elektra. Alummio „trim". Puikiai išlaikytas;
daug priedų. Skambinkite dabar!
No. 267-64 A Kariov 7% kamb aštuon
kampis mūras; 58 pėdų ilgumo; 4 dideli
mieg.; didžiulė virtuve; „dinette ir valg.
kamb.; išdažytas rūsys; 2 auto. garažas;
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir
elektra. Tobulai švarus, puikiai išlaikytas.
Skubėkite!
No. 197 — Svajonių namas! Tik 54,900!
Milžiniškas 7 kamb mūras. 3 dideli mieg.,
TV kamb; ištisas rūsys; 2 auto garažas;
naujas stogas ir elektra. Labai švarus.
Skubėkite ir skambinkite dabar!
No. 248 — viduryje Brlghton! 3 butų
gražuolis! 2 mieg. kamb. pirmame ir antra
me aukšte; 1 mieg. „related living" apt;
atskiras šildymas; moderni virtuvė; 2 auto
garažas su automatišku atidarymu; aluminio „trim". Labai švarus, daug priedų. 46
& Sacramento. Skubėkite!
No. 232 — 12 butų mūras Bridgeporto
viduryje; 2 ir 1 mieg. butai Atskiras
šildymas; ištisas rūsys; puikiai išlaikytas;
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie Skambin
kite dabar!
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

OrM(w
^

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Scerbaltal Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

Deluxe 2 butų namas; įrengtas
rūsys; Puiaski & 60 St. Be agentų!
Skambinti 476-2922. Kalbėti
angliškai.

For sala .Craftsman" standing dritl

press with accessories 175.00; p i r k s J U 2 - i ų butų namą Mar„Craftsman" electric lawn mover
o«ri,«
ci,..ki..i
30.00; new 32 x 32" sbower base J " ! i „ ^
Skambinti
30.00; 3 pcs. sectional likę new 70.00: 9 2 5 - 9 5 7 1 .
Iawn -oller 25.00 Call 349-3238.

Thaddeus Navickas
20 Compositions for Piano
šis antrasis Tado Navicko klasikinės muzikos albumas yra
taikomas pianistams, pasižymi grandioziniais veikalais ir
apima 74 psl. Kaina $20 su persiuntimu. Idaho valstijoje
neparduodama. Siųskite čekius šiuo adresu:
Thaddeus Navickas
3 1 4 Roosevelt Avenue
Coeur d'Alene. Idaho 8 3 8 1 4
Vardas, Pavardė
Adresas

P.S. Dar galima gauti ir pirmąjį albumą ,,35 Compositions for
Piano". Jo kaina taip pa* $*K> eu persiuntimu

HHH

maloni staigmena rengėjams vimą vaikams bei jų šeimoms DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 4 d.
sudarė nemažą papildomą rū atsirandantiems sunkumuose.
pestį, kaip visus svečius Nuo to laiko daugybė skambi
tinkamai priimti, pietumis nimų ateina į šį centrą, daug
aprūpinti i r p a v a i š i n t i , o jų iš vaikų senelių, kurie stebi
Brangiam draugui
atvykstančių automobilių judė šeimoje besivystančią problemą,
jimą tvarkančiam J. Aukščiū- bet jaučiasi bejėgiai padėti. Šios
A.tA.
nui teko gerokai pasidarbuoti katalikų vadovaujamos įstaigos
suvažiavusių 82 automobilių pa šnekove sako, kad daugiausia
KĘSTUI URBUČIUI
vaikų pabėga vasarą, kada tėvai
statymo vietas nurodant.
per anksti iškeliavusiam amžinybėn, žmonai ELISAAtvykusiems besidžiaugiant bando vaikus labiau sutram
dyti,
vaikai
pasijaučia
nuo
visko
gražios gamtos ir sodybos
BETH, vaikams DANIELA ir STEFAN, tėveliams
aplinka 2 vai. p.p. visi buvo laisvi ir jei moksle nesisekė, bi
PRANUI ir ANTANINAI URBUČIAMS, seseriai
skaniais V. Albrechto paga jo rudeniui atėjus vėl grįžti į mo
RŪTAI su šeima reiškiame giliausią užuojautą ir kar
mintais pietumis
ir
jo kyklą. Dažnai tėvai bijo pagal
tu liūdime.
talkininkių, kurios ir svečius bos prašyti, nes gėdisi. Seneliai
aptarnavo — O. Kronienės, P. kartais sugeba realistiškiau
Petras Nalis, Daina ir Kima
Mikštienės, M. Menienės, O. vertinti dažnai dėl narkotikų,
vaistų
ar
alkoholio
vartojimo
Petrienės, E. Rudzinskienės, S.
Seattle, WA
Cibienės ir S. Kasnickienės iškylančią krizę. Covenant
puikiai paruoštais ir paaukotais House t u r i namus New Yorke,
maisto gaminiais, k a v a ir Houstone, New Orleans, Fort
pyragais pavaišinti. Bare, sve Lauderdale, Anchorage Alias
čius a p t a r n a u d a m i , vikriai koje, T o r o n t e , taipogi ir
sukosi J. Cibas, L. Kronas ir E. Panamoje, Hondūre ir GuateRudzinskas. O po dideliu skėčiu maloje. Pagelbos „Hotline"
numeris
yra
be nuovargio darbavosi niekad telefono
Cape Cod Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba gegužinės metu. Iš kairės: Elena Strazdie
1-800-999-9999.
nė, Dalia Pautienienė, Vladas Židžiūnas — pirmininkas, Regina Petrutienė, Bronius Markeliūnepailstantis A. Klimavičius,
nas, Genovaitė Treinienė ir Irena Jansonienė.
maisto ir gėrimų bilietėlius
Mirė š.m. birželio 18 d. sulaukusi 88 m. amžiaus. Palai
pardavinėdamas.
IEŠKO BUTŲ
kui Vladui Židžiūnui ir jo
dota
birželio 22 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.
Visiems pavalgius ir pasivai
valdybai, kurie moka ir sugeba šinus, Union Pier Lietuvių drMūsų
gili padėka kun. klebonui J. Kuzinskui už
Chicagoje federalinė vyriau
atsilankymą
ir maldas koplyčioje.
savo tautiečius jungti vienon, jos pirm. E. Vengianskas, pri sybė paskyrė lėšų palengvinto
Nuoširdžiai
dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas
atvejis, kad vienu metu tokioje darnion lietuviškon šeimon.
statęs šaulių pirm. M. Abarių su mis sąlygomis įsigyti 280 atre
Cape Cod, Mass.
koplyčioje,
gedulingų
šv. Mišių atlaikymą, labai prasmingą
rap žmona, LKVS „Ramovės" Chi montuotų apartamentų miesto
mažoje kolonijoje tiek daug
PILIGRIMŲ Ž E M Ė J E
pamokslą ir velionės palydėjimą į kapines. Taip pat didelė
svečiavosi iš pasiilgtos tėviškės.
cagos skyr. pirm. A. Juškevičių šiaurvakarių daly liepos 29 d.
padėka prel. J. Prunskiui už maldas koplyčioje.
Be skanių valgių: tradicinių
su žmona, Vytauto Didžiojo Prieš pardavimo valandą susi
Dėkojame visiems aukojusiems Tautos Fondui ir Lietuvos
Lietuviška tradicinė gegužinė, dešrų su kopūstais, kugelio UNION PIER, MI
šaulių rinkt. pirm. A. Paukštę r i n k o žmonių eilės, nusiDukterų
draugijai.
kurią čia mes vadiname pikni (kuris tikrai nebuvo sudegęs),
PAVYKUSI VASAROS
ir Beverly Shores Lietuvių tesiančios tris blokus. Kai kurie
Ypatinga
padėka Lietuvos Dukterų draugijos narėms, taip
ku, yra tapusi išeivijos pastan stalai, kaip sakoma, lūžo nuo
GEGUŽINĖ
klubo pirm. J. Vaznelį su laukė 24 valandas eilėje.
gausiai
susirinkusioms
atkalbėti rožančių.
gų sudėtine dalimi, siekiant pyragaičių, tortų ir kitokių
Nuoširdus ačiū Čikagos Agronomų draugijai ir J. Augaižmona, s v e i k i n o
gausiai
išlaikyti savo tapatybę. Gegu s k a n u m y n ų . Tai virtuvės Union Pier Lietuvių draugijos
tienei už prisiųstas puikias gėles.
gegužinėje dalyvaujančius ir, Laiškas
žinių populiarumas yra lyg vadovių Elenos Strazdienės, metinė šios vasaros gegužinė
Labai dėkojame visiems karsto nešėjams, kurių net pa
linkėdamas visiems giedrios,
dar vienas įrodymas, kad Dalios Pautienienės nuopelnas. buvo surengta ir sėkmingai
KAI
KAS
NEAIŠKU
vardžių
nežinome. Jie patys susiorganizavo ir nunešė karstą
džiaugsmingos bei šeimyninės
lietuviai nori išlikti kaip viena Skanių dešrų su kugeliu užkan pravesta liepos 24 d. Sofijos ir
į
Amžino
Poilsio vietą.
nuotaikos, dėkojo už atsi
didžiulė šeima, besirūpinanti dus, o ir saulutėje pasišildžius, Juozo Cibų paūksmingais me
Ačiū
visiems
atsilankiusiems koplyčioje, aukojusiems šv.
Liepos 6 d. „Drauge" agr. VI.
lankymą į Union Pier Lietuvių
savo narių gerove.
Mišioms už a.a. Izabelės sielą ir dalyvavusiems laidotuvėse.
žmogus pradeda jausti troškulį. džiais apaugusioje erdvioje
draugijos v a s a r o s š v e n t ę Velža gražiai aprašo Los An
Didelė padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui už taip
Lietuviai, o ypač tie, kurie Visiems maloniai šį patarnavi sodyboje Lakeside, MI. Tą dieną
geles Lietuvių fondo komiteto
gamtoje.
rūpestingai ir gražiai sutvarkytas laidotuves.
neturi savo lietuviškų parapijų mą teikė prityręs pilstytojas sodyboje atvykstančių nuo
Toliau buvo trumpa nuotai devynerių metų veiklą. Suži
arba bendro pobūdžio patalpų
Draugai
Bronius Markeliūnas, o visiems vidurdienio laukė baltai pa
kinga ir daug juoko sukėlusi nome, kad per tą laiką komi
— salių, stengiasi bent kartą į šias pasistiprinimo vietas dengti, medžių pavėsyje susta
humoristinė programa, kurią, tetas Lietuvių Fondui pasiuntė
metuose susirinkti gamtoje, po kryptį nurodė Irena Jansonienė, tyti stalai atsigaivinimui, po
nusakę savo asmeninius ar 60,187 dol. suaukotų pinigų ir
atviru dangumi, pasižmonėti: aprūpindama juos reikiamais spalvingu palapinės stogu
girdėtus
kitų
k o m i š k u s pats iš balių pelno vietoje išlei
susitikti su draugais arba bilietėliais. Įėjimą sumaniai įrengtas baras, kitos palapinės
nutikimus bei išgyvenimus, do 4,065 dolerius geriems tiks
įsigyti naujų. Reikia nepa tvarkė Jūratė Aukštikalnienė. pastogėje, dovanų paskirstymui
atliko O. Petrienė ir iš Chicagos lams paremti. Baliai duodavę
miršti, kad gegužinė yra skirta Visiems vadovams padėjo suaukoti vertingi laimėjimai,
atvykęs
linksmo
žodžio gerus pelnus — iki keliolikos
poilsiui: a t s i k v ė p t i
nuo gausus būrys talkininkų bei grojamos lietuviškos muzikos
meisteris J. Balutis. Vėliau, S. šimtų dolerių.
įprastinio darbo, kasdienių talkininkių, kurių pavardes bei dainų garsai, ir gegužinės
EU D E I K I S
Liepos 14 d.„Drauge" pateik
Steponkienei ir B. Buikienei
rūpesčių. Gegužinių metu būtų
toje
informacijoje
duomenys
sunku išvardinti.
rengėjai, Union Pier Lietuvių
išplatinus dovanoms laimėti bi
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
dažnai vyksta knygų bei vietos
Tiesa, šį kartą nebuvo jokios draugijos valdybos pareigūnai,
lietėlius, buvo pravestas gausus šiek tiek kiti: komitetas veikęs
.PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
meno parodėlės, vokalistų ar meninės programos, tačiau dvi pasiruošę viešnias ir svečius
vertingais laimėjimais dovanų aštuonerius metus ir geriems
4330-34 S. California Avenue
instrumentalistų pasirodymai. vietinės menininkės — Geno sutikti bei jiems visokeriopai
paskirstymas. Laimingiesiems darbams išleista tik 3000 dole
Telefonai
- 523-0440 ir 523-9852
Gera nuotaika yra pagrindinė vaitė Treinienė ir Regina patarnauti.
, dovanas gyvai paskirstė J. rių („Iš viso pagelbėta už 3000
gegužinės tema, kam sunkiau Petrutienė po pušaitėmis ant
4605-07 South Hermitage Avenue
Puikiam orui esant, po
Balutis, S. Steponkienė ir S. dol.").
sekasi užmiršti dienos įtampas, skoningai paruoštų stalų išdėstė pamaldų gamtoje Gintaro
Telefonas - 927-1741-1
Reikia manyti, kad antroji
Kasnickienė. Buvo pasveikinti
toks svečias padaugina alučio savo darbelius: t a u t i n i a i s vasarvietės rajone, apie 1 vai.
laimėtojai, padėkota dovanas informacija pateikta paties LF
4348 S. California Avenue
bokalų skaičių. Kita vertus, motyvais išgražintas medines p.p. į S.J. Cibų sodybą suplaukė
paskirsčiusiems ir jas pado įgaliotinio, tad ir kyla klau
Telefonas - 523-0440
piknikas y r a
savotiškas lėkštes, žvakides, miniatūrines ir suvažiavo netoli 200
simas,
kodėl
toks
didelis
skir
vanojusiems.
paradoksas: štai. pavyzdžiui, dėžutes, tautiniais kostiumais tautiečių. Atlikę tradicines
Programą išsėmus, visą popie tumas nurodytose sumose. Ar
vyras piknike valgo savo aprengtas lėles ir net didžiulę metines Lietuvos respublikos
prie komiteto veikė kontrolės
žmonos pagamintą kugelį, už jį kraičio skrynią. Tai labai prezidentų pagerbimo apeigas tę sodyboje linksmai skambėjo komisija? Jei taip, tai turėjo bū
S. Žukausko akordeono ar lietu
gerokai sumokėdamas, valgo jį mėgstami meno darbeliai, kurie Tarptautinės draugystės parke
viškų dainų juostelėse grojamos ti surašomi aktai ir, jais remian
pasigardžiuodamas, nors kar puošia daugelį lietuvių namų Indianoje, atvažiavo Chicagos
muzikos garsai. Dalyvavę malo tis, tokių didelių pasiklydimų
tais kugelis yra pridegęs, Amerikoje ir Kanadoje.
ramovėnai ir birutininkės A.
niai tarpusavyje šnekučiavosi, informacijoje būti negalėtų.
svečias
giria
pikniko
Los Angeles Lietuvių fondo
P a g a l i a u nereikia daug Juškevičiui vadovaujant, Vy bendravo, vaišinosi, dainavo ir
šeimininkes, nors namie tokį
tauto
Didžiojo
rinktinės
pirm.
komiteto
baliai buvo orga
aiškinti, kad piknikas turi ir
džiaugėsi gamta net iki pava
kugelį nustumtų ranka šalin.
kitą svarbų tikslą: kiek galima A. Paukštės vedami ir iš karių ir, tik saulei besileidžiant nizuojami Lietuvių fondui rem
Arba štai, vienas svečias pik d a u g i a u gauti pelno, kad Detroito atvyko šaulių pirm. M.
MARQUETTE FUNERAL HOME
už krūmų į Michigano ežero ti. Jie turėdavo pasisekimą. Jei
nike susitikęs su savo „bosu", bendruomenės apylinkė papil Abarius su žmona. Dalyvavo bangas, su dėkingumu S. ir J. kas dėl balių infliacijos ten
TĖVAS IR SŪNUS
nutaria atsiskaityti su juo. dytų savo iždą. Kad vietos Beverly Shores Lietuvių klubo Cibams bei Union Pier Lietuvių nenueidavo, buvo skelbiamas
Išmetęs
porą
stikliukų lietuviai yra dosnūs, rodo ir šis nariai ir pirm. J. Vaznelis su
draugijos valdybai už sudarytas Lietuvių fondo priešu. Niekas
,,scotch'o", jis prisiartina prie pavyzdys: šių metų Vasario 16 žmona. Suvažiavo Union Pier, sąlygas vieno s e k m a d i e n i o nežinojo, kad pelnas paliekamas
2533 West 71 St., Chicago
bendruomenės apygardos pir šventės proga Cape Cod'o New Buffalo, Three Oaks, popietę dideliame lietuviškų vietoje. Ir tai nebūtų nieko
Telefonas — 476-2345
mininko stalo ir,
kiek lietuviai Lietuvos laisvinimo Michiana, Harbert, Sawyer ir širdžių būryje pabuvoti gamto pikto, nors, sakysime, dėl
1410 So. 50th A v.. Cicero
ušžsikirsdamas, žaksėdamas. reikalams suaukojo per 2,000 apylinkėse
gyvenantieji je, nenoromis skirstėsi namo. kažkokių „vargan patekusių
Telefonas — 863-2108
savo nusivylimą „veiksniais" dolerių. Ir tai nebuvo vienintelis tautiečiai bei dr-jos nariai su
Tai buvo paskutinis didesnis buv. laisvės kovotojų" rėmimo
taip išreiškia: „Kas man ta atvejis. Cape Cod'o lietuviai savo svečiais. Susirinko į Union Union Pier Lietuvių draugijos norėtųsi gauti aiškesnės ir
bendruomenė, kas man Vlikas... visada prisideda ir prie kitų Pier Lietuvių draugijos metinę
1987-88 m. veiklos pasireiš konkretesnės informacijos. Bet
vistiek esu plikas..." Žinoma, pastangų, siekiant Lietuvai vasaros gegužinę dvigubai
kimas prieš visuotinį metinį dr- čia iškyla labiau principinis
tokių konfrontacijų, jei ir pasi atgauti laisvę. Už tai nuopelnas didesnis dalyvių skaičius, negu jos narių susirinkimą, kuris klausimas: koks santykis tarp
taiko, tai jau labai retai. Geriau priklauso apylinkės pirminin buvo laukiama ir tikėtasi. Ta š a u k i a m a s r u g s ė j o 18 d., Lietuvių Fondo ir lokalinių
sekasi tiems, kurie, grojant
sekmadienį, 3 vai. p.p., Union komitetų fondų? Ar vietiniai
valsą, turi progos pašokdinti
Pier Gintaro v a s a r v i e t ė s komitetai įpareigojami pini
STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
poniutes — savo slaptas simpati
valgyklos patalpose 1988-89 m. ginių operacijų apyskaitas siųs
jas...
LACKAWICZ
kadencijai naujai draugijos ti LF centrui? Ar dėl piniginių
Panašioje aplinkoje liepos 16
valdybai išrinkti ir ateities operacijų ir gerų darbų rėmimo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
d., šeštadienį, vyko Cape Cod'o
veiklos gairėms nustatyti. Po vietiniai komitetai turi laikytis
lietuvių bendruomenės apylin
2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213,
susirinkimo — metinė draugijos LF centro kokių nors direktyvų?
kės ruoštas metinis piknikas,
Jei vietiniai komitetai šia pras
11028 S o u t h w e s t Hvvy. - Tel. 974-4410
narių vakarienė.
kurį globojo ir savo sodybą
me
nuo
centro
visai
nepriklau
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700
Baigiant norisi ir man pasi
užleido A n t a n a s ir Bronė
somi,
tai
tokie
baliai,
kokie
džiaugti ligšioline lietuvių or
Jucėnai. Po
pavėsingais
ganizuota veikla Union Pier ir buvo organizuojami Los Ange
medžiais prie stalų sėdėjo arba
palinkėti ir toliau būti darbinga les mieste, neturėtų vadintis
stovinėjo būriai vietos ir iš kitur
Lietuvių Fondo baliais, bet vie
ir gyva.
atvykusių lietuvių pasidžiaugti
tinių komitetų baliais. Žmonės
Krpd.
maloniu oru ir susitikti su
žinotų, į kieno balių eina.
seniai matytais prieteliais.
TELEFONU
Daug nežinomųjų išaiškėtų,
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
Buvo ir iš toli — iš už Atlanto...
PAGALBA P A A U G L I A M S jei Los Angeles Lietuvių fondo
Jų buvo net šeši, daugiausia
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
komitetas, baigęs „devynerių
atvykę Cape Codan pas savo
Cicero, Illinois
Praėjusį lapkričio mėnesį metų vaisingą darbą", visą savo
giminaičius. Apie jų kiekvieną
New Yorke veikianti pabėgusių archyvą su piniginėmis ir veik
T e l e f o n a s - 652-1003
telkėsi vietiniai, dalindamiesi
vaikų globos įstaiga, Covenant los apyskaitomis perduotų Lie
įspūdžiais ir vėliausiomis nau
Donald M., J r .
Regina Petrutienė (kairėje) ir Genovaitė Treinienė prie .savo darbų Cape Cod, House, įvedė skambinantiems tuvių fondo centrui Chicagoje.
Sally
jienomis iš Lietuvos. Tai retas Mass., gegužinėje.
nemokamą telefoninį patarna
J u o z a s Kojelis

PADĖKA
A.tA.
agr. IZABELĖ SINKEVIČIŪTĖ

MOSU KOLONIJOSE

GAIDAS-DAIMID

PETKUS

BUTKUS - PETKUS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 4 d.

SKAMBA SVAJONIŲ AIDAI

x Kadangi daug kas iš jau
nimo dabar atostogauja, Jau
nimo sąjungos Chicagos skyrius
atšaukia savo įprastą pirmo
mėnesio sekmadienio susirin
kimą Jaunimo centre po 10:15
vai. šv. Mišių rugpjūčio 7 d.
Ateinančio susirinkimo data
bus pranešta vėliau. Tuo tarpu
tikimės pasimatyti Chicagos
Jaunimo sąjungos skyriaus
šokiuose Union Pier Darbo die
nos savaitgalį.

x Ateitininkų s e n d r a u g i ų
stovykla Dainavoje prasidėjo
liepos 31 d., sekmadienį, ir baig
sis rugpjūčio 7 d., sekmadienį,
įvairių paskaitų skaitytojai ir
kitokių p r o g r a m ų atlikėjai
x Carol Jouzaitis, „Chicago
šiemet yra Marytė Gaižutienė,
Elenutė Aglinskienė, Pranas Tribūne" dienraščio „Business"
Z a r a n k a , V i k t o r a s N a k a s , skyriaus redakcinio štabo narė,
Petras Kaufmanas, Juozas Poli- atspausdino straipsnį sekma
kaitis, Jurgis Bradūnas, Julija dienio, liepos 31 d., pirmame
Gylienė ir Kazys Bradūnas. Sto puslapyje. Jos straipsniai liečia
vyklos kapelionas yra kun. ekonominius, ypač geležinkelių
Leonas Zaremba, S J . Stovyklos klausimus. Įdomu, kad jos tėvas
organizacinis vadovas — Vytau P r a n a s (Frank) Jouzaitis,
tas Šoliūnas. Studijine bei kul jaunas būdamas, dirbo „Drau
tūrine programa rūpinasi Algis go" spaustuvėje prie smulkių
Norvilas. Stovykla šiemet itin darbų, kai „Draugas" buvo va
dinamoje Westsidėje. Vėliau jis
gausi stovyklautojais.
dalyvavo antrajam kare JAV
x Dr. V y t a u t a s M a j a u s k a s kariuomenėje, o po karo buvo
savo paskaitoje, kurią jis skai Chicagos policijoje, kol išėjo į
tys Lietuvių fronto bičiulių stu pensiją.
dijų savaitėje Dainavoje, rugpjū
x Elena Pius, pagarsėjusi
čio 14 - 21 dienomis, prieis prie
mūsų tautinio poeto Maironio savo lietuviškų šiaudinukų ori
visai iš kitos pusės. Paskaitos ginaliu gaminimu, pademonst
tema: „Maironis — rezistentas". ruos savo meną Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus festi
x „Lietuvių politinė konfe valyje, kuris bus rugpjūčio 7 d.,
r e n c i j a Washingtone 1987 sekmadienį, 12 vai. Šiaudinukų
spalio 23-25". Paskaitos ir pra darymo pamokas ji praves tik
nešimai. Išleido Pasaulio Lie lapkričio mėnesį.
tuvių Bendruomenės visuome
x Norman Burstein iš Skoninių reikalų komisija 1988 m.
kie,
111., j a u keli metai iš eilės
Redagavo J. V. Danys. „Paskai
tos ar jų santraukos buvo spaus kaip suorganizuoja vieną ar du
dinamos įvairiuose laikraš stalus iš 10 asmenų į „Draugo"
čiuose ar žurnaluose pagal au metinį banketą. Į šių metų
torių pasirinkimą. Aplamai, banketą N . Burstein jau paėmė
redakciniai pakeitimai buvo da vieną stalą, tikėdamas, kad gal
romi atitinkamų laikraščių ar ir antrą pavyks vėliau sudaryti.
žurnalų redakcijų". Taip kalba „Draugo" banketas bus rugsėjo
įžangoje redaktorius, kuris ne 25 d., sekmadienį, Martiniąue
siima atsakomybės už sutrum pokylių salėje. N. Burstein
pintus straipsnius ar paskaitas. „Draugo" gegužinei, kuri buvo
liepos 24 d., buvo padovanojęs
x Kazys B o r u t a , „Wooden du vertingus daiktus laimėji
M i r a c l e s " , t r a n s l a t e d by mams. Be to, ir jis pats dalyvavo
Milton Stark. Tai populiarus gegužinėje.
senesnių laikų Kazio Borutos
x Anicetas Simutis, Conveikalas „Mediniai stebuklai"
sulate
General of Lithuania,
anglų kalba. Išleista 1988 m.
New
York,
N.Y., inž. Romas
Didelio formato, gražiai at
spausdintas, kietais viršeliais. Kronas, Clarendon Hills, 111.,
Petras Gruodis, Chicago, 111.,
Kaina 25 dol.
Juozas Tarnas, Gardena, Cal., L.
x J . Karka, Islington, Ont., Reivydas, Los Angeles, Cal.,
Kanada, grąžino laimėjimų šak grąžino laimėjimų šakneles su
neles su 35 dol. a u k a . Juozas 15 dol. auka. Nuoširdus ačiū.
Mikulis. Westchester, 111., at
x Prel. J. Bertašius, Winsiuntė 25 dol. Nuoširdus ačiū
nipeg,
Manitoba, Kanada, J. Ja
lietuviško žodžio rėmėjams.
nušauskas, Chicago, 111., The
x Algis Grigas, Palos Hills, Strolias šeima, Oak Forest, 111.,
111.. GT International, Inc., pre A. Masionis, Fair Lawn, N.J.,
zidentas, lankėsi „Drauge" ir grąžino laimėjimų šakneles ir
pasirinko įvairių leidinių už kiekvienas paaukojo po 15 dol.
didesnę sumą.
Nuoširdus ačiū.
x Šv. Kazimiero S e s e r ų
x Lietuvių grupė į Las
„Retirement Facility" rei Vegas spalio 27 d. iki spalio 30
kalingos kūrybingos slaugės d. Informacijai skambinti: Tra(LPN). Lanksti dienotvarkė vel Advisers, 524-2244.
pilnam ir d a l i n i a m laikui
(sk)
nakties pamainoje ir daliniam
x Dėmesio! Riverside sku
laikui popietinėje pamainoje.
Per savaitę 1-5 pamainos nak biai parduodamas 7 kamb. mū
timis ir 1-3 pamainos popiet. rinis namas; 3 mieg., židinys,
Skambinti: Lindai Evving, baras poilsio kamb.; centralinis
R.N. tik darbo dienomis tarp 9 vėsinimas. Pasinaudokite pro
ga, kol dar bankas neperėmė.
ir 5 vai. tel. 776-1324.
(sk) Alex Realty 656-2233.
(sk)
x Chicagos ALTO pobūvis
x Filmas apie demonstra
įvyks rugpjūčio 7 d., sekmadienį
12 vai. p.p. ponų Grinių so cijas Lietuvoje bus rodomas šį
dyboje. Lockport, IL, a n t penktadienį, rugpjūčio 5 d., 7:30
143-čios gatvės, 2 blokai į vaka v.v. Jaunimo centro mažojoje
rus nuo State gatvės. Visi Chi salėje. Vakaronę ruošia ir vi
cagos ALTO rėmėjai maloniai suomenę maloniai kviečia at
kviečiami gražiojoje gamtoje vykti LB Vid. Vak. Apygardos
praleisti s e k m a d i e n į gerų valdyba.
bičiulių tarpe. Nuo Marąuette
(sk)
Parko bažnyčios 11 vai. ryto į
x Užsidirbkite a u k š t u s
pobūvį
vyks
autobusas.
nuošimčius!
Taupomoji sąskai
Informacijas teikia: 737-0928
ta
(daily
passbook)
moka 6.00^
arba 434-3713.
(6.14% metinis prieauglis).
(sk) Terminuoti investavimai (certix NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
VT7-7747.
(sk)

ficates) moka žymiai aukščiau!
Kur? KASA Lithuanian Federal Credit Union, 2615 W.
71st St, Chicago, IL 60629;
9525 S. 79th A ve., Hickory
Hills, IL; 1445 S. 50th Ave.,
Cicero, IL.
(sk)

Mergaitės džiaugiasi „Neringos" stovykloje.

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE
GERA PRADŽIA
Jane R. Kapočiūtė, Rasos ir
Jono duktė, šį pavasarį baigė
DePaul universitete Chicagoje
biologijos ir chemijos studijas,
įsigydama bakalauro laipsnį.
Diplomų įteikimo iškilmėse
birželio 12 d. dalyvavo jos tė
veliai, sesutės Rita ir Aurelija
ir senelė Marija Augustinavičienė. Visų širdyse plazdeno ir
veiduose švytėjo džiaugsmas.
Prieš 4 metus Jane, baigusi
Marijos aukšt. mokyklą ir ga
vusi iš DePaul universiteto
pilną stipendiją ketveriems
metams, apsisprendė tame
universitete studijuoti biologiją
ir chemiją, o juos baigusi,
studijuoti mediciną. Taigi jau
padaryta gera pradžia. Belieka
tęsti medicinos studijas. Į medi
cinos fakultetą patekti nėra
lengva, nes yra daug norinčių ir
reikia p a l a u k t i eilės. Tą
laukimo laiką Jane žada iš
naudoti ir siekti magistro iš
biologijos. Geriausios sėkmės!

popiet šv. Mišiose, kurių metu
bus pašventinti nauji vargonai
dedikuoti G. Giedraitienei.
G. Giedraitienė, gimusi Chica
goje, baigusi American Conservatory, buvo lietuviams ir ki
tiems plačiai žinoma solistė ir
muzikė. Ji yra ilgametė narė ir
buvusi Chicagos Lietuvių
Moterų klubo pirmininkė. Jos
abi dukros yra klubo narės.
Visos trys yra Lietuvos Vyčių
narės.
G. Giedraitienės vyresnioji
duktė Genovaitė Maluškienė,
buvusi profesionalė balerina,
buvo Ateities šokėjų narė, pir
moji Lemonto lituanistinės
mokyklos tautinių šokių moky
toja ir 25 metus Chicagos
Lietuvių klubo „Gintaro" balių
choreografė ir šokių mokytoja.
Ja-mesnioji dukra Alma Baer,
užauginusi šeimą, pradėjo
lankyti gailestingų seserų kur
sus Moraine kolegijoje. Vaka
rais dirba ligoninėje.
G. Giedraitienė ir jos dukros,
antros ir trečios kartos Ameri
kos lietuvaitės kalba lietuviškai
ir domisi lietuviška veikla.
JD

Šiauriniame žemės pusrutuly
je vasara eina prie galo. Iki šiol
džiaugęsi gražia, kartais net
per karšta ir sausa vasara,
šiaurės amerikiečiai pradeda
galvoti apie rudenį ir grįžimą į
darbą, mokslus, kultūrinę
veiklą.
Australijoje — vidurys žiemos.
Australų aktoriaus Paul Hogan
išgarsintoje Australijos šiaurėje
dabar gražiausias laikas:
neperkaršta, visur žalia, uodų
nedaug, o krokodilai prisnūdę.
Australijos pietryčiuose vaizdas
šiek tiek kitoks. Alpėse sniegas,
Canberros lietuvių sporto
klubas „Vilkas" III Pasaulio
lietuvių sporto žaidynių proga
suruošė žiemos sporto šventę.
Pietrytinėje Australijoje gyve
nančių lietuvių tarpe ši sporto
šaka yra populiari, sutraukia
iki 60 įvairaus pajėgumo ir
amžiaus varžovų.
Bet, „Svajonių Aidamas"
rūpesčiai kiti. Virginija Bruo
žytė (lyrinis sopranas), Zita

kalavo nuo kelių iki keliolikos
valandų kiekvieną savaitę. O
kur dar rūbai, sceninė laiky
sena, suderinimas atostogų,
fotografijos plakatams, pro
gramos... Talkininkų buvo
daug, bet didžiuma darbo teko
keturiems Australijos lietuvių
j a u n u o l i a m s , — „Svajonių
Aidams".
J ų programa įvairi. Nuo
liaudies dainų, atliekamų Vir
ginijai charakteringu, sodriu
„kaimišku" sopranu, užmirš
t a n t viską, ką išmoko konser
vatorijoje, bet t i k s l i a i ir
būdingai atkuriant Lietuvos
kaimo dainavimo stilių, iki
„Plaisir d'amour", dainuojamo
Prancūzijoje,
ar
„Guantanamera", kuri bus atlikta
Argentinoje ir Urugvajuje.
Programoje atstovavimas kom
pozitoriams prasideda nežino
m a i s liaudies k ū r ė j a i s ir
baigiasi Australijoje gyvenančiu
prel. P. Butkum, neužmirštant
visos eilės dabartinių Lietuvos

Ačiū seselei Ignei. Tu mums
tiek daug duodi, mes priimam
šiltai ir stovyklos dvasią
nešiosime savo prisiminimuose
ir pasistengsime įgyvendinti
savyje ir draugų tarpe.
Indrė Bilerytė, 16 m.
LFB STUDIJŲ SAVAITĖS
PROGRAMA

Šiemet Lietuvių fronto bi
čiulių ir jų bičiulių studijų ir
poilsio savaitė vyks Dainavoje
rugpjūčio 14 - 21 dienomis.
Reikia tikėtis, kad iki to laiko
atvės oras, nes savaitės progra
moje numatytos paskaitos ir
simpoziumai, atrodo, gali
sukelti karštas diskusijas.
Dr. Antanas Butkus kalbės
apie dabartines Gorbačiovo eko
nomines bei politines reformas
ir jų sąryšį su Lietuva. Dr. An
tano Musteikio paskaita pava
dinta „Ant kultūros ir politikos
laktų". Dr. Vytautas Bieliaus
kas, PLB pirmininkas, bus tik
Australijos „Svajonių aidai" pasiruošę keliauti per pasaulį. Iš kairės: Tomas
ką grįžęs iš Europos. Jis kalbės
Zdanius, Zita Prašmutaitė, Virginija Bruožytė ir Arūnas Bruožis.
apie Lietuvių Bendruomenę, o
taip pat padarys pranešimą apie Prašmutaitė (akompaniatorė), muzikų.
Europoje vykusias studijų die Arūnas Bruožis (antras tenoras
„Svajonių Aidų" širdis ir pa
nas. Paulius Alšėnas skaitys pa ir gitara) ir Tomas Zdanius g r i n d i n ė solistė Virginija
skaitą „Tauta ir išeivija — stra (būgnai) jau pakėlė sparnus Bruožytė atliks didžiausią prog
NERINGOS STOVYKLA
teginė perspektyva". Dr. R. aplankyti daugelį trijuose konti ramos dalį. Arūnas Bruožis
- KOKS DŽIAUGSMAS
Misiūno paskaitos tema tuo tar nentuose gyvenančių lietuvių ir
sesutei padės ne tik gitara, bet
pu dar nežinoma. Pilypas Naru supažindinti juos su šiai ilgai
ir pritardamas balsu. Poroje
Jau daugiau kaip dvidešimt tis aptars dr. K. Girniaus knygą
koncertų kelionei paruoštomis d a i n ų Virginijai padės ir
metų mergaitės ir berniukai ke „Partizanų kovos Lietuvoje" ir
dainomis. Dirbo jie tikrai daug.
akompaniatorė Zita Prašmu
liauja vasaros metu į W. Brat- padarys pranešimą apie Vliko
Išrinkimas repertuaro, ruošima
taitė.
Visi jie patyrę scenos dar
telborro, Vermont, praleisti dvi darbus. įdomiai bus prieita prie
sis, įrašymas plokštelei pareibuotojai, daugelio pasirodymų
savaites, gilindami žinias apie Maironio, kai dr. Vytautas Ma
dalyviai.
Keturis mėnesius
lietuvių tautą, dainuodami jauskas skaitys paskaitą „Mai
„Svajonių
A i d a i " , lyg tie
daugiau padėti dabartinei Lie
lietuviškas dainas ir draugų ronis — rezistentas".
senovės vaidilos, keliaus po
tuvai?" Be abejo, bus ir koncer
tarpe gyvendami gražioje gam
Kaip ir kiekvienais metais tas, kurio programą atliks solis
pasaulį skatindami jaunimo
toje. Stovyklautojai dėkingi įvyks jaunesniosios kartos
veiklą, atnaujindami jaunimo
seselei Ignei. Ji nurodo stovyk simpoziumas. Šiemet jam vado tės Kristina Zubrickienė ir
sąjungų ryšius, garsindami VTIlos struktūrą, programą ir vaus Darius Sužiedėlis, dabar Regina Puškorienė iš Detroito.
jį
pasaulio lietuvių jaunimo kon
Jei
dar
kas
neužsiregistravę,
dvasią. Vadovauti stovykloje tinis JAV Lietuviu jaunimo
gresą. Visas koncertų pelnas
J a n e R. Kapočiūtė
atkeliauja žmonės iš įvairių sąjungos pirmininkas. Simpo skubiai kreipkitės į Joną Va
skiriamas jaunimo veiklos pagy
sarį,
979
Proehl
Dr.,
Barberton,
kraštų. Jie pasidalina talentais ziumo tema: „Kaip mes galime
Lankydama Marijos aukšt.
vinimui.
OH
44203.
Tel.
(216)
644-7411.
su Neringos šeima.
mokyklą, Jane priklausė Rūtos
Vyresniųjų eilėms retėjant,
Šiais metais buvo jaunuolių iš
rateliui ir ateitininkams, o
„Svajonių
Aidai" yra gyvas
DePaul universitete sporto ir ki Vokietijos, A r g e n t i n o s ir
pavyzdys tas eiles papildančio
tiems klubams. Visus 4 metus Dominikonų respublikos. Šie
jaunimo.
Jų jaunatviškas užsi
žaidė tinklinį universiteto vadovai praplečia stovykloje
degimas ir meilė lietuviškai
komandoje. Mėgsta muziką ir dimensiją. Neringos stovykloje
dainai tebūna įkvėpimas mums
religija ir lietuviška tautosaka
šokius.
visiems.
yra pristatyta taip įdomiai ir
Tėveliai ir senelė ta proga su
J. Mašanauskas
suprantamai, kad jaunimui
rengė vaišes „Dainos" resto
pasidaro įdomu mokytis ir gilin
rane, giminėms ir šeimos drau
ti savo žinias. Jaunimas laukia
gams. Vienas, negalėdamas
sugrįžti metai iš metų ir pajusti
KAI SUGENDA
dalyvauti, atsiuntė „Dainuo
Neringos ypatingumą. Stovyk
AERODROMO
jančią telegramą" — atėjo į salę
los programa ir gamta suteikia
KOMPIUTERIS
gražiai apsirengusi mergaitė, su
ramybės ir savyje tylos ir taikos.
daina pasveikinusi diplomantę
Aida Janulaitytė, 16 m.
O'Hare aerodromo bokšte
ir įteikusi vokelį, išėjo. Svečiai
rugpjūčio 1 d. sugedo kompiu
smagiai vaišinosi, sveikino dip
Stovykla
Neringa
yra
lietuvių
teris.
Bijant, kad nebūtų susi
lomantę ir linkėjo sėkmingai
jaunimui
reikalinga
vieta.
dūrimų,
lėktuvai buvo išlei
tęsti studjas.
Vaikai laukia visus metus grįžti
džiami su didesnėmis pertrau
A. Blč.
į Neringą susitikti su draugais
komis, daugelis keleivių vėlavo
ir palikti š e i m a s dviems
išskristi.
GRAŽI SUKAKTIS
savaitėms. Be Neringos ir ypač
be seselės Ignės^man atrodo,
Advokatas Jonas Gibaitis
kad
Amerikos
lietuviai
Genovaitė Sidiškytė Giedrai
pamirštų apie savo tautą.
tienė 60 metų vargonininkauja
6247 S. Kedzie Avenue
Vakarinės programos, kurias
Chicago, IL 60629
Šv. Dovydo bažnyčioje Bridvaikai patys vaidina, sudaro
geporte. Ši reta sukaktis bus
Tel. — 776-8700
norą būti ir gyventi kaip
atžymėta Šv. Dovydo bažnyčio
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
lietuviai. Stovykla Neringa yra
je, 32 gt.ir Emerald Ave., šeš
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d .
meilė, džiaugsmas ir fantazija.
tadienį, rugpjūčio 13 d. 4 vai.
Mergaitės stovi sargyboje su... šautuvais „Neringoje'

