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

— New Yorke ką tik pra
vestuose apklausinėjimuose, kai
New York Times ir CBS televi
zijos tarnyba apklausinėjo 1,827
žmones, iš jų 1,287 asmenys pa
sisakė balsuosią už viceprezi
dentą G. Bushą, kad jis būtų
išrinktas JAV prezidentu. Ap
klaustieji pasisakė, jog Dukakis
bus per švelnus prieš nusikal
tėlius, padidins gyventojams
mokesčius ir susilpnins Ameri
kos gynybą. Dėl to dauguma
negalinti balsuoti už Dukakį.

Sovietinėje mokykloje
Lazdijai. 1987 m. lapkričio 15
d. apie ketvirtą valandą ryto
Lazdijų autobuso stotyje susirin
ko grupelė tikinčio jaunimo,
kad, nuvykę į Vilnių, galėtų
dalyvauti Marijos Aušros Vartų
Gailestingumo
Motinos
atlaiduose. Vaikai ir jaunimas
į atlaidus vyko su tėvų žinia.
Grupėje buvo ir keletas suaugu
siųjų, tarp jų Lazdijų bažnyčios
darbuotojas Alvydas Vainoras.
Lapkričio 11 d. Alvydas
Vainoras buvo iškviestas į
vykdomąjį komitetą, kur pirmmininkas Kreizas apkaltino jį
m i n ė t o s išvykos į Vilnių
organizavimu ir liepė pasirašyti
po kaltinimo aktu.
A. Vainoras, motyvuodamas,
kad jokio nusikaltimo nepadarė,
pasirašyti atsisakė.
Lazdijų rajono administracinė
komisija, vadovaujama rajono
vykdomojo komiteto pavaduo
tojo Leono Vanago, Alvydą Vai
norą nubaudė 50 rub. pinigine
bauda. Jaunimą prie Lazdijų
autobusų stoties pasitiko
nepilnamečių reikalų inspekci
jos viršininkė Valė Jakulevičienė i r Lazdijų v i d u r i n ė s
mokyklos direktoriaus pava

duotojas Jonas Malinauskas.
Nuvykus į Vilnių ir išlipus iš
autobuso, maldininkų grupelę
sekė vežusio autobuso vairuo
tojas. Apie 9 vai. vakaro,
sugrįžus į Lazdijus, autobusų
stotyje tikinčiuosius pasitiko
mokytojas Gorochovenko ir
d i r e k t o r i a u s pavaduotojas
Jonas Malinauskas.
1987 m. lapkričio 16 d.
mokykloje mokiniai buvo
klausinėjami, kada, kur ir
kokiu tikslu važiavo į Vilnių.
Keliolikai dienų praslinkus,
Lazdijų vidurinės mokyklos 7
klasės auklėtoja Snieguolė Vilgotskaitė pareikalavo užpildyti
vardines anketas, kuriuose
buvo pateikti šie klausimai:
Kas eina į bažnyčia?
Ką veikiate bažnyčioje?
Dėl ko einate į bažnyčią?
Auklėtoja Snieguolė Vilgotskaitė pareikalavo į klausimus
atsakyti sąžiningai, be jokių
melagysčių, pilnai pasirašant
savo vardą ir pavardę. Tokiu
būdu tikintys mokiniai buvo
terorizuojami vien už tai, kad
organizuotai nuvyko į Dievo
Motinos atlaidus, vykusius Vil
niuje, Aušros Vartuose.

Negi abejojama pavergimu?
New Y o r k a s . — Spalio 25
dienos laidoje New York Times
savo vedamajame straipsnyje
„Not-So-Captive N a t i o n s "
rašo, kad prieš metus Lietuvos,
Latvijos i r Estijos piliečiai,
kurie iškabintų savo tautines
vėliavas, būtų buvę pasiųsti
dešimčiai mėnesių į Sibirą.
Oficialiai buvo galvojama, kad
Pabaltijo žmonės išaugo iš
buržuazinio tautiškumo ir tapo
patenkintais Sovietų respublikų
piliečiais. Anksčiau ten nebuvo
galima net tvirtinti to istorinio
fakto, kad Stalinas 1940 metais
aneksavo Pabaltijo valstybes.
Todėl visas dabartinis fermentavimasis Pabaltijyje yra tuo
labiau nuostabus. Tai užsitar
nauja konstruktyvaus ameri
kiečio dėmesio, nes visa tai
iškyla virš tos dogmos, kurioje
kai kurie mato Pabaltijo vals
tybes tik kaip pavergtas tautas.

tų vadų pritarimu, populiarūs
sąjūdžiai visose trijose vals
tybėse dabar reikalauja viskam
pilno nepriklausomumo. Nuste
bę piliečiai klausosi televizijoje
tikrų debatų, kuriuose kalbėto
jai kaltina Sovietų laikyseną,
reikalaudami ekonominės auto
nomijos ir teisių apginti savo
skirtingas kalbas. Tai gali būti
Gorbačiovo drąsiausias eksperi
mentas.
Bet, deja, tai ir lieka eksperi
mentų, kuris gali būti tuoj pat
atšauktas. Todėl iš vienos pusės
Sovietų Užsienio reikalų
ministerija ragino užsienio
korespondentus dalyvauti stei
giamuosiuose Pabaltijo sąjūdžių
kongresuose. Bet iš kitos pusės
aprašymai sovietų spaudoje yra
susilaikantys ir eliptiniai. Kada
visa tai sumažės, tai ar vietiniai
komunistai tikrai leis naujie
siems frontams pakirsti jų
galios monopolį, klausia New
E k s p e r i m e n t a s , galįs b ū t i
York Times dienraštis. Ar,
atšauktas
reikalaujant tikros nepriklauSu atsargiu vietinių komunis- somybės,nebus palaidota ir tai,
kas buvo laimėta?

Panaikino laikraščių
suvaržymus
Maskva.
— „Pravda"
p r a n e š a , k a d Sovietų vy
riausybė pašalino suvaržymus
laikraščiu p r e n u m e r a t o m s .
Ministerlų taryba atsižvelgė į
savo piliečių reikalavimus, kad
jie galėtų užsisakyti sau patin
k a m ą l a i k r a š t į . I k i šiol
laikraščiai tegalėjo spausdinti
nustatytą skaičių egzempliorių
ir ne visi žmonės gaudavo
norimą l a i k r a š t į . Sovietai
sakydavo, kad laikraščiams
spausdinti trūksta popieriaus,
kadangi labai padidėjo kai
kuriu laikraščių i r žurnalų
pareikalavimas. Vyriausybė,
sako, suradusi naujus popie
riaus šaltinius kitiems metams.
Tūkstančiams sovietų piliečių
neužtekdavo iki šiol laikraščių.
Manoma, kad dabar kitų metų
prenumeratas galės užsisakyti
visi ,kas tik norės.

Kelias i gerovę
Prieš metus niekas nemėgino
pranašauti apie tokius didelius
pasikeitimus. Kai kurie, turį
įtakos Pabaltijo komunistai da
bar irgi reiškia savo naujas min
tis bei galvojimą apie „tautinius
reikalus". Jie pabrėžia, jog trijų
valstybių nepriklausomybė bu
vo pripažinta Lenino ir vėliau
tik Stalino pažeista. Todėl
didesnė autonomija yra gryno
jo lenininzmo pareiškimas.
O ponui Gorbačiovui yra gun
danti galimybė, kad Pabaltijo
valstybės pagaliau parodys
kelią iš perestroikos į gerove,
baigia New York Timas savo
editorialinį pasisakymą.
— A l i a s k o j e du sovietų
ledlaužiai atvyko padėti ameri
kiečiams išgelbėti du banginius,
kurie jau dvi savaites yra įstrigę
ledynuose.

Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius

Sovietai valo bibliotekas
Maskva. — Viešosios biblio
tekos kai kuriuose sovietų mies
tuose gavo įsakymą išimti visas
politines ir ekonomines knygas,
parašytas prieš Gorbačiovui
perimant valdžią 1985 m., rašo
bibliotekininkė vyriausybės
laikraštyje „Izvestia". Ši bib
liotekininkė iš Ukrainos Krymo
regiono sako, jog visų didžiųjų
bibliotekų vedėjai gavo palie
pimą išimti buvusių dviejų vadų
Leonido Brežnevo ir Konstan
tino Černenkos raštus, o taip
pat buvusio Kremliaus ideologo
M. Suslovo ir buvusio Maskvos
komunistų partijos vado
Viktoro Grišino knygas.
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pasisakyti, a r galima juos
spausdinti. Dienraščio redak
toriai betgi sako, jog jie patys
dabar vadovaujasi
savo nuo
žiūra ką spausdinti ir ko ne
spausdinti; šiais metais sovietų
laikraščiai gavo įsakymą ne
spausdinti laišku, nepatikrinus
jų autorių.
Užmaskuotas b ū d a s

Sovietų žinių a g e n t ū r a
JTassas" paskelbė tą Kultūros
ministerijos paneigimą, bet
neminėjo, kad t a i buvo
atspausdinta vyriausybės dien
raštyje „Izvestia". „Tasso"
pranešime rašoma, jog bibliote
kos dabar gali turėti ir pirmiau
uždraustus
užsienių leidinius.
Įsakymas iš aukščiau...
Bet vėliau „Izvestia" laikraščio
Iš šito paskelbimo neaišku, ar atsakingoji pareigūnė Liudmila
t a i padaryti buvo įsakyta Savelyeva rašė tame pačiame
visoms sovietų bibliotekoms, ar laikraštyje, jog ji mano, kad
tik Krymo regionui. Bibliotekų Kultūros ministerija vistik
vedėjai turėjo dalyvauti specia turėjo intenciją parodyti, kad
liame seminare. Įsakymas Brežnevo eros raštai būtų išimti
atėjęs iš „aukštųjų sferų". Tai ir tai yra pagal sovietų tradiciją,
pirmas tokios rūšies įsakymas, nes, kas neatitinka dabartinei
norint panaikinti praeities partijos linijai, neturi būti vie
įvykius, o ypač Brežnevo 18 šam naudojimui. „Nesvarbu, ką
metų stagnaciją. Be Maskvos jie sako, bet šitos instrukcijos
įsakymo atskirų sričių vy y r a tik užmaskuotas būdas
riausybės nebūtų drįsusios tai išimti visą tą medžiagą", sako
daryti,
neatsiklaususios „Izvestia" dienraščio atsakingo
Maskvos. Tos bibliotekininkės ji pareigūnė L. Savelyeva.
pavardė yra L Zavgorodnijaja,
kuri parašė tą laišką laikraš
čiui.
Sovietų erdvės stotis
Bibliotekininkai taip pat
Maskva. — „Tasso" žinių
turėjo išimti iš lentynų keturių
Komunistų partijos kongresų agentūra praneša, jog Sovietų
r a š t u s , kuriems vadovavo Sąjunga pradėjo pasiruošimus
Brežnevas. Jie skaitytojams išbandyti pirmajai erdvės
turėjo pasakyti, kad tų knygų stočiai, kuri pavadinta Buran
j a u nebėra. Įskymas buvo tik pavadinimu, kas rusų kalboje
viešosioms bibliotekoms, bet ne reiškia sniego pūgą. Vakarų
diplomatai spėlioja, kad ši
lietė mokslinių institucijų.
erdvės stotis bus greitai iškelta
Kultūros ministerija paneigė į erdves. Sovietų televizija pra
dėjo rodyti išmetimo raketą,
žinią
kuri pavadinta yra Energijos
Tačiau kitą dieną Sovietu vardu ir ji gali iškelti daugiau
Kultūros ministerija paneigė tą kaip 100 tonų svorį- Žurnalistai
žinią savo vyriausybės kontro sako, kad ta sovietų Buran
liuojamame laikraštyje „Izves atrodo labai panašiai kaip Ame
tia", sakydama, jog buvo liepta rikos erdvėlaivis. Manoma, kad
išimti tik antruosius tomus, tai stotis bus pasiųsta į erdves dar
yra kitus egzempliorius, kad be žmonių. Pakilimas įvyks iš
būtų vietos lentynose kitoms Baikonur kosmodromo centrinė
knygoms, kurios yra dabar je Azijoje.
išleistos arba anksčiau buvusios
uždraustos.
— Pietų Afrikoje, prancūzų
„Izvestia" turi 75 žmonių
žinių
agentūros pranešimu,
štabą, kurie tik skaito gautus
v
a
k
a
r
įvyko
vietinių
laiškus ir juos patikrina ir po to
pateikia vyriausybės agentūrai savivaldybių rinkimai.

Pasitarimas su Lietuvos
kardinolu
Tebevaržomas vyskupų savarankiškumas

Vilnius. — Prieš Persitvar tik rauti... Norėtume, kalbėjęs
kymo sąjūdžio suvažiavimą, kardinolas, kad klaidos būtų
spalio 11 d., kaip rašo „Tiesa" taisomos ryškiau. Nepasitikė
savo 236 numeryje, Aukščiau jimo dar yra. Ir vienas iš jo
siosios tarybos rūmuose įvyko šaltinių yra tai, kad varžomas
Lietuvos kardinolo Vincento vyskupų savarankiškumas. Ir
Sladkevičiaus susitikimas su čia kalti ne įstatymai, kurie,
pavergtos Lietuvos valdytojais kaip žinoma taip p a t bus
R. Songaila, kuris tada dar buvo tobulinami, o įvairios atgyve
pareigose, V. Astrausku, V. nusios instrukcijos. „Lietuvos
Sakalausku ir L. Šepečiu. Susi episkopatas nėra nusiteikęs
— Filipinuose siautęs tai tikime dalyvavo ir Religijų konfrontuoti, aš čia kalbu visų
fūnas nuskandino keltuvinį reikalų tarybos įgaliotinis P. mūsų vyskupų vardu, bet toks
dar tebesantis nepasitikėjimas
laivą, kuriame buvo daugiau Anilionis.
giliai skaudina mus", sakė
negu 500 žmonių. Surasta tik 15
jiems
kardinolas.
žmonių. Prez. Aąuino įsakė
Vyriausybės pasisakymai
ištirti, kodėl buvo perkeliami
Rašoma, kad ši kardinolo
Pokalbį pradėjo V. Astraus
tuo laiku žmonės, kai visur
iškelta Valstybės ir Bažnyčios
buvo įspėta saugotis nuo kas, pareikšdamas, kad ^Tary s a n t y k i ų sferos problema
bų Lietuvos visuomenė su pasi
pokalbyje buvo iš karto aptarta.
atūžiančio taifūno.
tenkinimu sutiko vyskupo Slad— Londone pasirodė dviejų kevčiaus paskyrimą kardinolu. Pripažinta, kad ikišiolinė prak
valandų naujas dokumentinis „Mūsų visuomenės didžiojo tika vyskupų savamkiškumo
pranešimas „Žmonės, kurie persitvarkymo metu turime klausimu nebe visiškai ati
nužudė Kennedy" televizijoje. daug ką iš praeities patyrimo tinka dabarties reikalavimus.
J a m e teigiama, kad trys peržiūrėti, keisti. Ir pirmiausia Buvo sutarta dar kartą per
prancūzai iš Marselio buvo šalinti visa, kas gali sukelti ne žiūrėti, kaip galima kai kurių
procedūrinių klausimų sprendi
pasamdyti Amerikoje veikian pasitikėjimą, konfrontaciją".
mą padaryti lankstesni, gyveničio sindikato nužudyti prez.
miškesnį.
John F. Kennedy. Ten aiški
R. Songaila pabrėžė bendro
nama, kad Lee Harvey Oswald darbo reikalą. „Ir mes visi
Bažnyčių grąžinimas
buvo klaidingai apkaltintas turime stengtis, kad dingtų iš
prez. Kennedžio nužudymu, kai gyvenimo komandavimas,
Pokalbyje kardinolas iškėlė
jo motorkada važiavo Dalias šiurkštumas, kad žmonės pir Sv. Kazimiero bažnyčios Vilniu
gatvėmis 1963 m. lapkričio 22 d. miausia būtų įtikinėjami, je grąžinimą tikintiesiems. Jam
— J u n g t i n ė s e Tautose kal mokomi gyventi ir dirbti dorai". buvę atsakyta, kad tas reikalas
bėjo prezidento žmona Nancy Songaila dar priminė, kad jau sprendžiamas. Taip pat kar
Reagan narkotikų tema i r nemaža dvasiškių yra gelbėję dinolas iškėlė ir Vilniaus kated
pasakė, kad mes patys esame žmones nuo hitlerininkų teroro. ros grąžinimo klausimą. Buvo
kalti, kad narkotikai plaukia į Tai taurūs poelgiai, sakė jis, jų iškelta mintis, kad galbūt būtų
mūsų kraštą ir mūsų jaunimas Lietuva nepamiršta.
galima suderinti kultūrinę ir
gali juos čia nusipirkti. Esą
dvasinę paskirtį. Prieita ben
daug lengviau kaltinti kitus,
V. Sakalauskas pasakė, kad dros išvados tame pasitarime,
negu areštuoti Wall Street ban pastaruoju metu Lietuvos tikin kad klausimas sudėtingas ir rei
kininkus, kurie priešpiečių čiųjų pageidavimu išspręsta kia pasverti visus variantus.
metu perka kokainą. „Mes nemaža statybos, remonto ir Dabar tai apsvarstyta, ir Vil
nieko nelaimėsime, jei mes tik restauravimo klausimų. Bet jis niaus katedra sugrąžinta.
kaltinsime užsienio vyriausy paminėjo, kad kartais ir smul
Kardinolui buvo pareiškta,
bes, o mūsų miestų merai, gu kūs ūkiniai klausimai virsta di jog k a i k u r i e d v a s i n i n k a i
bernatoriai ir teisėjai į tai tik delėmis problemomis. Tai esanti padaro viešus išpuolius prieš
žiūrės pro pirštus ir jei mūsų netvarka. Į bažnytinių bend tarybinę santvarką. Čia iškel
dukros ir sūnūs turės pinigų ruomenių poreikius turi būti tas patriotizmo neabejotinos
tuos narkotikus pirkti".
žiūrima geranoriškai, stengia vertės klausimas. Kardinolas
— Į Argentiną vėl sugrįžo masi padėti, kiek leidžia pasakęs, jog kiekvienas kunigas
Izabelė Peronienė, kuri keturis galimybės. „Mes ministrų tary turi visiškai atsidėti pastoraci
metus gyveno Ispanijoje.
boje teigiamai išsprendėme vi niam darbui ir kad j a m svar
— Lenkijos vyriausybė parei sus klausimus, dėl kurių buvo biausi turi būti Bažnyčios rei
kalavo, kad iš Solidarumo kreiptasi. Valdžios ir Bažnyčios kalai.
delegacijos turi būti pašalinti du santykiuose biurokratai gali
nariai — Jacek Kuron ir Adam labai daug prigadinti, su jais
Pasitarimas buvęs
Michnik, j e i nori, k a d mes griežtai kovojame ir
naudingas
pasitarimai būtų tęsiami toliau. kovosime".
Visi pasitarimo dalyviai pri
Lech Walesa pareiškė, kad jis
L. Š e p e t y s pasakė, jog pažino šį susitikimą buvus labai
nė nemano pajudėti iš Gdansko,
ir naudingu.
jei vyriausybė neatsisakys savo dabartinė karta turi atitaisyti r e i k a l i n g u
pasakęs, jog
reikalavimo. Tokiu atveju klaidas, kas praeityje buvo K a r d i n o l a s
nužmoginta.
Jis
sakė,
kad
„mes
pasitarimas
vykęs
be priešiškų
pasitarimai neįvyks ir Lenkijoje
turime
vieni
kitus
paremti.
Lie
žvilgsnių. Buvę sutarta išky
vėl susidarys pavojus streikui.
tuvos
Katalikų
Bažnyčia
nieka
lančias problemas išsiaiškinti ir
— New Y o r k o policijos
da
nemokė
nedirbti,
juk
tai
vie
tęsti
vaisingą Lietuvos respub
didžiulė organizacija pasisakė
nas
iš
atsakingos
ir
šviesioas
likos vadovų ir Katalikų Bažny
už viceprez. G. Busho kandida
menybės
formavimo
kertiniu
čios
hierarchų susitikimų tra
tūrą į prezidentus.
akmenų".
Jis
sako.
kad
dabar
diciją.
— C h i c a g o j e antradienį
Persitvarkymo sąjūdžio kon
kalbėjo New Yorko gubernato respublikoje vyksta susipratimo
poreikis
ir
atitinkamas
Bažny
greso
metu naujasis Lietuvos
rius Mario Cuomo, atskridęs pa
čios
raginimas
dabar
būtų
labai
Komunistų vadas Algirdas Bra
dėti demokratų rinkiminėje pro
naudingas.
„Juo
labiau,
kad
zauskas pasakė, kad ateityje
pagandoje. Čia jis pasakė, jog
turime
ne
vieną
pavyzdį,
kad
nori geresnių santykių su Katabalsuotojai
pakeis
savo
mūsų
prašymai
iš
Bažnyčios
Hkų Bažnyčia Lietuvoje.
nuomonę per paskutines 96
pusės
buvo
sutinkami
su
valandas prieš balsavimo dieną
ir balsuos už Dukakį. Bet jei reikiamu palankumu".
Bushas bus išrinktas prezi
Vyskypai tebevaržomi
dentu, tai Cuomo gal būt pats
KALENDORIUS
kandidatuosiąs kituose rinki
Kardinolas V. Sladkevi
Spalio 27 d.: Gaudijozas,
muose.
čius, kaip rašo „Tiesa*", gerai
K
r
i s t e t a , I l u t ė , Ramojus,
— Prez. Ronald Reaganas atsiliepė apie visur jaučiamą
Frumentas,
Tautmilė.
pasirašė įstatymą, kuriuo yra dėmesio dvasingumui sustiprė
Spalio 28 d.: Simonas ir Ju
įsteigiamas naujas Veteranų jimą. Kartu su rūpesčiu „kas
das,
Agilė. Skirmantas, Gaudri
reikalų departamentas ir jo dienine mūsų duona" turi
mas,
Tadas, Almanė.
sekretorius bus kabineto rango būtinai eiti gyvybingieji doro
oficialus pareigūnas. Naujasis viniai reikalavimai. Norint ką
ORAS CHICAGOJE
prezidentas turės nominuoti to nors gera sukurti, pirmiausia
departamento
sekretorių. reikia eiti auginimo, o ne Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:53.
Dabar iš viso bus 14 depar rovimo keliu, pasakęs kardino
Temperatūra dieną 60 L, nak
tamentų.
tį 48 L
las. O buvo metas, kai norėta
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MUZ. STASYS SLIŽYS
JUBILIATAS
Visuomenininkas, muzikas,
Šv. Antano parapijos vargoni
ninkas ir choro vedėjas Stasys
Sližys lapkričio 20 d. švęs
septyniasdešimtą gimtadienį.
Stasys Sližys gimė 1918 m.
lapkričio 20 d. Traupio mies
telyje, Panevėžio apskrityje.
Muzikos pradėjo mokytis pas
savo tėvą. Vargonų ir pianino
muzikos pagrindus įsigijęs
namie, vėliau žinias gilino pas
muzikus: A. Piešiną, M. Karką
ir J. Motekaitį.
Panevėžio Valstybinę gimna
ziją baigęs ir Švietimo minis
terijos Pedagoginiuose kursuose
mokytojo cenzą įsigijęs, moky
tojavo Panevėžio ir Ukmergės
mokyklose.

tuvių Bendruomenė ir kt., Sta
siui Sližiui, jo 70 metų amžiaus
sukakties proga lapkričio 27 d.
1 vai. parapijos salėje rengia pa
gerbimą. Kvietimai į pagerbimą
gaunami pas Antaną Grinių —
sekmadieniais parapijos salėje,
arba skambinant telefonu
554-4157. Dalyvavimo auka —
10 dolerių.

LIETUVOS
KARIUOMENĖS
ATKŪRIMO SUKAKTIES
MINĖJIMAS
Lapkričio 20 d. Šv. Antano
parapijoje ruošiamas Lietuvos
Kariuomenės atkūrimo 70 metų
sukakties minėjimas vyks tokia
tvarka:
10:30 vai. p.p. parapijos salėje
akademija, meninė dalis ir vai
šės. Paskaitą skaitys ALTS-gos
centro valdybos pirmininkas dr.
Leonas Kriaučeliūnas. Meninę
dalį atliks vokalinis moterų vie
netas, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Įėjimas nemokamas.
Visi kviečiami dalyvauti. Ren
gia: Kūrėjai-savanoriai, ramo
vėnai, abiejų kuopų šauliai ir
birutietės.
A. Gr.
MAIRONIS - TAUTOS
LEGENDA

Muz. Stasys Sližys
Karo metu atsidūręs Vokie
tijoje, pokario metais mokyto
javo ir mokyklos inspektoriaus
pareigas ėjo Weideno lietuvių
progimnazijoje.
Į Ameriką atvykęs 1950 m.
pradėjo mokytojauti Detroito
Lietuvių
šeštadieninėje
mokykloje, vėliau pavadintoje
„Aušros"
lituanistinės
mokyklos vardu. Keletą metų
buvo tos mokyklos vedėjas. Lie
tuvoje ir Detroite vadovavo
mokyklų chorams, jaunimo ir
moterų ansambliams, bei ki
tiems vokaliniams vienetams.
Amerikoje juodadarbiu likti
nenorėjo, tai stojęs į Detroito
Universitetą 1956 m. jame
baigė sąskaitybą. Dirbo Fordo
automobilių divizijos įstaigoje
kontrolės analistu.
Lygiagrečiai lankė ir 1957 m.
baigė Wurlitzer vargonų kur
si s. Norėdamas praplėsti
•nuzikines žinias, baigęs
vargonų kursus, 1958 m. įstojo
į Detroito Konservatoriją, kurio
je 1964 m. įsigijo muzikologijos
diplomą, o 1967 m. įstojo į Mi
chigano Universitetą pasitobulnti chorvedyboje.
Lankydamas Michigano Uni
versitetą buvo universiteto
simfoniniame chore ir po sep
tynerių metų savo pastangas
apvainikavo
Chorinės
Disciplinos pažymėjimu.
1979 m. buvo priimtas į
Michigano Operos chorą pro
fesionaliu choristu. Dalyvavo
daugelyje operos spektaklių
Detroite ir operos gastrolėse.
1948 m. sukūręs šeimą su
Natalija Petrusevičiūte, užau
gino dukterį Reginą, kuri pa
veldėjo tradicinį Sližių šeimos
muzikos pomėgį ir gabumus.
Tėvui vadovaujant jaunimo
chorui, Regina visą laiką buvo
choro akompaniatorė.
Stasys Sližys yra sukūręs
nemažai dainų, bei giesmių. Yra
LŽS-gos Detroito skyriaus
s e k r e t o r i u s ir dalyvauja
spaudoje.
Detroito organizacijų suda
rytas komitetas, į kurį įeina: Šv.
Antano parapijos choras,
žurnalistai, ramovėnai, abiejų
kuopų šauliai, birutietės, Lie
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išklausius rašytojo Balio
Gražulio paskaitos Maironio
minėjime Detroite. Paskaiti
ninkas pastebėjo, kad apie Mai
ronio asmenį mažai žinome. Pa
garba tautos dainiui, tyram
kaip ašara, neleidusi tuo domė
tis. Jo auklėtiniai apie jį nieko
negalėję pasakyti ar išgalvoti.
Kam Maironį sužmoginti, kai
jis esąs tautos legenda, tautos
žadintojas iš miego. Priminė
Maironio poezijos įtaką lituanis
tinių mokyklų auklėtiniams ir
pateikė gyvenimišką faktą,
prisimindamas kokią didelę
įtaką jam, dar mokinukui, pa
daręs eilėraštis „Vilnius". Mai
ronio pirmame eilėraštyje esan
ti visa jo ideologija. Verkti tinka
moterims, bet ne poetams, Mai
ronis buvęs svajotojas, roman
tikas. Vėliau jis apsivylė, kai
jaunesnieji poetai norėję nuver
tinti jo kūrybą. Tauta jo kūry
bos nenuvertinusi, kuri bolševikmečiu užsidegusi laužu ir su
liepsnojusi vokiečių okupacijos
metu. Dabartinės okupacijos
metu Maironis pritildytas, bet
nenutilęs. Mirė prel. Jonas
Mačiulis, bet poetas Maironis
liks amžinai gyvas lietuvių
tautai. Po paskaitos Rimutė
Idzelytė padeklamavo Maironio
— „Vasaros n a k t y s " ir
„Vilnius".
Minėjimas vyko Šv. Antano
parapijos patalpose. Šv. Antano
bažnyčioje Maironį paminėjo
pamaldų metu — kun. Alfonsas
Babonas pamokslu, o parapijos
choras, vadovaujamas muz. S.
Sližio, giesmėmis.
Minėjimą surengė Stefanija
Kaunelienė, Detroito Kultūros
klubo pirmininkė, to klubo
valdybos nariai ir talkininkės.
Supažindindama su paskaiti
ninku St. Kaunelienė, paste
bėjo, kad minėjimas surengtas
pavėluotai, bet geriau vėliau,
negu niekada. Dėkodama rašy
tojui Baliui Gražuliui už paskai
tą priminė, kad jo dukraitės
draugauja su tolima Maironio
giminaite ir kad savo tarpe
turime taip pat Maironio
giminaitę Emiliją Kutkienę. Pa
dėkojusi visiems, bet kuo prisi
dėjusiems prie minėjimo ir atsi
lankiusiems, pakvietė minėjimo
dalyvius, akompanuojant muz.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.SA. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)
Š A L F A S S m e t i n ė s e golfo ž a i d y n ė s e , rugsėjo 3 ir 4 d i e n o m i s vykusiose Bay V a l l e y , Mich., Detroi
t o moterų k o m a n d a laimėjo ELT-čią v i e t a . Iš k.: R. Ricci, R. P o l t e r a i t i e n ė , G. Dėdienienė, A. K l i m i e n ė
i r L. K i z l a u s k i e n ė .

Stasiui Sližiui, sugiedoti .Lietu
va brangi".
Minėjimo dalyviai buvo pavai
šinti užkandžiais ir kavute.
Stasys Garliauskas
LIETUVA
VAIZDAJUOSTĖJE
Šį sekmadienį, spalio 30 d., 12
vai. Kultūros centre vaizdajuos
tėje matysime šiuos istorinius
įvykius Lietuvoje:
Baltijos jūros apkabinimą —
rugsėjo 3 d.
Gyvybės žiedą Ignalinoje —
rugsėjo 17 d.
Lietuvos Laisvės Lygos de
monstracijas Vilniuje — rugsėjo
28 ir 29 dienomis.
Trispalvės iškėlimą Gedimino
pilies bokšte Vilniuje — spalio
7 d.
Visus maloniai kviečia at
silankyti ir pagyventi vėliausių
įvykių Lietuvoje nuotaikomis.
Visus
kviečia
skautai
akademikai.
TO
oir

IŠVYKA Į SODUS

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
TEGU SKAMBA MŪSŲ
DAINOS PO ŠALIS
PLAČIAUSIAS
Šie pranašingi mūsų didžiojo
poeto Mairono žodžiai pradėjo
pildytis, po paskutiniojo karo
sūkurių lietuviams pasklidus
įvairiuose plačiojo pasaulio
kraštuose. Prie lietuviškos dai
nos ir giesmės puoselėjimo bei
populiarinimo nemažai prisidėjo
ir į pirmaujančius vokalinius
vienetus iškilusi torontiškė
„Volungė". Skrajodama po
Kanados, Amerikos, Anglijos,
Vokietijos lietuvių telkinius ir
maišydamasi kitataučių tarpe,
ji tūkstančius žmonių džiugino
mūsų melodingomis dainomis.
Lietuvių bendruomenės val
dybos rūpesčiu spalio 1 d.
„Volungei" nutūpus Philadelphijoj, vietos ir apylinkių lie
tuvių tarpe jutosi savotiškas
pasididžiavimas, kad ir ne per
didžiausioje kolonijoje bus gali
ma pasigrožėti jos pasiektais re
zultatais. Šių eilučių rašytojui
kažkaip nejučiomis iš vaikystės
dienų grįžo malonūs prisimi
nimai apie gražius, geltonplunksnius paukštelius volun
ges, vasaros metu gražiai čiul
bėjusius Lietuvos miškuose, gi
raitėse, gojeliuose. Jų giesmės
ypač skardžiai aidėdavo prieš
oro pasikeitimą. Sodiečiai saky
davo, kad volungės maldaują
Dievą, jog pradėtų lyti. Jų čiul
bėjimas žmonėms būdavo malo
nus, kai siausdavo didelės saus
ros, nes jie būdavo veik tikri,
kad greitai pradės lyti.
Minėtos dienos vakarą apie du
šimtai susirinkusių dainos
mylėtojų Lietuvių namuose ne
kantriai laukė „Volungės" pasi
rodymo. Jų akys vis krypo sce
nos pusėn. Buvo savotiška staig
mena, dainininkus išvydus
vorele atžygiuojant iš apatinės
salės. Jie buvo sutikti triukš
mingais
aplodismentais.
Prožektoriais apšviestoje sceno
je ansamblio dalyviai žiūrovus
stebino elegantiška apranga,
rimtimi, jaunyste žydinčiais
veidais. Dr. Jonui Meškauskui,
LB valdybos nariui socialiniams
r e i k a l a m s , t r u m p u žodžiu
supažindinus su vokaliniu
kolektyvu, iš 30 (12 vyrų, 18
moterų) lūpų išsiveržė mūsų jau
nuo senų laikų labai pamėgtos
dainos „Lietuviais mes esame
gimę" žodžiai. Tai buvo gražus
įvadas į tolimesnę koncerto pro
gramą, kurioje pusę sudarė
mūsų senos liaudies dainos,
harmonizuotos bei aranžuotos
muzikų Čiurlionio, Žilevičiaus,
Mikulskio, Kačinsko, Dvariono,
Bajoro, o kitą dalį, naudojantis
mūsų poetų eilių žodžiais,
muzikų Naujalio, Venckaus,

Detroito miesto Hubbard Ri
chard skyrius vyresnio amžiaus
gyventojams spalio 11d. suren
gė išvyką į sodus. Kelias buvo
tolimas. Važiavome miesto gat
vėmis, greitkeliu, pro priemies
čius, didelius automobilių
fabrikus, prekybos centrus —
padarėme 46 mylias kelio, kol
pasiekėme numatytą vietą.
Daug kur buvo platinami
keliai, suverstos didelės žemių
krūvos, gyvenviečių kiemuose
daug prinokusių moliūgų, o
medžių lapai pasipuošę įvai
riomis spalvomis.
Atvykę sustojame prie Blake
Orchard Cider Mill pastato,
kuriame yra užkandinė ir vaisių
parduotuvė. Kainos ne kiek
nemažesnis kaip Detroite. Buše
lis obuolių kainuoja 9,50 dol., o
pusė bušelio — 5 dol.
Tiek kelio atvažiavus ir
nebuvus sode, nesiderino su
mūsų kelione, todėl obuolių
parduotuvėje nepirkome —
važiavom visi Blake Appies
ekspresu į sodus. Ekspreso
šoferis su barzda, nedengtų
vagonų grindys padengtos šiau
dais, ant kurių sėdi važiuo
jantieji. Šoferis važiuodamas
skambalu skambina ir man
labai priminė senais laikais
Kaune buvusią „konkę". Sode
obelys neaukštos ir obuolius
lengvai galima skinti stovint
ant žemės.
Po pusvalandžio sugrįžęs
ekspresas mus su priskintais
obuoliais surinko ir nuvežė į
aikštę prie jau minėtos parduo
tuvės. Mergaitė nuo kiekvieno
pasiėmė j a i p r i k l a u s a n t į
užmokestį, tokį kaip ir parduo
tuvėje. Už prisiskynimą jokios
nuolaidos nedarė. Grįžtant
namo lijo smarkus lietus, kaip
iš kibiro pylė.
keletas lietuvių. Buvo įdomi ir
Pakelyje dar sustojame prie smagi išvyka!
daržovių parduotuvės, kurioje
Spalio 28 d. Hubbard Richard
kai kurie važiavusieji savo krep skyrius vyresnius miesto gyven
šelius papildė daržovėmis.
tojus autobusu veš į koncertą,
Išvykoje dalyvavo apypilnis kuris vyks Fordo auditorijoje.
autobusas senjorų; buvo ir
A. Gr.

i

Makačino sukomponuoti kūri
niai. Iš jaunesniųjų kompozito
rių paminėtinas J. Govėdas („Aš
kanarių daug turiu...") ir G.
Gudauskienė (Liaudies dainų
pynė).
Gana ilgus laikus besibastant
po Lietuvos laukus, teko liesti,
svaidyti įvairių spalvų ir formų
akmenėlius, tačiau nė viena jų
rūšis nepaliko gilesnio įspūdžio.
Tie akmenėliai pasidarė labai
įdomūs, šiek tiek paragavus
geologijos mokslo. Tada bet ko
kį bevartant, galėjai suvokti jo
kilmę,formavimosi laiką, chemi
nę sudėtį. Šioks toks panašumas
buvo ir su koncerte atliktomis
dainomis. Dauguma jų jau anks
čiau, kai kurios net po kelis kar
tus., buvo girdėtos. Smelkėsi
mintis, jog vargu jos, kad ir
gražiai atliktos, bepadarys ypa
tingą įspūdį. Tačiau tų dainų tu
rinį ir reikšmę Birutei Litvinienei apipynus poetiniais žodžiais,
jos, kaip ir tie akmenėliai, pa
sidarė žymiai įdomesnės, šir
džiai dar labiau mielesnės.
Vienos atliekamos dainos
buvo maloniai ramios, subtilios,
kiek melancholiškos, o kitos
atmieštos švelniu humoru,
gyvos. Prie lyriškų priskirtina
„Siuntė mane motinėlė", o prie
linksmų — „Tu vyšnela", „Vilks
papjovė", „Kupolinis" (Joninių
daina). Eiliniui klausytojui at
rodė, kad jos visos atsiskleidė
pilnu grožiu. Jutosi geras žodžių
tarimas, puikus susidainavimas, graži atliekamų dainų
interpretacija bei Pauliaus
Vytauto pianino palyda. Kitas
svarbias detales t e a p t a r i a
muzikos žinovai. Jie, lygindami
pirmąją „Volungės" išleistą
plokštelę (1985) su paskutiniai
siais jos koncertais, pastebi
labai didelę pažangą. J ų
manymu, šis vokalinis vienetas
jau priartėjo prie profesionalinio
lygio. Kur gi to didelio pasi
sekimo paslaptis? Kaip molio
gabalas, patekęs į gabaus skulp
toriaus rankas, virsta nuostabia
figūra, taip ir ši jaunų žmonių
grupė, muzikoj auklėjama ta
lentingos Dalios Viskontienės,
sparčiai tobulėja atliekamų kū
rinių atžvilgiu. Stebina ne tik
dirigentės, vadovės didelis
talentas, bet ir nuoširdi meilė
lietuviškai dainai, aukojimasis
muzikinei kultūrai. Gyvenime
yra žmonių, k u r i e tarsi
magnetas traukia kitus prie
savęs, juos ilgai išlaiko būryje
ir atlieka didelius darbus.
Greičiausia tokia yra ir muzikė
Viskontienė. Prieš trylika metų
suburtas mergaičių oktetas da
bar jau savo ansamblyje turi 40
narių ir sparčiais šuoliais kyla
į menines aukštumas.
O kas gi į ansamblį traukia
viduriniosios ir jaunesniosios
kartos žmones? Greičiausia
meilė dainai, draugystės, pagar
ba dirigentei, noras pakeliauti,
užmegzti naujas pažintis.
Tačiau tiek dirigentei, tiek an
samblio nariams apsčiai laiko
skiriant dažnom ir ilgom repe-

• 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.

metams
$70.00
-.$70.00
$70.00
$40.00

Vi metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

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

ticijom, tenka atsižadėti poilsio gėjai reiškia nuoširdžią padėką
valandų ir įvairių malonumų. ir Lietuvių fondui, finansine pa
Jiems didžiausias ir bene vi- r a m a prisidėjusiems prie
nintelis atlyginimas yra geras „Volungės" atsikvietimo, o
koncerto pasisekimas, nuošir Gemai Kreivėnaitei už menišką
dus jų darbų įvertinimas. Tai la programos apipavidalinimą.
bai kuklūs pageidavimai. Mes
Bronius Vaškaitis
nežinome, kokius įspūdžius
„Volungė" išsivežė iš Philadelphijos, tačiau galime užtik
DR. LINAS A. SIDRYS
rinti, kad mes jos viešnage
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
likome labai patenkinti. Ren
2636 W. 71 st Street
Susitarimui: treč., ketv., šešt.
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 Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street. Chicago
Tel. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v
Ofs. 735-4477;
Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 S o . Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Kab.

t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab.

t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A ve.
Chicago. III. 60652
Pirm . antr.. ketv w penkt.
pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

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

3 9 0 0 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D

Kabineto t e l . — 582-0221

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgims išsiplėtusių venų
•r hemoroidų gydymas
5540 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
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien -, M 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchlgan A v e . , Sulte 324 Ir
5835 S. Pulaskl R d . , Chicago. IL
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W . 8 1 st Street
Kabineto t e l . RE 7-1168;
Rezld. 385-4811
Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W . 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie. Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 Oundee A v e . , Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DAN T Ų GYDYTOJA
9 0 5 5 S. Roberts R d . . Hickory Hills. II
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 5 9 8 - 4 0 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuvškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact ienses
2618 W . 71st St. — T e l . 737-5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2 4 5 4 West 7 1 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai ; pirm., antr. ketv ir penkt
3 iki 7 v.v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71st. St., Chicago. III.
Tel.: 4 3 6 - 0 1 0 0
1 1 8 0 0 S o u t t m e s t Hlghway
Palos Helgnts. III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 VV 8 3 r d Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 . rez. 448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S . Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

v

Karai ir badas —

TAUTZUDYSTES
PRIEMONĖ

PAVASARIŠKAS ATGIMIMAS
LIETUVOJE

dienos įgavo naują prasmę ir
dūšia apsivalė. Taigi visi gyve
name persitvarkymo nuotai
komis, kad mūsų gyvenimas
būtų labiau panašus į jūsiškį".
Prie šio nuoširdaus pareiš
kimo galima pridėti tik vieną
mus šiandien dar labiau įparei
gojantį reikalą: tai tvirčiau tęsti
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atstatymo darbą, ieš
kant čia ir t e n ne to, kas mus
skiria, bet to, kas mus jungia.
Tik visų ten ir čia sujungtomis
rankomis sutraukysime visus
laisvę sukausčiusius retežius.
B. P .

nors buvo žinoma, kad jis buvo
paskutinis kunigas, palaidotas
savoje bažnyčioje. Po karo,
lietuvių ir rusų mokslininkai at
liko kasinėjimus sugriautoje
bažnyčioje. Pagal vieną kauko
lę, antropologiniais metodais,
buvo atkurtas K. Donelaičio at
vaizdas".
Mannheimas — lietuviško me
no centras Vokietijoje? J a u spa
lio mėn. pradžioje čia keliose sa
lėse koncertavo (po Vilniaus uto ansamblio) Vilniaus „Ąžuo
liuko" choras. Jį sudarė 21 ber
niukas ir 12 vyrų. Ypatingai
puikiai nuskambėjo Jėzuitų
bažnyčioje Mišių metu choro at
liktas W.A. Mozarto kūrinys
„Kroenungsmesse c-dur" bei
trumpas koncertas prie alto
riaus. Vokiečiai chorą pagerbė
atsistojimu ir ilgais plojimais.
Dar vieną koncertą (berods ket
virtą) „Ąžuoliukas", dirig. muz.
Vytauto Miškinio, atliko Vasa
rio 16-sios gimnazijoje. Choris
tai iš mūsų sostinės jį užbaigė
Lietuvos himnu. Su pasididžia
vimu jį giedojo „mažiukai ąžuo
liukai" nuo 11 iki 13 m. Dalis
jų lanko rašytojo A. Vienuolio
vardo gimnaziją, buv. lenkų
jėzuitų gimnazijos patalpose
(šalia Šv. Kazimiero bažnyčios.
-K.B.) Visi gimnazijos mokiniai
(o jų yra apie 700) pasirašė po
pareiškimu, prašydami gim
nazijai grąžinti V i l n i a u s
Vytauto Didžiojo vardą, kuris
buvo lenkų okupacijos metais.
Ar n e p a t r i o t i š k a s mūsų
jaunimas?..

Su trispalvių ir vyčio plevė reikalingi.
ir nužemintųjų jausmo. Mus
savimu Vingio parke, su gyvy
Aš pats jau nuo pavasario pri prikėlė jūsų meilė ir jūsų dova
bės žiedu iš susirinkusių iš visos klausau sąjūdžio rėmimo inicia nos. Ir Dievo vardas vis dažniau
Praėjus dviems dideliems ka marinančius įstatymus, kurie respublikos prie Baltijos jūros ir tyvinei grupei. Juk tai tęsinys minimas. Demonstracijose
rams, kurie apėmė visą Europą vykdomi generolų. Prie to dar Ignalinoje Lietuvoje papūtė visos tos akcijos ir nuotaikos, kalba kunigai, disidentai, trem
ir Amerikos kariuomenę, galvo prisideda gamtos nelaimės. Skė seniai lauktas pavasariško atgi kurią aš pajutau, išgyvenau, tiniai, tie, kurie už m u s
jama, kad vietini u karai tai tik riai nuėdė derlingesnius laukus, mimo vėjas. Nustelbdamas ru lankydamas Ameriką. Juk tai anksčiau subrendo tiesos saky
pasišaudymas, suknelių ir vy kurių dar nespėjo sukilėliai su dens darganas, jis visoje lietuvių jūsų pasėtos sėklos. Jūsų mui ir už tai nukentėjo.
O daug, daug Tau galėčiau
riausybę turinčių t«,-Dusavė naikinti. Dideli potvyniai išva tautoje ir visame Pabaltyjyje pastangos tiesos, laisvės,
kova. Iš tikrųjų žūsta čit dau rė daugelį gyventojų iš kaimų ir uždegė žmoniškesnio gyvenimo suverenumo, Lietuvos istorijos pasakoti apie mūsų naująjį atgi
gybė tautų žmonių, žūsta ir mažų miestelių į didesnius ir laisvės viltį. Šiais metais sugrąžinimo sėklos, dabar taip mimą, ir ne tik dėl vaikų atei
paskirų genčių žmonių Afrikoje miestus. Ir ten juos persekioja tūkstančiai Lietuvoje išduotų stipriai sudygę Lietuvoj, ties, bet ir savęs, nes mūsų
ar Azijoje. Jau daugelį metų sukilėliai arba valdžios atstovai vizų aplankyti artimuosius JAV Gorbačiovui-, paskelbus atvi
neleidžia
p a s i n a u d o t i davė galimybę pamatyti laisvąjį rumo ir persitvarkymo politiką.
kovoja Airijos šiaurėje airiai ir
Amerikos
ir
Norvegijos
atvež pasaulį ir suprasti, kaip grubiai
Kad žinotum, kaip įdomu
prieš anglus, Centro Amerikoje
yra
mindžiojamos
prigimtos
dabar gyventi pasidarė ir koks
Nicaraguoje, Salvadore, Gva tomis brezentinėmis palapi
temaloje. Mažiau žinomos kovos nėmis. Visai teisingai sako žmogaus teisės komunistinėje siaubas apima, kai supranti,
Indijoje ir Pakistane, Pietų Afri Amerikos Valstybės depar sistemoje. Mūsų važiavimas į kaip mes čia lig šiolei
koje ir Sudane, Mauricijuje ir tamento Afrika besirūpinantis Lietuvą ir laisvesnis judėjimas gyvenome. Teisingai tu sakei,
K. BARONAS
Etijopijoje. Visur žūsta kasmet p a r e i g ū n a s , kad „ S u d a n ą tėviškėje labiau surišo su ten kad ta sistema mus visus taip
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
tūkstančiai žmonių, per kele užpuolė visos biblinės bausmės, esančiu tautos kamienu. Kartu sulaužiusi, padariusi bedvasiais,
su
šiuo
pasikeitimu
į
Lietuvą
plėšriais, grobuonimis, mankurrius metus žuvo keli milijonai. išskyrus, kad dar nėra varlių
keliavo ne tik ekonominės gėry tais, nežinančiais praeities,
Jų niekas neskaičiuoja ir su antplūdžio".
Po surengtų Lietuvos kultūri veltui tad šios žemės vadinamos
bės,
kurių
tenai
labai
stoko
nematančiais
ateities.
Tai
skaičiuoti negali, nes yra tokio
nių dienų Sov. Sąjungos—Vokie „Preussisch Litauen". Papro
Kokios pagalbos gali tikėtis
se vietose, kur civilizuota koja Sudano tautų mišinys arba vie jama, bet ir mūsų laikraščiai, baisus nužmoginimas.
tijos draugijos Mannheimo čiai, lietuvių kalba Prūsijos
sunkiai gali įžengti.
tinė mažuma, ko gali tikėtis žurnalai, knygos, išjųsvarbiau- Kad matytum, kas dabar de mieste ir jo apylinkėse, vokiečių valdovų buvo gerbiama i r
Praleidžiant Mozambiką ir krikščionybė, kuri baigia nykti, sia, Lietuvos istorija, dabar jau dasi Lietuvoje. Tūkstančiai spaudoje pasirodė p l a t ū s remiama. Karaliaučiaus ir Ha
Angolą ar Pietų Afriką, reikia kai pagalba iš didžiųjų valsty serijomis spausdinama Lietuvos lietuvių su tautinėm vėliavom straipsniai, supažindinant lės u-tuose įsteigti lietuviški se
mojavom apkabindami Baltiją skaitytojus su šiandienine Lie minarai, duodant galimybę
atkreipti dėmesį į Sudaną, kuris bių naikinama sukilėlių ir val i žurnaluose.
Iš Lietuvos pas mus keliavo ne gyvybės žiedu. Klausom ir tuva, kartais gerokai „pertem kunigams ir tarnautojams iš
šiuo metu daugiausiai rūpesčio džios žmonių. Tik vienoje
kelia pastoviuose kraštuose, važmoje buvo nušauti septyni tik laiškai, bet ir įvykių vaiz sakom tokias kalbas, už kokias piant stygą'' (buvau atostogose mokti lietuvių kalbą. Priminęs
nuotaikas
ir prieš metus žmonės buvo tre tuo metu, tačiau turiu laikraš pirmus leidinius Rytprūsiuose
ypač organizacijose, kurios nori sunkvežimių šoferiai, sugadinti dajuostės,
sušelpti badaujančius. Ameri sunkvežimiai ir išbarstyti 200 troškimus pasakę įkabėti miami. Jau daug padaryta, čių ištraukas), nušviečiant Lie ir knygnešius vokietis sako, kad
pareiškimai kasetėse, gana at kovojant
už
Lietuvos tuvos padėtį tik iš gražiausios Rytprūsių žemėje reikia išskir
kos Valstybės departamento, tonų grūdų.
viras tautos žodis iš jaunimo, suverenumą, keičiant kon pusės, tačiau užmirštant Sibiro ti vieną asmenį, lietuvių lite
kuris turi savo įgaliotinius ir
intelektualų, disidentų, par stituciją, o ir ant Gedimino trėmimus, Bažnyčios persekio ratūros kūrėją ir poetą Chrisnori žūstantiems padėti, apskai
tian Donalitius, kurį lietuviai
tiečių ir nepartiečių, iš atgimi kalno neužilgo plevėsuos tau jimą, rusinimą ir pan.
čiavimu Sudano pietuose kas
tinė vėliava (rekordavimas
dien miršta po šimtą žmonių — Šiuo metu pasaulyje skelbiama mą skelbiančių lūpų.
Rugsėjo mėn. 24 d. „Mannhei- vadina Kristijonu Donelaičiu.
daugiausia vaikai ir moterys. neva paguoda prieš Sudano
Spalio mėn. 7 d. Vokietijos
Tie pareiškimai labiau sutvir darytas dar prieš vėliavos mer Morgen" dienraštis patalpi Gan tiksli mūsų klasiko bio
Jie negali gintis, negali kovoti tautžudystę, kad dabartinis tino ir mūsų pastangas dar tvir iškėlimą bokšte >. Ir mano Rasa no vėl labai platų Kurto Dona- grafija primenant, kad ir K. a n t r a s k a n a l a s v a k a r i n ė s e
prieš gamtos kliūtis. Bet jiems S u d a n o valdytojas Sadią čiau, dar kiečiau kovoti už Lie vietoje rusų kalbos mokykloje lies (lietuviškai skambanti pa Donelaičio senelio brolis 1690 žiniose pranešė, kad Lietuvoje ir
negali padėti ir teikiamomis iš el-Mahdi Ugandos sostinėje tuvos suverenumo atstatymą, mokosi anglų kalbą. Ir daug vardė) straipsnį apie mūsų poe m. buvo kunigu lietuviškoje Til Latvijoje oficiali kalba bus lietu
Amerikos, Norvegijos, Vakarų Kampaloje tarėsi su sukilėlių kreipiantis į Vakarų pasaulio kitų įvairių naujovių, ačiū tą — klasiką Kristijoną Donelai žės bažnyčioje (vokietis rašo vių ir latvių. Vilniaus ir Rygos
„Tilse-Tilsit"), o pats K. miestų centruose (Gedimino
Vokietijos maisto dovanomis. vadu J. Garangu. Sukilėlių va laisvų t a u t ų vadovus bei Gorbačiovui:
tį.
Sukilėliai
tas
d o v a n a s das pažadėjęs pro savo valdomą valdovus,
kad
Michail
Plačioje įžangoje autorius su Donelaitis gimė netoli Gumbi kalne? -K.B.) bus iškeltos buv.
Ir žinok, žmonės pasidarė
sunaikina vežamas, pasisavina teritoriją praleisti sunkvežimius Gorbačiovo paskelbta atvirumo panašesni į jus. Daugelio veidai pažindina skaitytojus su lietu nės, padovanotame seneliui nepriklausomų valstybių vėlia
jas ir valdžios žmonės. Sudanas su maistu badaujantiems, bet ir persitvarymo politika pir prašviesėjo, akys blizga, vių tauta, kuri kartu su latviais dvare. Prof. Senno tvirtinimu K. vos. Ekrane buvo parodytos tų
oficialiai yra demokratinė res neturi valdžios sunkvežimiai miausiai būtų pritaikyta Pabal daugelis geresni pasidarėm — ir jau išmirusiais prūsais ir kur Donelaitis buvo 18 š. prūsiš- valstybių atžymėtos sienos ir jų
publika, bet iš tikrųjų diktato tuo metu rodytis. Valdžios atsto tijo tautoms, dar neseniai kles pagaliau pradėjom jaustis savo šiais sudaro indogermanišką kai-vokiškos kultūros atstovas sostinės. Šią žinią sekančią
riškai valdomas kraštas. Svar vas pažadėjo netrukdyti sve tėjusioms gerove, laisve ir žemės šeimininkais, broliais ir Baltų giminę. Didelę klaidą au (Erzeugnis — kūrinys), turėda dieną trumpai pakartojo Frank
biausia — pagal musulmoniškus
torius daro, priskirdamas mūsų mas klasikinį lotynų-graikų mo furto ir Stuttgarto radijas.
seserimis. Ic
timos pagalbos badaujantiems, nepriklausomybe.
kyklos pagrindą. Be lietuviškai
įstatymus baudžiamas kiekvie
Vilniaus „ Ž a l g i r i o " fut
Dabar esamas Lietuvoje nuo
Kas galėjo pagalvoti, kad visa kalbą giminingoms, bet jau iš
nors ji eitų per sukilėlių teri
ir
vokiškai
parašytų
pasakėčių
nas jiems nežinomais įsta
mirusioms
graikų,
lotynų
ir
bolininkai
Europos t a u r ė s
taikas labai vaizdžiai nusako tai, už ką jūs svetur savo jau
toriją.
ir
eilėraščių,
K.
Donelaitis
ap
tymais, kad tik yra kito tikėjimo
Tai tik pažadai, kurie tiek kasetėse atvežtas jauno aka nystes paaukojot, taip vešliai sanskrito kalboms. Priešingai rašė savo parapijos ūkininkų varžybose atsigriebimo rungty
ar kitos rasės.
reiškia, kiek jie bus kurį laiką demiko, komunistinėje sistemoj sužaliuos pas mus. Mūsų didelė lietuvių. Ji liko gyva, vartojama gyvenimą keturiuose metų lai nes žaidė Vienoje prieš vietos
,Ąustrijos" klubą. Vilniečiai
gimusio ir augusio, balsas. Jo pagarba msų ištvermei per tiek savo senose formose, duodama
kotarpiuose.
Tik
dėka
vokiečių
Pats Sudanas ilgai kovojo ir vykdomi. Sukilėliai neleidžia žodžiai taip skamba: „Ką tik metų!
skambėjusios indoeuropietiškos
susitikimą pralaimėjo pasekme
mokslininkų lietuvio kunigo 2:5 ir tuo pačiu buvo išeliminuotik 1953 m. gavo visišką nepri nei katalikų šalpos organiza sugrįžau iš Ignalinos atominės
senos
kalbos
nuojautą.
0, mielas! Kaip norėčiau, kad
klausomybę iš anglų, o paskiau cijos, nei Norvegijos protestantų elektrinės, kur dalyvavau pro
Lietuvių kalbos ribos siekė raštai buvo surasti bei įvesti į ti iš tolimesių žaidynių. Gedimi
dabar
tu būtum Lietuvoje.
pagalbos
kontroliuoti
ir
įeiti
į
jų
iš Egipto. Bet savo išrinktą
testo žygyje prieš „brolių" akci Tikrai tikiu,ašarą nubrauktum Baltijos jūrą, rytuose — Minską pasaulinę literatūros istoriją. no miesto atstovams trūko vie
teritoriją,
išskyrus
sostinę
Kar
pirmąjį p r e z i d e n t ą t u o j a u
jas ir invazijas Lietuvoje. Tu iš džiaugsmo. Pamatytum, kad ir Vitebską, o pietuose prūsus ir Jais yra Rėza. Nasselmann, Pa- no įvarčio. Tuomet rungtynės
sarge, Tetzner.
nuvertė gen Ibrahim Abboud, tumą, nors jį gali pasiekti ir klausi, ar aš buvau Vingio
būtų pasibaigusios lygiomis ir
Tavo prasmingos pastangos dėl mišrias lenkų-prūsų žemes.
sukilėlių
šaudymai.
kuris nieko nesigailėjo, kad tik
jas
reikėtų pratęsti du kėlinius
Straipsnis papildytas sovieti
K. Donalies duoda kiek Lietu
Ką gali padėti laisvasis parke? Ne tik parke buvau, bet Lietuvos, Tavo gyvenimas, dar
galėtų valdyti.
po 15 min., kadangi mūsų sos
pasaulis badaujantiems, per vos ne kasdieną dalyvauju įvai bai dėl Lietuvos ir mūsų vos istorijos, primindamas Mel niu pašto ženklu su K. Donelai
tinėje vilniečiai buvo laimėję
riose
demonstracijose,
čio
atvaizdu
lietuvišku
ir
rusiš
lankymas dabar tokia galinga no taikos sutartį. Nustatytos
sekiojamiems, valdžios nuver
mitinguose, važinėjam po visą banga nubangavo pas mus. valstybinės sienos išlaikė be ku įrašu: „Klasik litovskoj lite- susitikimą pasekme 2:0. Įvar
tintiems dėl rasės ar tikėjimo,
respubliką su etnografiniais an Pamatytum, su kokia pagarba veik 500 m., Lietuvos-Lenkijos ratury, počta SSSR 4 kp. 1714- čiai, atsiekti varžovų aikštėje
kai jie negali prieiti prie jų net
užskaitomi dvigubai. Žalgiris
Sudanas turi apie 11 milijonų su savo materialine pagalba? sambliais ir Sąjūdžio grupėmis. ir meile (pagaliau!) tūkstančiai valstybės žlugimą, tačiau už 1780". Po pašto nuotrauka pri
Su
mumis
dalyvauja
aka
mūsų žmonių kalba apie miršdamas atgautą nepriklau dėtas prierašas: „K. Donelaičio Vienoje svečiams įkirto du įvar
su viršum gyventojų. T u r i Ką gali galvoti laisvasis pa
atvaizdas nuotraukoje turi savo čius, tad bendra rungtynių
keletą didesnių miestų, sostinę saulis apie naujai bekylančius demikai, intelektualai, darbi emigrantus, padėjusius mus somybę, lietuvių emigraciją į
ninkai, partiečiai ir nepar- išjudinti iš letargo miego, iš slė Rytprūsius, kur dar 18 šimt. jie istoriją. Pradžioje galvota, kad pasekmė yra 5:4 Austrijos nau
Kartumą, kuriame gyvena ir Afrikos ir Azijos kraštus, kai jie
tiečiai. Persitvarkymui visi gusios baimės iš sumenkintųjų sudarė 309c visų gyventojų. Ne K. Donelaičio kapas yra dingęs, dai.
didelė dalis krikščionių. Gy patys tarp savęs nepasidalina
ventojai vadina save arabais, valdžios galia, t u r t a i s ir
bet jie teturi tik mažą dalį ara tikėjimu?
Savo kišenėse perstekininkai visados laikydavo
gauti dar vieną banginį,
biško kraujo. Daugumas yra
Musulmonai šiuo metu Su
galąstuvus, kuriais aštrindavo ietis ir kitus ginklus,
Budėjimas stiebo bokštelyje, ar tai būtų uoste ar
musulmoniško tikėjimo ir pana dane yra taip įsigalėję, kad jie
ir pietų metu tyčiomis galąsdavo savo peilius, to jūroje, yra labai įdomus ir senas. Man atrodo, kad piršiai kalba arabai, sumišę su vie nevertina žmogaus, kaip žmo
HERMAN MELVILLE
veiksmo garsas dar labiau neramindavo Dough-Boy.
mieji bokštelių budėtojai buvo senieji egiptiečiai, nepaitinių genčių kalba. Dalis gy gaus, jei jis nėra arabų kilmės,
sant visų mano ieškojimų, negalėjau rasti ankstybesnių
Kai
pagaliau
visi
trys
laukiniai
persiriję
pakildavo
nuo
ventojų yra mišinys negrų ir jei jis nėra musulmonas ir jei jis
ROMANAS
už juos.
stalo ir išeidavo prasivėdinti, jis pajusdavo didelį
kitų rasių. Tikėjimo atžvilgiu pagal savo sąžinę negali vykdy
Išvertė P. Gaučys
Trijų stiebų bokšteliuose laikomi budėtojai nuo auš
dalis yra animistai — gamtos ti musulmoniškų įstatymų. Iš
palengvėjimą.
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ros
ligi saulėleidžio, pakeičiant žvalgus kas dvi valangarbintojai ir dalis krikščionių. tikrųjų atrodo, kad Sudano
Tačiau nors tie žmogėdros valgė kajutėje ir
Tas tarnas buvo vyras mažo ūgio ir labai nervingas, nominaliai gyveno joje, niekad jų tenai nematydavai, das, panašiai kaip vairininkus. Ramiam atogrąžų ore
Nors musulmonai nesudaro gyventojai, kurie turi valdžią,
subankrutavusio kepėjo ir ligoninės slaugės išdava. išskyrus valgymo laiku ir kai per ją pereidavo eidami budėjimas bokštelyje nepaprastai malonus svajingam
visos tautos, bet jie t u r i valdžios nors jie tesudaro tik truputį
Tarp baisiojo Ahabo ir trijų laukinių triukšmingų atsi gulti į jiems paskirtą patalpą.
žmogui ar linkusiam mąstyti, kai jis stovi šimto pėdų
kontrolę ir kitus tikėjimus, neiš daugiau negu pusę krašto gy
lankymų vargšui Dough-Boy niekad nepaliaudavo
Šiuo atžvilgiu Ahabas nesiskyrė nuo daugumos aukštumoje virš tylaus denio, iškelto virš vandenyno,
skyrus krikščionių, persekioja. ventojų, nori visas skirtingas
virpėjusios lūpos. Paprastai pateikęs perstekininkams amerikiečių banginininkų kapitonų, kurie paprastai tarsi stiebas būtų milžiniški ramentai. Stovi žmogus
Taip pat persekioja kitų rasių rases, visus skirtingus tikėjimus
visa, ko jie prašė, jis įpuldavo į mažytį kambariūkštį laikosi nuomonės, kad kajutė iš tiesų jiems priklauso pasimetęs beribėje jūros erdvėje, kurios niekas nesužmones, kartais tiesiog juos išnaikinti ir padaryti vieną
ir per durų užuolaidas juos sekdavo, ligi jie baigdavo ir jeigu pakenčia, kad kas į ją įeina ir joje būna, tai drumsčia, išskyrus bangas. Visą tave lenkia į tingumą.
tautžudiškai naikindami, žudy tautą ir vieną tikėjimą.
valgyti
tik iš malonės. Tad „Peąuodo" antrininkai ir Per didesne laiko dalį šiame banginininkų atogrąžų
dami tūkstančiais. Kai prezi
Sudano gyventojų didelė dalis
Buvo
tdomu
stebėti
Quequeegą,
besėdint}
salia
Tas^ ^ ^ 1 ^ g a l i m a s a k y t i ) d a u g daugiau gyveno gyvenime esi panėręs į neišpasakytą palaimą: nėra
dentas po diktatoriškų genero miršta, kaip jau minėta, nuo ba
tego,
atstačiusi
savo
aštrius
dantis
priešais
indėną.
^
žinių, nes nėra laikraščių, nėra specialių laidų su įspūk a j u t ė s r i b ų n e i j o j g J ų g y v e n i i n a s vy k o a t viram
lų buvo Jaafar Nimeiri, atsi do ar specialių žudynių. Taip
kvėpė visas kraštas. Bet kai
pat didelė dalis gyvena pabėgė Dagoo atsitūpdavo ant grindų, nes sėdėdamas ant suolo o r e > t o d ė l j i e m a ž a i k o n u s t o d a v o , nes nebuvo papročio dingais retų įvykių aprašymais, sukeliančiais nejis sujauktų jo galvą puošusias varno plunksnas į žemas k?įutėje bendrauti ir Ahabas vis tebebuvo reikalingų jaudulių negirdėti kalbant apie jokius nami
1985 m. valdžią paėmė Sadiq
lių gyvenimu. Vieni jų yra pa
nius sunkumus, nei apie jokį vertybių žlugimą ar kri
el-Mahdi vėl prasidėjo persekio bėgę pačiame Sudane, tik į kitas lubas. Kiekvieną kartą, kai pajudindavo savo neprieinamas.
milžiniškas
kojas,
kajutė
čirpėjo
tarsi
dramblio
timą,
niekad negalvoji apie tai, ką valgysi, nes valgis
jimai, civilinis karas ir daugelio vietas, kur mažiau yra persekio
velkamas
laivas.
trejiems ar daugiau metų yra gerai sukrautas
XXXII. Stiebo bokštelis
žmonių žudynės bei badas.
tojų, kiti bėga net į kitus kraš
Tačiau
to
nepaisant.gigantiškas
juodis
buvo
labai
statinėse.
Sukilėlius remia Etijopijos ko tus. Ten jie kenčia nostalgiją ir
Kai pirmą kartą atėjo eilė man kopti į stiebo bokšsusilaikąs,
jeigu
nepasakyti
švelnus.
Atrodė
negalimas
Vienoje tokių Pietų banginininkų, trejų ar ketve
munistinė vyriausybė, bet ir veda varganą gyvenimą skur daiktas, kad su tokiais mažyčiais kąsneliais galėjo telį, buvo labai gražus oras.
rių
metų kelionėje valandos praleistos bokštelyje pri
džiose
naujose
Afrikose
valsty
patys sukilėliai išėjo prieš savo
išsilaikyti tokio nepaprasto asmenio stiprumas. QueDaugumoje amerikiečių banginininkų išstatoma lygsta keliems mėnesiams. Tik gaila, kad vieta, kur
valdžios neteisingus, mažumas bėse.
ąueegas turėjo tokį žudantį ir laukinį paprotį čepsėti sargyba stiebo bokštelyje beveik tuo pačiu metu, kai
skriaudžiančius, daugelį badu
P . S. lūpomis bevalgant (tai buvo iš tikrųjų bjaurus garsas), laivas išplaukia iš uosto, nors reikia dar plaukti prabėga tokia svarbi mūsų gyvenimo dalis, taip liūd
nai neaprūpinta visu tuo. kas bent kiek primintų
kad kiekvieną kartą virpąs Dough-Boy jautė būtiną penkiolika tūkstančių ar daugiau mylių, ligi atvykspatogumus ar sukeltų malonų įspūdį, kad esi užsi
reikalą įsitikinti, ar ant jo plonų pirštų nepaliko ano tama j žvejybos vietą. Ir jeigu po trejų, ketverių ar pen- daręs, kokį pvz. sudaro lova, hamakas, karstas,
dantų pėdsakų. Ir kai Taštegas jį pašaukdavo, juokais kerių metų kelionės laivas priartėja prie savo kilmės laidotuvių vežimas, sakykla, karieta ar bet kuris kitas
Žuvis ieško, k u r giliau, sakydamas suvalgysiąs jo kaulus, vargšas tarnas im- uosto su bent viena tuščia statine, jo bokšteliuose stovi iš tų mažų ir patogių išradimų, kuriuose žmonės
Kas daugiau paveža, t a m
davo taip virpėti, jog visiems indams grėsė pavojus budėtojai ligi paskutinės minutės, nes ligi takeliažas laikinai atsiskiria vieni nuo kitų.
žmogus — kur geriau.
daugiau padeda.
tebėra nenurištas nuo stiebų, vis dar turima vilties paLietuvių patarlė sudužti.
(Bus daugiau)
Lietuvšika patarlė

K. DONELAITIS
VOKIŠKOM AKIM

BALTASIS BANGINIS

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1988 m. spalio mėn. 27 d.

Ada (Ceikaitė) ir Darius Liseckai

SUSIKŪRĖ NAUJA
LIETUVIŠKA ŠEIMA
Per salę nulingavo taip gerai
nuo vaikystės pažįstama daina,
kurią mes dainuodavome sau.
neįsigilindami į jos didelę
teisybę sekančius žodžius.
Sužibo ašaros jaunosios Adutės
tėvų akyse, gal iš didelės
laimės, kad dukters jaunystė,
taip
sunkiai
subrendusi
Lietuvoje, visu grožiu atsidengė
svetingosios Amerikos žemėje,
vos prieš pusantrų metų visai
šeimynai atvykus iš Lietuvos.
Daina palietė ir jaunojo Dariaus
tėvų Birutės ir Algimanto
Liseckų širdis, taip netikėtai
pravirkdžiusi ir kartu dideliu
džiaugsmu užliejusi krūtines,
kad j ų vienturtis D a r i u s
šiandien į namus parveda savo
jaunąją žmoną, lietuvaitę, tik
.ką atvykusią iš Lietuvos. Daina
lietė visų svečių širdis, nes taip
seniai buvo dainuota ten, kur
liko varganos vaikystės tėviškė,
daina jaudino iki ašarų, nes ji
priminė kiekvienam jo gražiau
sios dienos jaunystėje dainą —
lietuviškų vestuvių raudas.
Šios vestuvės, įvykusios
rugpjūčio 20 d., buvo beveik
visos Los Angeles lietuviškos
parapijos šventė. Abiejų jaunųjų
tėvai džiaugėsi, kad jų vaikai,
gimę ir užaugę skirtingose
žemės rutulio pusėse, Dievo pa
vedimo ir likimo pašaukti susi
rado viens kitą.
Tautinėmis juostomis ir
gėlėmis išpuoštu taku prieš
didįjį altorių pamergių ir pa
brolių pulke jaunąją, kaip mažą
mergytę Viniaus Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje, paskutinį
kartą už rankos atvedė tėvelis
ir savo brangią dukrą paliko
tvirtose būsimo vyro rankose.
Skambant nuostabiai Ave Mari
ja maldai, jaunuosius sutuokė ir
šeimyniniam gyvenimui palai
mino prelatas Jonas Kučingis,
pasakęs nuoširdžius pamokymo
žodžius.
Aldona ir Viktoras Ceikai su
sūnumi Vladu ir dukra Ada po
ilgų septynių kovos su sovietine
valdžia metų 1987 metų balandį
atvyko pas savo tėvus Vladą ir
Oną Jasiulionius, gerai žinomus
lietuviškoje Los Angeles
bendruomenėje. Sunkus kelias
buvo nuo Vilniaus iki šio švie
saus kranto. Už pareikštą norą
gyventi kartu su tėvais, Aldona
buvo mėtoma iš darbų, grasi
nimai susidoroti buvo vienas po
kito, kol prieš porą metų medi
cininio patikrinimo metu jai
buvo suleisti nuodai. Kaip ji
nnti šoko

tilr s t A h i i k l a * ; cralpin

išvaduoti iš staigiai prasi
dėjusios baisios kraujo ligos. Ir
stebuklas įvyko.
Buvusi beveik prie mirties
slenksčio, Aldona atgijo, sustip
rėjo ir vėl tęsė kovą, stovėdama
valandų valandomis atiduodant
naują pareiškimą su reikala
vimu išleisti gyventi pas tėvus,
savaites laukdama dešimties
tūkstančių"} vairiatautėje minio
je Maskvoje prie geležinių
vartų, už kurių buvo sprendžia
mi išblaškytų šeimų likimai.
Tik nepaprastas tikėjimas ir
malda didi io dvasios stiprybę ir
pasiryžimą, kai kiekvienas
sutiktas valdininkas su didžiule
neapykanta ne tik atsakydavo
neigiamai, bet ir pagrasindavo
repies jomis.
Vyrą Viktorą, gabų ir suma
nų mechaniką, daugybę kartų
apdovanotą pagyrimais už gerą
darbą, Vilniaus fabrikai vienas
po kito atleido iš darbo, kol
vieną vėlyvą rudenio vakarą
garažo kaimynai jį atnešė į
namus negyvai prispardytą,
sukruvinta galva, be sąmonės.
Paskutinieji jo išgirsti žodžiai,
kuriuos prisiminė, prieš praras
damas sąmone, buvo KGB pa
samdytų žmogžudžių keiksma
žodžiai: „Dar bandysi išsižioti
apie išvažiavimą, pribaigsime".
Sūnų Vladą karinio komisaria
to bukagalviai prisiekė statinėje
prigirdyti. O jaunosios Ados,
kuri mokėsi gimnazijoje ir
kirpėjų kursuose, persekiojimas
ypač sustiprėjo, kai ji, nepapras
tai pasišventusi bažnyčiai,
nepabūgo įžeidinėjimų, nieki
nimo ir grasinimo, atrėmė
mokytojų ir kitų jaunimo
„auklėtojų"' a t a k a s prieš
tikėjimą. Per visą vienuolika
mokslo metų, negirdėjusi nė
vieno švelnaus žodžio apie
tikėjimą, ši paprasta lietuvė
mergaitė savo širdyje išsaugojo
stiprų atsidavimą tikėjimui ir
meilę Lietuvai. Net grasinimai
pašalinti iš mokyklos negalėjo
iš jos atimti tikėjimo suteikto
sielos stiprumo. Ir ji šios dienos
dėmesio centre, savo gyvenimo
gražiausioje dienoje, tapo žmona
jaunuolio, kuris prieš penkio
lika metų, būdamas mažu ber
niuku, ją aplankė Lietuvoje,
atvykęs iš Amerikos.
Aš žiūriu į jaunąjį Darių
Lisecką ir negaliu patikėti, kad
šis gražus, aukštas, diplomuotas
inžinierius šneka lietuviškai
tokia stipria ir gražia žemai
tiška tarme. Kas paskatino jį,
gimusį ir užaugusį Amerikoje,

neužilgo, dar turiu keletą smul
kių dalykėlių pasitikslinti...", —
taip atsakydavo man. Ir taip
GINKLUOTO LIETUVOS
mirtis jį užklupo, be jo istorijos
PASIPRIEŠINIMO
likome, o taip laukėme Ivinskio
ISTORIJA
(Kęstučio
K.
G i r n i a u s istorijos.
Kęstutis su šia knyga sudarė
„Partizanų kovos Lietuvoje"
tvirtą pagrindą ginklu ko
knygą pristatant)
vojančios Lietuvos istorijai ir
Tik ką padaviau „Į Laisvę" kaitu parodo ypatingą lietuvių
redaktoriui paskaitą, Dainavo tautos heroizmą kovoje už
je skaitytą, apie šią knygą. Su laisvę. Todėl jo filosofinė studi
trumpinau. Iš 18-kos rašytų ja, kodėl lietuvis ėjo partizanau
mašinėle puslapių sutraukiau į ti, surišta su šia istorija, yra
12. Sutrumpinau ne todėl, kad ypatingos vertės. Naujoms kar
ką nors mėginčiau nutylėti ar toms ši knyga tarnaus dvasiniu
ba kaip Horizontuose išmąstė, penu ir realiu pavyzdžiu.
kad „daug ką bus galima iš Kadangi platesnis mano verti
braukti". „I Laisvę" redakto nimas šiai knygai skirtas bus
rius mane įspėjo, kad, jei bus il atspausdintas „Į Laisvę" žurna
gesnis kaip 12 puslapių maši le, čia savo vertinimo neplečiu.
nėle rašyta, teks skelti į porą tik žavėdamasis šia knyga dar
numerių. Išbraukti ar trumpinti palinkiu, kad dabar, naujiems
negalima to, kas net ir nebuvo šaltiniams atsiveriant, autorius
parašyta. Bet ir ne tas susiginči- turėtų energijos praturtinti
jimas man čia parūpo, bet susi puslapius naujais duomenimis.
dariusi nuotaika tos knygos
Po mano paskaitos Dainavoje
vertinime.
kilo gyvos diskusijos. Paskaita
Ši
Kęstučio
Girniaus
knyga
pradėta 10 vai. r. truko 45
Salė nuščiuvo, kai jaunoji pra
yra
pirmoji
istorinė
knyga
apie
minutes, diskusijos užsitęsė iki
bilo žodžiais, kuriais lietuvė
Lietuvos
pasipriešinimą
ginklu
pietų,
kurie buvo 12:30 v. p.p. ir
jaunamartė, atsiskirdama nuo
tėvų, apraudodavo
savo prieš okupantą. Šią knygą su per pietus ir dar po pietų vaikš
tinkame su dideliu džiaugsmu. čiojant prie Spyglio ežerėlio, gai
nežinomą dalią:
Su
šia knyga Kęstutis Girnius vinant nuo ginčų ir saulės įkai
— Ačiū motinėle, kad užau
ginai mane mažą, išmokei p r a l a u ž ė pirmuosius ledus tusius kūnus.
Diskusijos ypač pagyvėjo, kai
daugybę moteriškų darbų, kovos už laisvę istorijai. Baimė
rašyti
iki
šiol
kaustė
ir
stabdė
vienas iš dalyvių perskaitė dr.
daugiau jau nereikės.
imtis
rašyti
tos
rūšies
mokslinį
J.
Girniaus laiškutį, o kitas
— Ačiū tėvužėli, kad nepa
veikalą.
Vienos
rūšies
baimė
pasakė,
kad knygą žadama iš
gailėjai sukrauti man jaunai
buvo
—
tai
galimybe
k
a
m
nors
versti į anglų kalbą. Diskutantų
kraitelį, daugiau jau nereikės.
pakenkti
arba
priešui
suteikti
buvo
daug. Ar mikrofonas
— Ačiū broleli, kad mane
pajėgia
išskirti, kas ten disku
taip
jo
laukiamų
žinių,
patiksli
jauną palydėjai, daugiau jau
sijose
skaitė,
informavo ir gin
nimo. Antros rūšies baimė —
nereikės...
Daina mainė dainą, šokis t u r i n t šykščius d u o m e n i s čijosi, to aš jau nežinau. Ir Hori
apie
diskusijas
šokį, jaunimas dūko svai galima padaryti netikslias išva zontai
nebeužsimena,
ir
aš
iš šio laiko
ginančiuose sūkuriuose, o das, reikia turėti drąsos. Prof. Z.
vyresnieji, kaip jaunystėje, sva Ivinskis diena iš dienos ati tarpo galiu tik tvirtinti, kad ši
jingoje tango romantikoje. Tą dėliojo užbaigti Lietuvos is knyga buvo sutikta kaip jautri
vakarą visų svečių gera toriją. Kai aš jj užklausdavau: aktualija, indėlis į lietuviškos
nuotaika išsiliejo į didelį džiaug „Profesoriau, kada atiduosi kultūros lobyną.
Pilypas Narutis
smą, kad mes esame naujos lie spaudai istoriją". „Neužilgo,
tuviškos šeimos gimimo liudi
ninkai. Ir visiems nuo to darėsi
šilčiau širdyje.
Tą vakarą buvo daug linkė
jimų įvairiausiomis kalbomis,
pasakytų iš širdies. O vienas di
džiausias puikavosi per visą
sceną; „Amžinai viens kitą
mylėkit ir lietuviškai čiulbėkit". Gražius ir giminiškus lin
kėjimus išsakė jaunosios krikš
to tėvelis Alfonsas Jasiulionis iš
Vilniaus, atlydėjęs sesers Aldo
nos šeimą į šį šviesų kraštą. Jie
.. > . g
J0N3STE
visi brangūs ir prisimintini.
Mes iš visos širdies linkime
irgi to paties.
.Atsimink lietuvių holokaustą" — demonstracijų plakatas Chicagoje.
Vestuvių dalyvė
Nuotr. Rasos Miliauskaitės
tik vieną kartą vaikystėje ma
čiusį tėvų gimtinę, taip tobulai
išmokti tą gražią mūsų protėvių
kalbą, kuri lietuvius jungia,
nežiūrint kokioje pasaulio daly
je bebūtumėm. Reikia pagarbiai
nusilenkti jo tėvams Birutei ir
Algimantui, kurie patys išlaikė
gražią žemaitišką šneką, nors
karo ir gyvenimo audrų
blaškomi ragavo ne vieno kon
tinento duoną ir druską. Bet
ypač už lietuviškumo išlaikymą
reikia padėkoti jaunojo Dariaus
močiutei iš motinos pusės, švie
sios atminties a.a. Bronei
Mackevičienei, kuri buvo tikroji
šios gražios šeimos lietuviš
kumo puoselėtoja. Už Dariaus
lietuvišką sielą taip pat reikia
padėkoti ir antrajai močiutei
a.a. Eleonorai Liseckienei, kuri
nuo ankstyvos vaikystės mokė
Darių žemaitiškos šnektos. Te
būnie jai lengva Kalifornijos
žemelė, priglaudusi praėjus vos
mėnesiui nuo paties mylimiau
sio vaikaičio vestuvių.
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Namai apžiūrėjimui
Sekmadienį spalio 30 d., 1 - 4 v. p.p.
11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
mūrinis .,bi-level" namas su 1 - % prausyk
los; L formos valgomasis; (rengtas rūsys;
šeimos kamb. su židiniu. ..Thermal" lan
gai; aluminio ..trim", daug priedų Skubė
kite.
8617 S. Kllbourn — Gallagher 4 Henry
BHaval 7 kamb. mūrinis ,.bi-tevei". 4dideli
mieg.. 2 prausyklos, yalg kamb.: gražus
šeimos kamb.; šoninis {važiavimas; 2 auto.
garažas; aluminio „ t r i m " ; daug priedų; St.
Bedės parapija. Skubėkite!

No. 3 2 6 — 55 A SpauMing 6 kamb. mū
rinis namas su 3 mieg.; atremontuota
virtuvė ir prausykla; išdažytas rūsys; 2 auto.
aluminis garažas; thermo-langai; naujas
stogas, šildymo katilai ir elektra. Puikiame
stovyje, švarutėlis namas. Skambinkite
dabar!
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
\lamo (vertinimui skambinkite skubiai —
labar.
O ' B R I E N F A M I L Y REALTY
Tel. — 434-7100

7
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KMIECIK REALTORS

7922 S. PULASKIRD

DANUTE SCERBAITĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Šcerbartel Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa
vybę taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
,eškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S. Pulaski

767-0600

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOV I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
1 0 % — 2 0 ° / o — 3 0 % pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.

FRANK Z A P O U S
3208V2 West 95th Stret
Tol. - GA 4-8654
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NAMŲ APŠILDYMAS
Išvalau ir r e m o n t u o j u visų rūšių namo
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens
šildytuvus.
ALBIN B A N Y S
447-8806
. -

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

FOR RENT
Išnuomojamas vieno mieg. kamb.
apstatytas butas antram a. su šiluma
ir elektra dirbančiam asmeniu. 61 & St.
Louis.
Tel. 476-0358

Česlovas Grincevičius
VIDUDIENIO VARPAI
Pasakojimai ir pasakos
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros
premiją)
Šioje knygoje autorius gyvai ir
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje
Lietuvoje išgyventus atsitikimus.
Tai apysakų, novelių ir legendų
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais.
Išleido LK klubas Chicago, 1985.
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois
gyv. moka $5.32.
Užsakymus siųsti;
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

METINIS
PRIEAUGIS

ALĖS RŪTOS

8.509%

Naujas romanas

DAIGYNAS

7.900% 8-137%

Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos.
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas.
Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..."

7.925%

7.700%

Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988. tačiau gali būti pa
keistas bet kunuo metu. Anksčiau certifikatus išėmus—
atitinkama pabauda.
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat
pas mus gaunama ..Postage-paid Save-By-Mail Kit".

FBEIC

Founded 1924

merican

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOUE TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
771-2233

Ncwintieji P I R K T I ar PARDUOTI

Ieškomas: Mykolas Gecevičius. Turintieji žinių apie jį, pra
šomi paskambinti „collect": Sonė
Ješkulis 1 -616-342-8931.

$50,000

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

N A M U S p e r šią (Staiga, prašome

IEŠKO

KURSAS

MIS. K O M P I U T E R I Ų

636-6189

Išnuomojamas 5 kamb. butas
71 & Francisco apyl. Kamb. dideli
ir šviesūs; „radiant" šildymas.
Tel. 776-7952.

INDELIS

3

Federal

Offices: 2700 W 59th St., Chicago. IL 60629. Ph. 436-4100
5400 S Kedzie Ave.. Chicago. IL 60632, Ph. 776-4400

HELPING YOUGROVV...

Tito American Way

« _ •

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš
mamos knygą išleisčiau?"
Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545
W . 63rd St., Chicago, IL 6 0 6 2 9 . Knyga gaunama ir pas
knygų platintojus.

;

•J-

A.A. JONAS VENCKUS

Rugsėjo 22 d. 7:30 vai. vak.
a.a. Jono Venckaus kūną iš
Forest Lawn koplyčios atlydėjo
į lietuvių Šv. Kazimiero baž
nyčią. Prie durų pasitiko prel.
dr. V. Bartuška, bažnyčioje pas
kui kunigą ėjo uniformuoti
šauliai ir šaulės, du ramovėnai
ir karsto nešėjai. Paskui karstą
ėjo 8 anūkai, anūkės, keturi
vaikai, marčios, žentas, našlė
Bronė ir giminės. Bažnyčia
buvo pilna žmonių. Karstas
buvo pridengtas Lietuvos tris
palve ir žmonos raudonų rožių
vainiku. Prel. dr. V. Bartuška
pasakė pamokslą apie velionio
nueitą gyvenimo kelią ir
sukalbėjo rožinį. Solistės Ja
nina Čekanauskienė, Birutė
Vizgirdienė ir sol. Antanas Polikaitis giedojo giesmes, o
vargonais grojo kompozitorius
Bronius Budriūnas.
Rugsėjo 23 d. 9:30 vai. ryto šv.
Mišias atnašavo prel. Jonas Ku
čingis ir pasakė reikšmingą pa
mokslą. Per šv. Mišias giedojo
solistai Janina Čekanauskienė,
Birutė Vizgirdienė ir Antanas
Polikaitis. Vargonais grojo
komp. Bronius Budriūnas. Lai
dotuvių ceremonijas pravedė ramovėnas Vladas Šimoliūnas.
Giminių vardu žodį tarė Kazys
Karuža. Švento Vardo draugijos
vardu — Julius Kiškis, Juozo
Daumanto šaulių kuopos vardu
— Juozas Pažėra ir LKV Ramo
vės vardu VI. Šimoliūnas ir kt.
Po to, Juozas Pažėra ir Vladas
Šimoliūnas nuėmė nuo karsto
trispalvę vėliavą ir ją įteikė
velionio našlei Bronei, kaip
Lietuvos atminimo simbolį. VI.
Š i m o l i ū n a s šeimos vardu
pakvietė visus laidotuvių daly
vius pietums į Michael's resto
raną. Prieš pradedant valgyti
žentas dr. R. Giedraitis sukalbė
jo maldą.

Rugsėjo 22, Los Angeles, savo
namuose staiga širdies liga mirė
Jonas Venckus, sulaukęs 82 m.
amžiaus. Jonas Venckus, su
žmona Brone, gyvendami arti
prie lietuvių parapijos, visuomet
buvo aktyvūs lietuviškų organi
zacijų veikloje. Jie čia gyven
dami visuomet dalyvaudavo su
sirinkimuose, parengimuose,
Lietuvos kariuomenės atkūrimo
ir Vasario 16 d. minėjimuose bei
kitose tautinėse ir bažnytinėse
šventėse. Pinigais remdavo Lie
tuvių Fondą, lietuvybės reika
lus, Šv. Kazimiero bažnyčią ir
Lietuvos vadavimą. Jonas skai
tė lietuvišką spaudą, domėjosi
pasauliniais reikalais ir laukė
Lietuvos nepriklausomybės.
A. a. Jonas Venckus
Jonas Venckus gimė 1906 m.
sausio 17 d., Vosniūnų kaime, žmona Brone dirbo fizinį darbą,
Vabalninko vlsč., Biržų apskr. vaikai mokėsi, visi baigė litua
Augo gausioje penkių brolių ir nistines mokyklas, priklausė
trijų seserų Šeimoje dideliame skautų organizacijoms ir visi
tėvų ūkyje. Jonas buvo jauniau baigė aukštuosius mokslus,
sias sūnus. Mirus tėvams, vy sukūrė lietuviškas šeimas. 1954
riausias brolis paveldėjo ūkį. Du metais vyriausias sūnus inž. Ro
brolius ir seserį išmokslino, o mas persikėlė gyventi į Los An
kiti šeimos nariai pasiliko prie geles. Čia susipažino su stu
žemės ūkio darbų. Povilas baigė dente Giedre Karužaite ir po 2
kunigų seminariją ir tapo kuni metų sukūrė šeimą. Vėliau per
gu, sesuo Janina baigė Panevė sikėlė antras brolis inž. Laimis
žio gimnaziją, studijavo Čeko su žmona Aldona Biknevičiūte.
slovakijoje ir paskiau mokytoja Juos pasekė sesuo dr. Venckutė
vo gimnazijoje. Velionis mokė ir jos vyras dr. Rolandas Gied
si Panevėžio berniukų gimnazi raitis. Tėvai atvyko su studen
joje, baigęs 6 klases, išvyko į tu Juozu ir visi gerai įsikūrė Los
Kauną ir baigė Jono Ilgūno bu Angeles mieste.
halterijos kursus. Vėliau baigė
Jonas Venckus p r i k l a u s ė
Karo mokyklą aspirantu 1928 LKV Ramovei, Juozo Dauman
metais ir aukštesniąją policijos to šaulių kuopai, bažnytiniam
mokyklą ir buvo paskirtas Pa chorui, Švento Vardo draugijai,
nevėžio policijos nuovados virši R. K. S u s i v i e n i j i m u i , Šv.
ninko padėjėju. Vėliau tarnavo Kazimiero komitetui ir kt. J i s
Vabalninke, ten sukūrė šeimą už veiklą šaulių organizacijoje
su Brone Vasiliauskaite. Jų šei buvo a p d o v a n o t a s Š a u l i ų
moje gimė sūnūs Romas ir Lai sąjungos š a u l i ų žvaigždės
Liko nuliūdime žmona Bronė,
medaliu.
mis, ir dukra Danutė.
vaikai Romas, Trimis, Juozas ir
Po kurio laiko buvo perkeltas
1986 metais sūnūs, dukra, Danutė, marčios, žentas, anū
Varėnon policijos nuovados vir marčios ir žentas s u r e n g ė kai, giminės okupuotoje Lietu
šininku. Vėliau toms pačioms tėvams Vanckams 50 metų ve voje, Australijoje ir artimi drau
pareigoms buvo perkeltas į dybinės sukakties minėjimą Šv. gai. Ilsėkis, mielas Jonai, Vieš
Simną ~ir-Seirijus. Čia gražiai Kazimiero bažnyčioje ir parapi paties ramybėje.
įsikūrė su šeima ir džiaugėsi jos salėje.
Kazys Karuža
laisvos Lietuvos gyvenimu.
Kai Lietuvą užgulė juodi debe
sys, 1940 m. ankstyvą pavasarį
raudonoji armija okupavo Lietu
A.tA.
vos teritoriją, Jonas Venckus
VYTENIUI ANDRIUŠIUI
buvo areštuotas ir pasodintas į
Marijampolės sunkiųjų darbų
kalėjimą. Ten išvargo 10
rnirus, nuoširdžiai užjaučiu TĖVUS, brolį EDVARDĄ
mėnesių. Prasidėjus Vokietijos
su žmona ASTRA ir visus artimuosius.
ir Rusijos karui, kartu su kitais
lietuviais kaliniais išsilaisvino
Algirdas Šilas
iš kalėjimo. Grįžo policijos tar
nybon į Seirijus.
1944 m. vasaros metu raudo
noji armija antrą kartą okupavo
Lietuvą. Jonas Venckus su
šeima pasitraukė į Vokietiją ir
atsidūrė Čekoslovakijoje. Ap
A.tA.
sigyveno pietų pusėje prie
Pilzeno miesto. Ten gimė sūnus
VYTENIUI ANDRIUŠIUI
Juozas. Jie vėl pakliuvo į rau
donosios armijos leteną, Jonas
mirus, jo tėvus, brolį EDVARDĄ su žmona ASTRA
Venckus maišatyje pervažiavo
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu
iš Čekoslovakijos į Vakarų Vo
liūdi.
kietiją. Apsigyveno Bambergo
Violeta ir Algis Strikai
stovykloje.
1949 m. emigravo į Ameriką
ir apsigyveno Bostone. Jis su

midlcind Fcdcrcil
Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MARQUETTE PARK

B R I G H T O N PARK

2657 VVEST 69th STREET
925-7400

4 0 4 0 ARCHER AVENUE
254-4470

A.tA.
JUOZAS BUDININKAS
Gyveno Cicero, BL.
Mirė 1988 m. spalio 26 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 95 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Pranas ir Alfonsas,
marti Onutė, keturi anūkai, trys proanūkai ir kiti giminės.
Velionis buvo vyras a.a. Marcelės ir tėvas a.a. Juozo.v
Kūnas pašarvotas spalio 28 d., penktadieni nuo 2 iki 9 v.v.
Butkus-Petkus koplyčioje, 1446 50th Ave., Cicero, IL.
Laidotuvės įvyks spalio 29 d., šeštadienį. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už veliono sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

8929 S. HARLEM AVE.
598-9400

(XMH0U5NC

LENDER

A.tA.
PRANAS GAIGALAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį, kurio netekome
1987 m. lapkričio 2 d.
Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am»inq ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 30 d. 12:15
v. p.p. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti ui a.a. Praną.
Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkės.

Laidotuvių direkt. Butkus-Petkus. Tel. 652-1003 arba
476-2345.

A.tA.
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI
Lietuvos meno istorikui

A.tA.
Prof. PAULIUI GALAUNEI

mirus, vyrui PRANUI, dukrai DALIAI, sūnums KĘS
TUČIUI, ALGIRDUI su šeimomis, seserims STASEI
BUBLIENEI ir MARIJAI POLTERAITIENEI gilią
užuojautą reiškia
Juozas Jasiūnas

Lietuvoje mirus, jo dukrai DALIAI AUGŪNIENEI ir
jos seimai bei artimiesiems čia ir Tėvynėje reiškia
me gilią užuojautą
B. Astašaitienė
L. M. Kutkai
J. V. Mitkai
D. I. Anužiai

N. V.
E. A.
M. V.
J. L.

Čerekai
Zaikauskai
Petruliai
Pečiūrai

GAIDAS-DAIMID
E U D E I KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852

JONUI PALILIŪNUI
mirus, žmoną ELENĄ, sūnų ALGIRDĄ, dukrą
ŽIVILĘ ŠIMAITIENE bei kitus gimines nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
• *

Elena Dovilįenė
Liucina ir Jurgis

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

Grigalauskai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
A.tA.
ALFONSUI ALEKNAI

TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas - 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas - 863-2108

mirus, jo našlę ALENUTĘ su šeima ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiu
Cecilija

Janušauskienė

PRISIMINKIME
MIRUSIUS
Vėlinės - XI. 2 d.
Vėlinės yra jautri ir gyva proga
sustoti ties mirusiųjų pasaulio.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700

BUTKUS - PETKUS

Vėlines yra didžioji rimties šventė, kurtoje katalikai organizuota malda
nukrypsta į tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
C i c e r o , Illinois
T e l e f o n a s - 652-1003

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo '^pradedant Vėlinių dieną, per 8
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus
mirusiuosius.
Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių
mirusiųjų vardus siųskite;

Msrfan Fsthsrs, 6336 So. KHbourn Av*., Chlcsgo. M. «0«29

Donald M., J r .

Sally

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

VANCE
Adresas

1=J

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nuliūdę sūnūs, marti, anūkai ir kiti giminės.

Mano vardas ir pavardė

BRIDGEVIEYV

BSEE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio mėn. 27 d.

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ —

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 S o . 50 Ave., C i c e r o I l l i n o i s
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
T e l . 652-5245

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio mėn. 27 d.

x Vysk. Paulius Baltakis,
OFM, tik grįžęs iš Europos —
Romos ir Vokietijos — šešta
dienį, spalio 29 d., po pietų at
vyksta į Chicagą ir dalyvaus Jė
zuitų vienuolijos įsikūrimo
Chicagoje sukaktyje. Sekma
dienį, spalio 30 d., vyks į Racine,
Wisc., kur parapijos 75-rių metų
jubiliejaus proga 2 vai. po pietų
atnašaus šv. Mišias ir pasakys
pamokslą.

čimienė, Herkulis Strolia ir
Viktoras Puodžiūnas. Pasta
tymas bus spalio 30 d. 3 vai. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje
Bilietus galima įsigyti Vaznelių
parduotuvėje.

IŠARTI IR TOLI

x Amerikoj laikrodis n u o
šio sekmadienio, spalio 30 d.,
pasukamas valanda atgal, prisi
taikant žiemos laikui. Geriau
siai laikrodį pasukti šeštadienio
vakare, prieš einant gulti, nes
sekmadienį pamaldos bažnyčio
se, eismas ir kt. bus pagal nau
jas valandas.

x Lietuvių Katalikių mote
rų draugijos 80 metų sukak
ties minėjimas įvyko spalio 16
dieną Liet. Kultūros Židiny,
Brooklyn, N.Y. Šį sukakties
minėjimą surengė Pasaulio
Liet. Katalikių organizacijų
sąjunga, kurios pirmininkė
Aldona Šlepetytė-Janačienė.
Tarp daugybės sveikinimų buvo
sveikinimas iš Lietuvos. Jį
x J o n o Aisčio „Raštų" pir atsiuntė Ona Beleckienė-Gaimasis t o m a s (Poezija* jau išėjo galaitė, buvusi L.K. Moterų
iš spaudos. Knygą galima gauti draugijos centro valdyboje, reda
ir „Drauge". Jos kaina 15 dol., gavusi „Moterį" ir 15 metų
su persiuntimu — 17 dol. 25 cen pakėlusi Sibiro tremtį.
tai, kiekvienu atveju Illinojaus
gyventojai dar turi pridėti 1 dol.
x Šv. Mišios, p r a š a n t Die
20 centų valstijos mokesčių.
vo, kad Šv. Kazimiero seserų
vienuolijos steigėja Motina
x Balfo direktoriai ir cen Marija Kaupaitė būtų greičiau
t r o valdybos nariai, vyksta į paskelbta palaimintąja ir
Balfo direktorių suvažiavimą maldos už Sibiro tremtinę, kalapkričio 5-6 d. Detroite pirmi zimierietę, neseniai mirusią
ninkė Marija Rudienė, sekre Lietuvoje, ses. Sofiją Mušinskaitorė Ona Jokūbaitienė, vice- tę bus lapkričio 1 d., antradienį,
pirm. dr. Pranas Budininkas, 7 vai. vak. vienuolyno
vicepirm. Albinas Dzirvonas, koplyčioje, 2601 W. Marąuette
vicepirm. kun. Jonas Juozupai- Rd. Šv. Mišias lietuviškai laikys
tis. vicepirm. Irena Kriaučeliū- kun. Antanas Saulaitis, jėzuitų
n i e n ė , sekretorė Faustina provincijolas.
Mackevičienė, iždininkas Kos
t a s Čepaitis, informacijos atsto
x Uniformuoti šauliai ir
vas Vytautas Kasniūnas.
šaulės, kurie neturi automo
bilių, spalio 30 d., 10:40 vai. r.
x J o s e p h i n a Daužvardie- prašomi rinktis prie Švč. M.
n ė , buvusi Lietuvos generalinė Marijos Gimimo par. bažnyčios
konsule, yra sunkokai susirgu Marąuette Parke. Iš čia bus
si ir paguldyta ligoninėje. Dabar paimti ir nuvežti į Šv. Kazi
j a u grįžo, bet yra nuolatinėj miero kapines dalyvauti Vėli
priežiūroj ir nesusisiekiama.
nių apeigose 12 vai. dienos.
Šauliai ir šaulės renkasi prie
x „Lietuviškose Užgavėnė
s e " gros kaimo kapela, kurią Steigėjų paminklo ne vėliau
sudaro Rasa Šoliūnaitė-Posko- kaip 11:30 vai. ryto.
x Šakių apskrities klubo
susirinkimas bus sekmadienį,
spalio 30 d., 1 vai. po pietų
Anelės Kojak salėje, 4500 So.
Talman Ave. Kviečiami visi na
riai atsilankyti, bus renkama
nauja valdyba 1989 metams ir
x Ateities Literatūros Fon yra svarbių reikalų aptarti. Po
d a s , išleidęs Jono Aisčio „Raš susirinkimo bus vaišės.
t ų " pirmąjį tomą (Poeziją), lei
x J a u n i m a s profesionaliai
dinį visuomenei pateiks šį
penktadienį Jaunimo centro ka pasiruošęs Chicagos aukšt.
vinėje 7:30 v.v. Įvairiaspalvėje mokyklos vakarui lapkričio 19
sutiktuvių programoje įrašuose d. Jaunimo centre. Intriguojanti
bus girdimas ir paties Jono muzika, įdomiai paruoštas
Aisčio balsas, o pluoštą maistas ir mažosios salės
rinktinių poeto eilėraščių skai nuotaika padarys, kad „Lapų
sūkurys" bus ne eilinis paren
tys Aldona Zailskaitė.
gimas. Savo dalyvavimu
x Marija Ališauskienė ir
padėsite siekiui, kad lituanisti
V a c l o v a s Momkus Lituanis
nė mokykla egzistuotų, kai jūsų
tikos tyrimo ir studijų centrui
vaikai ir anūkai jos bus dar
paaukojo Lietuvos kariuomenės
reikalingi.
ordinų bei ženklų. Šiuo metu
x Senis fįlrininkas Ragaišis
ruošiamas muziejus Jaunimo
centro antrame aukšte, kurio nekantriai laukia svečių Užga
dalis eksponuos Lietuvos kari vėnėse ir kviečia jus visus į savo
nius reikmenis. Muziejų direk ūkį pasidalinti „Lietuviškų
torė yra Nijolė Mackevičienė. Užgavėnių" įspūdžiais spalio 30
d. 3 vai. p.p. Marijos aukštesnio
x Dr. Martin Trautrimas, sios mokyklos salėje. Pastatymą
Fremont, Nebraska, Jonas Plei- režisuoja akt. Zita Visockienė.
rys, Jadvyga Rutkienė, Donna
x Liet. Mot. Fed. Čikagos
Baltomanaitis, visi iš Chicago,
klubas
rengia išvyką į Čikagos
111., K. Prišmantas, Vista, Cal.,
Ona Maciulevičius, Cleveland, Meno Institutą š.m. lapkričio 13
Ohio, Vytautas Valavičius, Ha- d. Specialus turas Paul Gaugin
mond, Ind., pratęsdami „Drau kūrinių apžiūrėjimui. Išvyks
go" prenumeratą, kiekvienas tame 1:30 p.p. nuo 69 ir Washatsiuntė po 10 dol. aukų. Labai tenaw, grįžtame 5 v.v.
Kviečiame visas LMF Čikagos
dėkojame.
klubo n a r e s ir lietuvių
visuomenę
dalyvauti šioje
x Dainavos ansamblio ruo
šiamos „Lietuviškos Užga išvykoje. Rezervacijos priima
vėnės" įvyks sekmadienį, spalio mos tel. 257-2558 iki spalio 31
30 d.. 3 vai. p.p. Marijos Aukšt. d.
(sk)
mokyklos salėje. Bilietai gau
nami Vaznelių-Gifts Interna
x DIDELIS KAUKIŲ BA
tional prekyboje, 2501 W. 71 St.,
LIUS
(Haloween) įvyks šj penk
telef: 471-1424.
(sk) tadieni, spalio 28 d. Playhouse
svetainėje. Išvaizdą „persi
x NAMAMS PIRKTI PA tvarkyti" neprivaloma, bet
S K O L O S duodamos mažais rekomenduojama, nes progresy
mėnesiniais įmokėjimais ir pri viausia kaukė pelnys premiją.
einamais nuošimčiais. Kreipki Muzikinę programą, „Šabą
tės į Mutual Federal Savings, niauskas ir Madonna Holly, 2212 West Cermak Road - Tel. vvood'e", atliks Vyto B. Ateikite
V I 7-7747.
— pasilinksminkite!
(sk.)
(sk)
i

sierė Zita Visockienė nori, kad
visos kaukės galėtų pasirodyti,
tai parade matysim ubagus, žir
gelį juodbėrėlį, senį pirklį, či J. A. VALSTYBĖSE
gonę, šokančią meškutę, ožį ir
— E d i s S a b a s iš Angervę, velnią ir giltinę bei visą
eilę kitų kaukių. O k'ad dainos drews prie Washingtono oro
smagiau skambėtų, muzikos va pajėgų bazės parašė laišką „The
dovai Rasa Šoliūnaitė Poskoči- Washington Times" dien
mienė ir Darius Polikaitis kas oraščiui, kuris buvo paskelb
antradienį ir ketvirtadienį tas X.ll d. Čia jis reaguoja į
derina balsus ir ragina visus žurnalisto Tom Knott straipsnį
garsiau ar tyliau dainuoti. „Soviets crush U.S. Dream" —
Dainaviečiai ir veikėjai klausos apie sovietų laimėjimą olimpi
prieš
tai režisierės ar rašytojos Danu niuose žaidimuose
Amerikos
komandą.
„Straipsnis
tės Bindokienės ( ar muzikos va
dovų patarimų, prašymų ir pa praeina pro vieną svarbų fak
geidavimų. Su tautiniais šokiais tą", rašo Sabas. „Pagrindiniai
prisideda visas Irenos Smie- žaidėjai sovietų komandoje buvo
liauskienės vadovaujamas lietuviai. Iš 82 taškų keturi lie
Grandies ansamblis. Visi dirba tuviai žaidėjai laimėjo 62. Per
sunkiai ir kruopščiai, kad tik metų metus sovietų krepšinio
Užgavėnių balius būtų smagus. komandos pagrindą sudaro lie
Kadangi jau kelis kartus už tuviai... Lietuviai (olimpiadose)
siminiau apie užgavėnes — dar kovotų už aukso medalį, jei Lie
reikėtų paklausti keletą ,trivia' tuva būtų laisva valstybė ir
klausimų — ar žinote... kodėl bi nepriklausytų nuo sovietų",
teles reikia važinėti?., kas laišką baigia jaunas lietuvis ka
laimės kovą tarp Lašininio ir rininkas Edis Sabas.
Kanapinio?... kodėl tetulė
— Architektas dr. Stasys
supasi?... ką reiškia žodis „užsi 1 Rudokas, spalio 5 d. miręs San
gavėjimas'? Atsakymai į visus ta Monicoje, Calif, spalio 10 d.
šiuos ir kitus klausimus jums buvo palaidotas Culver City Šv.
paaiškės . a t s i l a n k i u s
į Kryžiaus kapinėse. Rožinį su
„Lietuviškų Užgavėnių" spek kalbėjo, jautrų atsisveikinimo
taklį, kuris bus sekmadienį, žodį laidotuvių koplyčioje pasa
spalio 30 d., 3 vai. p.p. Marijos kė ir laidojimo apeigas kapinėse
aukšt. mokyklos salėje. Galėsi atliko prel. Jonas Kučingis.
te pamatyti kaukių paradą,
Lašininio ir Kanapinio karą, te VOKIETIJOJE
tulės supimą (čia gali būti tikrai
— Vokietijos L J S suvažia
įdomu!/, nekaltai išsivysčiusią
vime,
įvykusiame 1988.10.15
meilę tarp Aneliukės ir Jono bei
smagų Užgavėnių balių suruoš Romuvoje, buvo išrinkta nauja
Jaunimo sąjungos valdyba.
tą šeimininkų Ragaišių.
Pirmininko pareigas perėmė T.
Atsiliepimas į šį spektaklį yra
Bartusevičius, kiti valdybes na
gausus, bet būtų tikrai labai
puiku, jeigu salė būtų pilna, o ne riai: A. Malinauskas, D. Olšaapypilnė. Mecenatai jau bilietus nas, D. Baliulytė, A. Kairytė, T.
įsigijo, dainaviečiai sukvietė Baublys. Naujoji valdyba ruo
savo draugus, o toliau laukiame šiasi pradėti leisti „VLJS Ži
visos lietuviškos visuomenės nias", laikraštį, informuojantį
dalyvavimo. Tėvaj, atsiveskite apie dabartinę padėtį Lietuvoje
vaikus? vaikai, paprašykite, kad ir įvykius išeivijoje.
tėveliai jus čia atvestų ir visi pa
sidžiaukite turtingu Užgavėnių 5:30 iki 9 vai. vak. ArchiCenter
papročių lobynu. Galėsite kar galerijoje, 330 S. Dearborn St.,
tu pašūkauti, pasijuokti, užsi Chicagos miesto centre. „City
gavėti ir nuteisti seną, žilą scapes" yra devintoji Kezio foto
pirklį už jaunų mergelių įžei grafijų knyga, išleista Loyolos
dimą. Bilietai gaunami Vazne leidyklos (ankstyvesnės buvo
lių prekyboj. Nenuobodžiaukit Photographs, Form and Conper šias Hallovveen išvakares! tent, I Fled Him, Posters,
Rita Likanderytė Chicago/Kezys, Lithuania —
Through the Wall, Nature,
Variations on a Theme: World's
ALGIMANTO KEZIO
FOTOGRAFIJŲ KNYGOS Fairs of the Eighties). Šios
knygos tema yra miestas ir jo
„CITYSCAPES"
architektūra. Autorius apkelia
SUTIKTUVĖS
vo beveik pusę pasaulio ją ruoš
Sutiktuves organizuoja Loyo damas. Joje vaizduojami mies
los universiteto leidykla, „City tai yra Europoje (Ispanijoje,
scapes" knygos leidėja, šį Italijoje, Šveicarijoje, Vokie
penktadienį, spalio 28 d., nuo tijoje, Belgijoje, Prancūzijoje,
Anglijoje, Rusijoje), Šiaurės
Amerikoje (Kanadoje, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse,
Meksikoje), Izraelyje ir Japo
nijoje. Toks t a r p t a u t i n i s
konglomeratas knygoje ap
valdytas griežta a t r a n k a ,
sudėtas į vaizdinę slinktį,
einančią nuo senųjų architektū
rų likučių iki naujųjų — Europo
je nuo romėnų griuvėsių iki
Westminsterio parlamento
rūmų, Amerikos kontinente nuo
apleistų „gostaunų" iki New
Yorko ir Chicagos dangoraižių.
Knygai įžangą parašė meno
kritikas Gordon Ligocki, kurioje
jis pabrėžia Kezio „dinamišką,
bet visada aiškią kompoziciją",
„tapybines savybes jo fotogra
fijoje", .Judrią, šviesią bei formiškai jautrią kelionę per
laiką".
Knygos sutiktuvės vyko San
ta Monicoj, CA, rugsėjo 30 d.,
Lapą galerijoje, spalio 28 d. bus
ArchiCentre Chicagoje, lapkri
čio 19 Walden Books knygyne
Wa8hingtone, D.C., o po to ir
kitur.
— K.

Fotografijos parodos, kuri tęsis iki spalio 30 d., atidaryme susirinkę žiūrovai.
Nuotr. J . Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
rius, iš Romos atvykęs Jėzaus
draugijos vyresniojo patarėjas
Vidurio Europai vokietis jėzui
tas kun. Hans Zwiefelhofer ir
Šį šeštadienį, spalio 29 d., Jau Chicagos (amerikiečių) jėzuitų
nimo centre lietuviai jėzuitai su provinciolas kun. Robert Wild.
geradariais, bendradarbiais ir I Sekmadienį 10 vai. jėzuitų
artimaisiais paminės 40 metų koplyčioje dalyvaus vysk.
nuo pirmųjų namų įsigijimo Vincentas Brizgys ir jubiliatai.
Chicagoje ir pasidžiaugs su j Lietuviai jėzuitai renkasi savo
šventėje dalyvaujančiais jubilia- j provincijos išeivijoje posėdžiams
tais — iš Romos atskridusiu j lapkričio 3-4 d. Jau atskrido
kun. prof. Antanu Liuima (60 kun. Jonas Sukackas iš Urugva
metų Jėzaus draugijoje), kun. jaus, laukiamas kun. Antanas
Jonu Borevičium (50 m. kuni Liuima.
Šventėje visuomenės vardu
gystės^ ir 50 metų vienuoliško
žodį
tars Lietuvos garbės gene
gyvenmo s u k a k t u v i n i n k a i s
ralinis
konsulas Vaclovas Klei
kun. Bruno Markaičiu (iš San
ta Monicos) bei kun. Petru za, o Chicagoje dirbusių ir dir
bančių jėzuitų vardu — kun. GeDauginčiu.
Akademijoje ir vaišėse daly diminas Kijauskas iš Clevaus išeivijos lietuvių vyskupas velando. Dalyviai turės progos
Paulius Baltakis, pranciškonų pamatyti 45 min. filmą „Lietu
provinciolas kun. Placidas Ba- vos jėzuitai" ir kavinėje vai
šintis, bendrauti.
Marijonai šiemet švenčia jau
x Darius Polikaitis, nors 75 m. veiklos metus, tačiau jė
dirba kaip inžinierius, nuošir zuitai iš Lietuvos atvyko
džiai rūpinasi Dainavos an gerokai vėliau: 1931-1937 m. po
samblio pastatymo „Lietuviškų parapijas su misijomis važinėjo
Užgavėnių" muzikine dalimi. kun. Jonas Bružikas, kurį nuo
Jis yra viso choro, atskirų dai 1937 m. pavadavo kun. Jonas
nininkų ir orkestro dirigentas. Kidykas, likęs vienintelis jėzui
Dainavos pastatymas bus spalio tas iš Lietuvos karo metu.
30 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. K a r u i pasibaigus, jėzuitų
Marijos aukšt. mokyklos salėje. vyriausybė kun. Kidykui pa
vedė surinkti išeivijoj atsira
x „ L i t u a n i c o s " futbolo
dusius. Jau 1948 m. galėjo įsi
klubo vyrų k o m a n d a pasku
gyti pirmuosius namus, vėliau
tines rudens rato pirmenybių
— antruosius, kol 1956-1957
r u n g t y n e s prieš stiproką
buvo pastatytas Jaunimo cen
vokiečių komandą „Fortūną"
tras, koplyčia ir jėzuitų namai.
žais šį sekmadienį, spalio 30 d.
Per 40 metų Chicagoje dirbo
Rungtynės vyks Marąuette Par
iš viso 30 atskirų jėzuitų, iš viso
ko aikštėj prie tribūnos. Pradžia
išbūdami bendrą 510 metų
3 vai. p.p. Visi futbolo mėgėjai
skaičių. Iš šio židinio išvyko mi
kviečiami atsilankyti ir pa
sijoms į Indiją, steigti parapijų
drąsinti ,,Lituanicą" dar
Montrealyje, Montevideo ir Sao
vienam laimėjimui.
Paulyje, perimti parapiją
x Suvalkiečių d r a u g i j o s Clevelande. Šiandieną laisva
klubo susirinkimas bus penk jame pasaulyje yra 25 lietuviai
tadienį, spalio 28 d., 1 vai. po jėzuitai broliai ir kunigai.
pietų Anelės Kojak svetainėje,
Lapkričio 2 d. po bendrų šv.
4500 So. Talman Ave. Kvie Mišių Šv. Kazimiero kapinėse
čiami visi nariai susirinkime bus šventinamas lietuvių jėzui
dalyvauti. Po susirinkimo bus tų paminklas. Jėzuitų artimie
vaišės.
ji, bendradarbiai ir geradariai
kviečiami dalyvauti.
x Lietuvių F o n d u i vajaus
AS.
proga aukojo: $200 Alfonsas Ge
LIETUVIAI JĖZUITAI
CHICAGOJE ŠVENČIA
40 METŲ

čas, po $100 Petras ir Dona Dapkai, Jonas ir Jūratė Daunoravičiai, Eugenija Kezys, Valen
tine Miciulis, Juozas Skoman
tas, Juozas Zoruba. Prašome au
kas siųsti ir lapkr. 12 d. pokyliui
bilietus įsigyti LF būstinėje —
3001 W. 59th St., Chicago, IL
60629.
(sk.)
x Algimanto Kezio naujos
fotografijų knygos „Cityscapes"
sutiktuves organizuoja Loyolos
universiteto leidykla šį penkta
dienį, spalio 28 d., nuo 5:30 iki
9 vai. vak. ArchiCenter gale
rijoje, 330 S. Dearborn St. Bus
rodomos neseniai susuktos
video juostos apie Kezio foto
meną. Be to, bus išstatyta Kezio
fotografijų paroda. Visi kviečia
mi atsilankyti.
(sk)

x Tautines vėliavos pakėli
mas pilies bokšte, susirėmimas
su milicija Gedimino aikštėje,
bado streikas, N. Sadūnaitė,
demonstracija Ignalinoje ir kitų
vėliausių įvykių vaizdajuostės
bus rodomos sekmadienį, spalio
30 d. Jaunimo centro kavinėje.
Dėl Dainavos koncerto, pro
grama prasidės 5 vai. p.p.
Rengia Santara-Šviesa.
(sk)
x Parduodamas 7 apt. na
mas su restoranu ir baru. Geros
pajamos. Mūrinis pastatas, 2%
auto. mūrinis garažas; % akro
žemės; 50 mylių nuo Čikagos,
prie Beverly Shores, Ind. Savi
ninkas duoda paskolą žemu pro
centu. Skamb. 219-874-7330.
Kalbėti su savininku (owner).
(sk)

P A T S LAIKAS
„UŽSIGAVĖJIMUI"
Štai ir spalio 30 d. Lauke vėjas
staugia, visur tik vaidenasi
kaukės, šmėklos ir dvasios.
Vaikai pasiruošę eiti saldainiauti (,trick or treating') ir jūs
neturite ką veikti. Lyg kažkaip
norisi irgi išeiti iš namų pama
tyti įvairių kaukių. Tai gal
laikas užsigavėjimui? Bet ne —
Užgavėnės yra vasario ar kovo
mėnesį prieš Velykas, o dabar
tik spalio mėnuo. Bet vis dėlto
kažkur kažką
. skaitėte apie
užgavėnes. Palaukit, dabar at
simenate — juk Dainavos meno
ansamblis stato „Lietuviškas
Užgavėnes" kaip tik spalio 30 d.
Puiki proga išeiti iš namų,
pamatyti gražių, įdomių ir net
bauginančių kaukių, sukurtų
dail. Ados Sutkuvienės, ir paly
ginti lietuviškas užgavėnes su
amerikonišku Hallovveen — ot,
geras sutapimas.
Atėję spalio 30 d. į Marijos
aukšt. mokyklos salę, pajusite
lyg esate Lietuvos kaime, Ra
gaišių sodyboje ir galėsite kar
tu dalyvauti Užgavėnių baliuje.
Galėsit stebėti kaukininkų pa
radą, pažiūrėti, kaip meškutė
šoka ir kaip ožys išdykauja, ir
palinkėti naujajam karaliui viso
geriausio.
Kartu su dail. Sutkuviene dir
ba ir dail. Jurgis Daugvila. Jie
abu kuria, projektuoja ne tik
kaukes, bet ir dekoracijas ir Ra
gaišių sodybos kiemą, kur vyks
ta didysis kaukių paradas. Reži

Advokatas Jonas Gibaitis
j

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. - 776-8700
Dr. Milda Budrienė foto parodos at daryme Jaunimo centre. Paroda bus iki • Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
spalio 30 d.
Nuotr J . Tamulaičio

