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(Tęsinys) 

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

; * ' .M 

Žinios iš vyskupijų 
Vilnius-Kaunas. 1988 m. 

spalio 15 d. Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio spaudoje, „Atgi
mimo" trečiajame numeryje, 
visuomenei pasiskelbė įsikūręs 
katalikiškas moterų sambūris 
„Caritas". Sambūris kilo iš po
grindžio veiklos, susidarius pa-
lankesnėm sąlygom viešesnei 
veiklai. „Carito" tikslai gana 
platūs. Įstatų metmenyse rašo
ma: „Caritas" siekia atgaivin
ti tikrąją moters pašaukimo 
vertę, skatina pilną ir visapu
sišką moters-motinos veiklą. Jo 
tikslas — kurti tikrųjų vertybių 
siekiančią visuomenę. 

„Caritas" pasiruošęs aktyvia 
pagalba atsiliepti į žmonių 
vargą ir skurdą, ypatingai 
dvasinį. Visu būtinumu ka
talikiškam sambūriui iškyla 
asmenybės ugdymo, jaunosios 
kartos auklėjimo uždaviniai. 
Lietuva kenčia dėl alkoholizmo, 
plintančios narkomani jos , 
prostitucijos, ir čia ateiti į 
pagalbą pasiruošęs „Caritas". 
Sambūris teiks dvasinę paramą 
šeimoms, kad jos būtų doriniai 
stiprios, padės joms pilniau su
vokti savo pašaukimo tikslą, jo 
kilnumą ir atsakomybę būti Kū
rėjo bendradarbiais naujos gy
vybės pašaukime ir auklėjime. 
Kovos už negimusioe, gyvybės 
apsaugojimą-abortų išgyvendi

nimą; stengsis moraliai ir mate
rialiai pagelbėti, sprendžiant 
vienišų motinų, suvedžiotų 
merginų, iširusių šeimų pro
blemas. Atskiri „Carito" skyriai 
rūpinsis našlaičiais, be globos 
likusiais seneliais, ligoniais. 
„Carito" narės skubės į pagalbą 
art imui ten, kur jos reikės, kur 
dvasiniai ar materialiai kenčia 
žmogus. 

Galima tik džiaugtis, kad vi
suomenė skaudžiai išgyvena 
dvasingumo stoką. Kukliai 
pa s iga r s inęs ,, Atg imime" 
„Caritas" palyginti greitu laiku 
susilaukė dėmesio. Sambūrio 
nares jau kviečiasi bendra
darbiauti „Tarybinės moters" 
redakcija, Radijas ir Televizija 
prašė pareikšti savo nuomonę 
jaunimo ir net kalinių auklė
j imo k laus imai s , a tskiros 
mokyklos kviečiasi pravesti 
mokinimas dorinio auklėjimo 
pamokas. 

„Caritas" ruošiasi sušaukti 
steigiamąjį suvažiavimą, kurio 
metu tikisi įteisinti sambūrį 
kaip juridinį vienetą. 

Darbo daug, pasitikėdamas 
Viešpačiu, „Caritas" pradeda 
savo veiklą ir kviečia į sambūrį 
įsijungti visas geros valios mote
ris, kurioms nesvetimi žmonių 
vargai. 

Kambodiečiai pabėgėliai apleidžia komunistų kontroliuotą tremtinių stovykla 
Tailando-Kambodijos pasienyje. Praėjusį savaitgalį, užpuolus š. vietna
miečiams, aštuoni žmonės buvo užmušti. Pirmadienį derybos Paryžiuj, kad 
Vietnamas nustotų okupavęs Kambodiją nutrūko dėl nesutarimo. 

Naujasis Vytauto Didžiojo 
Universitetas 

Atviras laiškas JAV 
prezidentui 

1989 m. liepos 21 d. Lietuvos 
sostinėje, susirinkę į mitingą, 
Lietuvos žmonės dėkoja Jums, 
o Jūsų asmenyje ir visai 
amerikiečių liaudžiai, kad nuo 
pat mūsų tėvynės Lietuvos 
okupacijos 1940 m. birželio 15 d. 
Jūs iki šiolei nepripažįstate šios 
okupacijos ir remiate lietuvių 
tautos kovą už laisvę, kaip ir šį 
kartą — paskelbdami pavergtų
jų tautų savaitę. 

Mes siunčiame šią padėką, o 
kartu ir prašymą, p. Prezidente, 
būti kartu su lietuvių tauta, 
norinčia nusimesti Rusijos oku
pacijos naštą, kas reikštų 
Molotovo-Ribbentropo pakto pa
sekmių likvidavimą. 

Pasirašo mitingo organizato
riai: Lietuvos Tautinio Jaunimo 
Sąjunga „Jaunoji Lietuva", 
Lietuvos Laisvės Lygos akade
minio jaunimo grupė, Latvijos 
jaunimo organizacija „Tėvzemei 
un Brivibai". 

Lietuvių kapinės 
Sibire 

Igarka , Sibiras, 1989.VII. 13 
(SIA). Iš Lietuvos Čia atskrido 20 
jaunimo ir 17 „Tremtinio" 
klubo atstovų. Šiandien iškasti 
13 žmonių palaikai. Jaunimo 
ekspedicijos dalyviai gamina 
kars tus , tva rko ap le i s tas 
lietuvių kapines. Liepos 17 d. at
vyksta dar viena didelė grupė iš 
Kauno (vadovas Petrokas). Da
romas kapinių žemėlapis , 
sukami keli filmai, dirbama ar
chyvuose. Šiandien radome do
kumentą apie speckontingento 
išdėstymą Igarkoje (viso apie 
1900 žmonių), pasirašytą 1948 
m. tuometinės valdžios — Kimo 
Morozovo. Aplankėme griežto 
režimo lagerį prie Turuchano 
upės. 

Įžeisti tautiniai 
Jausmai 

Vilnius. 1989.VH.21 (SIA). 
Mitingo, įvykusio 1989 m. liepos 
21d. Vilniaus Katedros aikštė
j e , kre ipimasis į Lietuvos 
inteligentiją: 

Mes, lietuviai iš viso pasaulio, 
susirinkę čia, kiekvienam lie
tuviui šventoje vietoje, konsta
tuojame, kad šiandien TSKP 
dar kartą grubiai įžeidė mūsų 
t au t i n iu s jausmus. Turime 
galvoje lietuvių tautos simbolio 
— trispalvės — iškėlimą šalia 
okupanto vėliavos liepos 21-ąją. 
Tą dieną prieš 49 metus didžia
valstybinis Šovinizmas pasaulio 
istorijoje negirdėtą melo, 
politinės apgaulės bei šantažo 
aktą juridine fikcija maskavo 
1940 m. birželio 15 d. įvykdytą 
Lietuvos okupaciją. 

Šią gilaus liūdesio dieną dar 
kartą suvokėme, kokį moralinį 
bei politinį smūgį gali suteikti 
tauta i skuboti politiniai spren
dimai. Žinodami, kad greitai 
gali įvykti rinkimai į LTSR AT, 
o dabar svarstomi įvairūs 
„pilietybės įstatymo", „ekono 
minio savarnakiškumo įstaty
mo" projektai, iki šiol nepa
laidotas „demokratinės LTSR 
konstitucijos" projektas, krei
piamės į mūsų inteligentiją, 
prašydami: 

1. Pripažinti nors sau, kad tri
spalvės pavertimas valstybine 
yra didžiulė mūsų priešų — 
rusiškojo imperializmo — perga
lė.; 

2. Gerai apgalvoti kiekvieną 
būsimąjį politinį žingsnį. 

Kviečiame jus budėti Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės 
sargyboje. 

Kreipimuisi pri tarė 7000 
žmonių. Pasirašė mitingo pir
mininkas L. Vilkas ir sekreto
rius L. Bukauskas. 

Vilnius. Naujai atkuriamas 
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kaune, anot jo atkūrimo 
tarybos pirm. Jurgio Vilemo, 
bus „nepriklausomas, moder
nus, humanitarinio-fundamen-
talaus pobūdžio, pradžioje paly
ginti mažas universitetas. Jo 
profesoriams ir studentams už-, 
tikrinama sąžinės, pasaulėžiū
ros ir kūrybos laisvė. ...Uni
versitetas savarankiškai paren
ka... mokymo bei mokslo kryp
tis, studentų ruošimo specialy
bes, nepaisydamas standarti
nių, pasenusių sąjunginių 
mokymų planų. ...Savaran
kiškai palaikys ryšius su ušsie-
nio aukštosiomis mokyklomis 
— keisis studentais, dėstytojais, 
moksline informacija. Universi
tete turės teisę mokytis ir dės
tyti asmenys nepriklausomai 
nuo jų įsitikinimų, religinių ir 
politinių pažiūrų". 

J. Vilemas savo pranešime 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
deputatams nurodė, kad šiame 
universitete bus išbandomi nau
ji kūrybiniai ryšiai tarp aukš
tosios mokyklos ir mokslinio 
tyrimo institutų, kurie dabar 
yra atsieti. Tikimasi, kad šiuo 
patyrimu galės pasinaudoti ir 
kitos aukštosios mokyklos Lie
tuvoje. Savo kalboje pažymi, 
kad užsienio lietuvių entu
ziazmo dėka dėl šio universiteto 
atkūrimo nutarta universiteto 
veiklą pradėti jau šiais metais, 
o buvo manoma tik sekančiais. 

Mokslinė programa 
VDU savo mokslinę prog

ramą orientuos atsižvelgiant 
į dabartinę mokslo, kultūros ir 
ekologinę padėtį, ruošdamas 
specialistus, „kurie ypač bus 
reikalingi Lietuvai 21-mame 
amžiuje, gyvenant ir dirbant 
visiško savarankiškumo sąlygo
mis". 

Pradžioje kursai bus grupuo
jami keturiose srityse, kurios 

vėliau bus performuotos į 
fakultetus. Į humanitarinių 
mokslų specialybes įeis kultūros 
istorija, e tnokul tūra ir 
menotyra. Ekonomikos mokslai 
turės menedžmento, marke
tingo ir tarptautinių ekono
minių ryšių specialybes. Tiks
liųjų mokslų studentai galės 
specializuotis informatikos, 
matematikos, taikomosios fizi
kos ir mechanikos specialybėse. 
O biologijos-ekologijos srityje 
bus fiziologijos, mikrobiologi-
jos-biotechnologijos ir ekologijos 
specialybės. 

Įstojamieji egzaminai 
Liepos 4 d. Lietuvos TSR 

Aukščiausioji Taryba priėmė 
įstatymą dėl VDU-to atkūrimo. 
Liepos 6 d. rytą Kauno centre 
Politechnikos institute jau vyko 
įstojamieji egzaminai. Juos 
laikė per 800 kandidatų. 

Ypač didelė konkurencija yra 
Humanitariniu mokslų fakul
tete, kur į kiekvieną vietą 
pretenduoja daugiau kaip 
aštuoni kandidatai. Ekonomi
kos ir tiksliųjų mokslų 
fakultetuose kiekvienai vietai 
yra po šešis ir tris kandidatus. 

Dėl naujo universi teto 
prestižo tebeeira diskusijos. Be 
to, jaunuoliam? neaišku, ar čia 
studijuodami bus atleisti nuo 
karinės prievoles. Dėl to kol kas 

Pasikeitimai Japonijos 
politikoje 

Moterų balsas politikoje auga 
Tokijo. Praėjusį savaitgalį 

žiauriai prakišusi rinkimus, 
Japonijos valdančioji Libe
raliųjų Demokratų (LD) partija 
yra spaudžiama rasti jaunes
nius, kūrybingesnius kandida
tus. Tačiau nežiūrint to, kad 
partija žiauriai nukentėjo per 
praėjusius metus dėl įvairių 
sekso skandalų net jos vadovy
bės gretose, dėl kurių turėjo at
sistatydinti ir neseniai pareigas 
pradėjęs eiti ministeris pir
mininkas Sousouke Uno, jos 
vadovybėje sėdintys senieji poli
tikieriai nežada pajudėti. Jie 
teisinasi, jog jų išsilaikymas val
džioje nuo 1951 m. kyla iš japo
nų konfucinės tradicijos gerbti 
vyresnio amžiaus žmones. Net 
ir nemaža dalis galimųjų 
jaunesnių kandidatų spaudos 
korespondentams pareiškėjog 
jie linkę palaukti, kol ateis jų 
eilė amžiumi, nes Japonijoje be 
amžiaus nėra autoriteto. 

Pučia nauji vėjai 
Tačiau praėjusio sekmadienio 

rinkimų rezultatai rodo, kad 
Japonijoje vistik pučia nauji 
vėjai. Atkakli, drąsiai kalbanti 
Socialistų partijos vadovė 
Takako Doi nustebino daugelį 
iškilimu į rimtas konkurentes 
palaisvintai ministerio pirmi
ninko vietai. Ypač nustebo pati 
vyrų daugumos dominuojama 
Socialistų partijos vadovybė, kai 
pamatė, kaip savo rinkiminėms 
kalboms ji sutraukė net 13,000 
klausytojų, o ją remia, kaip rin
kimai parodė, milijonai moterų 
— šeimininkių-motinų. 

Doi buvo išrinkta dėka mote
rų užsirūstinimo dėl naujo 3% 
mokesčio, kuris žymiai sumaži
no moterų perkamąją galią, o 
Japonijoje moterys tvarko visą 
šeimos ekonominį gyvenimą. Be 
to buvo ir didelis pasipiktinimas 
dėl finansinių skandalų aukš
čiausiose valdžios instancijose ir 
min. pirmininko S. Uno sveti
moteriavimo. 

Doi taip pat parodė, kad ji 
geriau suprato, negu valdančioji 
partija, kas sudaro didžiausią 

balsuotojų skaičių. Japonijoje 
moterų balsuotojų yra 2.7 mili
jonai daugiau negu vyrų, ir 
moterys dalyvauja balsavimuo
se gausiau negu vyrai. Tad 
moterys ir suvaidino lemiamą 
rolę parlamento aukštesniųjų 
rūmų rinkimuose, tiek rinkėjų 
rolėje, tiek ir kandidatų rolėje, 
pirmą kartą nuo jo įkūrimo 
1955 m. atimdamos iš Libera
liųjų Demokratų daugumą 
vietų. 

Daugėja moterų parlamente 
Aukštesniuosiuose parlamen

to rūmuose, vadinamuose Pata
rėjų rūmuose, naujai išrinktos 
yra 22 moterys, taip kad dabar 
yra 32 moterys iš 252 narių. 
1980 m. ten jų buvo tik 16. Be 
abejo, joms padėjo ir vieno 
Liberaliųjų Demokratų „senių" 
burbtelėjimas: „moterys nepri
klauso politikoje", dar pride
dant, kad ir pati Doi netinka 
valdžiai, kadangi ji yra netekė
jusi ir bevaikė. 

Takako Doi buvo išrinkta 
Socialistų partijos vadove 1986 
m., po tos partijos didžiausio 
rinkiminio pralaimėjimo. Šie 
rinkimai parodė, jog ji savo par
tijos neapvylė. 

Moterys buvo išjungtos 
iš politikos 

„Japonijoje moterų lūkesčiai ir 
politiniai gabumai buvo užgož-

Takako Doi. Japonijos naujai atsiga
vusios Socialistu partijos vadovė, 
džiaugiasi rinkimine pergale. 

merginų ir vyrų santykis yra 
devyni-vienas. Universiteto 
atkūrimo tarybos pirmininko 
pavaduotojas docentas Karoblis 
užtikrino, kad tikisi sudaryti 
„gerą kolektyvą, siūlosi daug 
kas, bet atrinkti tikrai gerus 
žmones nelengva". Tuo tarpu 
visi žino, kad „mokslo šventovės 
vardą teks užsitarnauti". 

VDU-to kreipimasis 
Kaip rašoma VDU Atkūrimo 

Tarybos kreipimesi į lietuvių 
inteligentiją, VDU siekia „pasi
rašyti Europos universitetų 
sutartį „Magna charta", tuo 
pačiu ieškant galimybių keistis 

s tudentais su užsienio 
universitetais". 

SIA praneša, jog šiais mokslo 
metais darbą pradeda trys 
fakultetai: humanitarinis, eko
nominis ir tiksliųjų mokslų. 
1990 m. pradės veikti biologijos-
ekologijos fakultetas. Numato
ma atkurti ir filosofijos-teo-
losrijos fakultetą. VDU Atkū
rimo Taryba kviečia lietuvius 
jaunus specialistus dėstytojus, 
tiek iš Lietuvos, tiek ir iš 
užsienio. Savo profesinę biogra
fiją ir kitus duomenis prašo 
siųsti šiuo adresu: 233000, 
Kaunas, Laisvės alėja 53, 
Vytauto Didžiojo Universitetas, 
tel. 20-67-53. 

ti", Doi yra pasakiusi, „ir mūsų 
moterų nepasitenkinimas ir net 
pyktis dėl to prašoka bet ku
rio vyro vaizduotę". Vienas 
Tokijo universiteto politikos 
profesorius pripažįsta, kad 
moterų balsai vis stiprėja. 
Viena priežastis yra prieš porą 
metų išleistas į s t a tymas , 
garantuojantis moterims lygias 
teises darbuose, kas vis daugiau 
moterų įtraukia į dirbančiųjų 
eiles, kurių dabar jau yra 16 
milijonų. 

Pasipriešinimas vien pe lnu 
orientuojamai ekonomijai 
Viena ekonomijos profesorė 

sako, kad per šiuos rinkimus 
moterys pasipriešino pelnui 
orientuotai visuomenei. „Tie
sa", ji aiškina, „Japonija yra 
pasidariusi ekonominiu milži
nu, bet už to jos ekonominio 
suklestėjimo y r a žmonės, 
priversti skurdžiai gyventi 
mažyčiuose namuose — ne sa
vuose — be jokios vilties atei
čiai. Politika pasidarė popu
liariausia tema kooperatyvuose, 
mokytojų-tėvų susirinkimuose 
ir vaikų darželiuose. Naujas 
vartotojams (pirkėjams) uždėtas 
mokestis ir nepakankamos vie
šosios gerovės programos pri
vertė jas apsispręsti, ką reikia 
išrinkti į valdžią", kalba profe
sorė. 

„Doi yra joms pavyzdys, paro
danti, kad moteris gali iškilti į 
politinės partijos viršūnę. Gal ir 
yra vyrų, manančių, kad politi
ka nėra s i lpniesiems, bet 
kadangi vyrai nieko nedaro, kai 
reikia daug ką keisti, moterys 
pajudėjo". 

Prasidėjo pol i t inės 
rung tynės 

Opozicinėms partijoms parei
kalavus, kad Liberalieji Demo
kratai pasišalintų iš valdžios ir 
pagreitintų rinkimų į politiniai 
galingesniuosius žemesniuosius 
Parlamento rūmus, Doi pareiš
kė, kad ji šauksianti opozicijos 
vadų pasitarimą sudaryti koali
ciją Liberaliesiems Demokra
tams nugalėti. 

Kol kas žemesniuosius rūmus 
tebevaldo LD, o te i s i ška i 
rinkimai tebus t ik sekantį 
liepos mėnesį. Ten dabar LD 
turi 293 iš 512 vietų. 

Manoma, jog bet kokia susida
rysianti koalicija bus trapi. Nors 
visos opozicinės partijos remia 
vartotojų mokesčio panaikini
mą, jos savo tarpe plačiai 
įvairuoja gynybos ir santykių su 
JAV-ėmis klausimais. 

Praeityje socialistai rėmė 
JAV-Japonijos Saugumo sutar
ties panaikinimą, pagal kurią 
JAV Japonijoje turi 64,000 savo 
karių. Dabar jau socialistai 
sako, kad sutartį užtektų tik 
perredaguoti, o Doi sako. kad 
JAV karo laivai turėtų būti 
tikrinami ir neįsileidžiami į 
Japonijos uos tus , je i tu r i 
branduolinių ginklų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kanados Manitobos pro
vincijos šiauri n je dalyje siau-
čiantys gaisrai privertė eva
kuoti 18,000 žnonių. 

— Varšuvoje Lech Walesa 
tarėsi su Wojciech Jaruzelskiu 
apie naujos vyriausybės sudary
mą. Jaruzelskis. svarstydamas, 
ką paskirti mini.-teriu pirminin
ku, ragino Solniarumą, kuris 
kontroliuoja Senatą ir 35% že
mesniųjų rūmų. sudaryti koali

ciją su komunistų partija. 
Solidarumas nutarė su komu
nistais į koaliciją neiti. 

- J A V Vals tybės sekr. 
James Baker vyksta į Paryžių 
dalyvauti tarptautinėje konfe
rencijoje apie Kambodijos ateitį, 
kuri vyks ateinantį savaitgalį. 
Jo tikslas — stengtis įtaigoti 
tokias sąlygas, kad komunisti
nis Khmer Rouge neturėtų rolės 
valdžioje. Konferencijos tikslas 
— numatyti Kambodijos ateitį, 
pasitraukus okupantams viet
namiečiams. Prancūzijos kaime

lyje LaCelle - St. Cloud, 
Kambodijos ministeris pirmi
ninkas Hun Sen tarėsi su 
rezistencijos vadu Princu 
Sihanouk ir abu atmetė gali
mybę Khmer Rouge rolės laiki
noje vyriausybėje. 

— Margaret Thatcher įvyk
dė didžiausią savo kabineto 
pertvarkymą nuo pat savo pa
skyrimo prieš 10 metų, norėda
ma atitaisyti augantį nepasiten
kinimą vyriausybe. Užsienio 
reikalų ministeriu paskyrė 
46-metį Konservatorių partijos 
žvaigždę John Major. 

KALENDORIUS 

Liepos 27 d.: Šv. Rudolfas, 
Natalija, Pantaleonas, Žintau-
tas, Živilė. 

Liepos 28 d.: Šv. Inocentas I 
pop., Viktoras, Ada. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:15. 
Temperatūra ketvirtadienį: 

aukščiausia 92 F, žemiausia 74 
F; debesuota, galimybė audros. 
Penktadienį: aukšč. tempera
tūra 86 F, žem. 72. debesuota, 
galimybė audros. 

_ ^ 

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

J I E DALYVAUS LIETUVOS 
VYČIŲ SEIME 

Vj -k Vincentas Brizgys. Lie tuvei 
Vvėiu uiganizacijos garbės narys . 

Prelatas Algimantas Bartkus. Lietu
vių kolegijos Romoje rektorius. 

Kun. Jonas Kuzinskas. Švč. M. Ma 
rij.-s Gimimo parapijos Marųuette 
Parke klebonas. Jo vadovaujamos 
parapijos bažnyčioje ketvir tadieni , 
rugpjūčio 3 d„ 11:30 vai. ryto vyks 
Lietuvos Vyčiu 76 jo ?eimo atidarymo 
-v Mišios, o sekmadieni , rugpjūčio 6 
d.. 10:30 vai. ryto iškilmingos šio 
seirno uždarymo šv Mišios. Parapijos 
patali)"--- vyks '.: įvairūs kiti seimo 
>enr:rii;ii. 

P r e l a t a s dr J u o z a s P r u n s k i s . 
Lietuvos Vyčiu 5 tos kuo^,> ai lovas 

76-SIS LIETUVOS VYČIU 
S E I M A S 

Lietuvos Vyčių 76-sis Visuo
tini- -cimas kaukiamas Chkra-
K"i< s m. rugpjūčio :{-6 
dienomis. S<-imas vyks ir jo būs
tinė Lu- Holiday Inn ("ountiv 
side (La Grante*. Illinois. 

Seimą globos 112-t<>ji kuopa 
Manuiette Park. II. Pirmi
ninkas AI. Brazis ii kopirmi-
'linkui M.u v .Juzėnas u Al 
/.akarka 

Seimo atidarymo šv. Mišios 
ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d.,bus 
l a ikomos Švč . M. Mari jos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
11:30 vai. ryto. Seimo baigimo 
šv. Mišios bus laikomos toje pa t 
bažnyčioje sekmadienį, rugpjū
čio 6 d., 10:30 vai. ryto. 

Anksčiau į Seimą atvyku
siems numatomas susipaži
n i m a s su Chicagos miesto 
įdomybėmis, o taip pat ir su 
„lietuviškąja Chicaga" — įvai
riomis lietuviškomis įstaigomis 
ir institucijomis, kurių Chica-
goje y ra nemažai, nes Chicaga 
yra gausiausias lietuvių telki
nys laisvajame pasaulyje. 

ANGLIAKASIŲ 
L I E T U V I Ų VEIKLA 

Šeštadienį, rugpjūčio 12-tą 
dieną, Šiluvos Motinos parapi
jos salėje Maizeville, PA, įvyks 
iškilmingas 75-to jubiliejaus 
m e t i n i s l i e tuv ių d i enų 
banketas . Pr ieš banketą, 5:15 
vai. vakare, šv. Mišias atnašaus 
iš Romos atvykęs lietuvių Šv. 
Kazimiero seminarijos rekto
r i u s p r e l a t a s A l g i m a n t a s 
B a r t k u s ir Lietuvos Vyčių 
144-tos kuopos dvasios vadas 
kun. Motiejus Jarašūnas. 

Vakaro programa bus įvairi. 
Ją praves St. Clair miestelio Šv. 
Kazimiero parapijos kunigas 
R o n a l d J a n k a i t i s . Ka lbą 
pasakys iš VVashington, DC, at
vykusi Asta Banionis-Connor. 
P a d ė k o s m a l d a s s u k a l b ė s 
Frackville, PA, kunigas Gerald 
Gobitas. Vakaro rengimo komi
teto pirmininkės yra Petronėlė 
Roberts ir Elena Chesko. 

Rugpjūčio 13-tą dieną St. 
Clair, PA, Fairlane Village Mali 
prasidės europiečių etninis festi
valis, kuris tęsis visą savaitę. 
Festivalyje programą tą sekma
dienį pradės Šiluvos Motinos 
parapijos choras, vadovaujamas 
Reginos Bernatonis-Straka, ir iš 
Hartford, CT atvykusi lietuvių 
taut inių šokių šokėjų grupė 
..Vėtra". 

Šiame festivalyje bus ekspo
nuojami įvairūs lietuviški dir
biniai, kurių bus galima ir 
nusipirkti. Bus pardavinėjamas 
l i e t u v i š k a s ma i s t a s su 
nurodymais, kaip jį paruošti. 
Festivalio rengimo komiteto pir
mininkai yra Bernardas Žilaitis 
ir Juozas Mar tūnas . Visas 
pelnas skiriamas lietuvių kole
gijai Romoje. 

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos pirmininkė Ona Wargo ir 
„ V y t i s " žurna lo redak to rė 
Elena Chesko dalyvavo kunigo 
A. Svarinsko pagerbime Wa-
shingtone, k u r jam buvo įteik
tas Puebla Insti tute Freedom 
Award žymuo. Taip pat daly
vavo W a s h i n g t o n o kuopos 
pirmininkė Julija Burlen ir 
Mykolas Yuknis. Pirm. Wargo 
teko pas isveikint i su JAV 
viceprezidentu D. Quayle. Po 
iškilmių dalyviai susirinko Lie
t u v o s a t s t ovybės rūmuose 
priėmimui. 

Doylestovvn, PA, esančioje 
Czestochowos Motinos koply
čioje sėkmingai praėjo lietuvių 
maldos diena; ją surengė kun. 
T i m o t h y B u r k a u s k a s . 
Brooklyn, NY. Pr i s ikė l imo 
parapijos choras giedojo Mišių 
metu. o pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Pugevičius. Daly 
vavo New Yorko, Connecticuto. 
New Jersey bei Pennsylvanijos 
valstijų Vyčiai. 

Liepos 7-tą dieną staigiai į 
Didžia kelionę iškeliavo Naujo 
šios Anglijos apygardos pirm. 

j a u 
nes 

Detroito Moterų vokalinis v iene tas , vadovau jamas S. Sližio, a t l iks m e n i n ė s programos dalį ir 
dainuos su Mokytojų studijų savai tės choru a t s i s v e i k i n i m o v a k a r e , rugpjūčio 12 d., 7 vai. vak. , 
Dainavoje. U ka i rės : vadovas muz. S. Sližys, B. V i r š i l i e n ė , S. K a u n e l i e n ė , č. Pl iūrienė, A. 
Leparskienė, V. Oste ik ienė , G. Noruviene , S. B i t l e r i e n ė , N . Sližienė ir A. Tamul ion ienė . 

Suinteresuoti choristai 
dabar t u r i registruotis, 
šventės rengimo komitetas ir 
Muzikinė komisija tu r i tu rė t i 
t iksl ias statist ines žinias. Visų 
y r a pare ikš tas pageidavimas, 
kad registruotųsi ir maži dai
nos mėgėjų vienetai, net nesu
da ran tys pilno mišraus choro. 
Kad maži chorai nesijaustų 

nepatogiai žygiuodami atskirai, 
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O R G A N I Z U O J A M A 
D E M O N S T R A C I J A 

Artėja demonstracijos Lietu
voje ir šiame krašte, kurioms 
negal ime pasi l ikt i abejingi. 
Šiais metais rugpjūčio 23-ją 
dieną sueina 50-tis metų kai 
Molotovas su Ribbentropu slap
tai sutarė okupuoti Pabaltijį, 
Lenki ją , p a s i d a l i n t i Ry tų 
Europą. Tai liūdesio diena 
visiems pripažįstantiems tautų 
savarankiškumą bei demokrati
jos principus, o taip pat gilios 
n u o s k a u d o s m u m s , dėl 
šios s u t a r t i e s s k a u d ž i a i 
nukentėjusiems. Jei mes tikime 
teisingumu ir šviesesniu pasau
lio rytojumi, turime jausti pa
reigą nenutylėti šios klastos ir 
reikalauti , kad ji būtų atitai
syta. 

Liepos 16-tą dieną Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje įvyko 
Detroito lietuvių organizacijų 
atstovų ir pavienių asmenų 
pas i t a r imas , ku r i ame buvo 
svarstyta, kaip šią lemtingą 
mūsų kraštui sukaktį paminėti. 
Sutar ta rugpjūčio 23-čią ruošti 
demonstraciją miesto centre 12 
vai., pietų pertraukos metu. 
Visuomenė kviečiama r inkt is 
prie federalinio pastato 11:45 
vai. r. Prašoma atsinešti tautines 
vėliavėles, an t rankovių dėvėti 

A L E K S A S M I T R I U S -
J A U N A S P I A N I S T A S 

Aleksas Mitr ius , 15-kos metų bus žygiuojama dviem didelėm 
j a u n u o l i s , r i m t a i d o m i s i grupėm: JAV-bės ir Kanada, 
muzika. Sių metų balandžio 9 d. Lietuvių Muzikos sąjungos 
j is dalyvavo jaunųjų pianis tų seimas įvyko birželio 23 d. 
varžybose, pavadintose „Ameri- Dainavoje. Kadangi į seimą 
can Inv i ta t iona l Champion-
ship'". kur jis a t s tovavo Michi-
gano valstijai. 

neatvyko net didesnė valdybos 
n a r i ų d a l i s , todėl nebuvo 
pa te ik ta jokia darbotvarkė ir 
nebuvo sudarytas prezidiumas. 
Susir inkusių pageidavimu, visi 
valdybos nariai pasiliko tose pa
čiose pareigose Sąjungos pir
mininkui Faustui Stroliai buvo 
duota teisė papildyti trūksta
mus valdybos narius iš Chicago-
je gyvenančių muzikos darbuo
tojų. 

S. Sl ižys r. 
•.9r 

Laiškas 
DAINAVIMAS O P E R O S E 

Liepos 20 dienos laidoje 
„Draugo" korespondencijoje iš 
Brocktono V. Senūta, rašyda
mas apie sol. M. Bizinskaus-
kai tės įspūdžius Lietuvoje, 
cituoja jos pasisakymą: „Aš 
niekuomet nebuvau tokia lai
minga, kaip dabar. Aš dainavau 
Metropolitan operoje. New Yor-
ke, Toronto operoje, Kanadoje, 
Chicagos lietuvių operoje, bet 
niekur neradau tiek pagarbos ir 
niekur nesuteikė man tiek 
džiaugsmo, kiek Lietuvoje". 

Čia yra įvykęs koks nors nesu
sipratimas, gal korespondentas 
kitaip suprato sol. Bizinkaus-

k a i t ė s žodžius. Sol. Bizin-
k a u s k a i t ė n i e k a d a n ė r a 
dainavusi Chicagos Lietuvių 
operoje, nes, man būnan t šioje 
operoje nuo pat jos įsikūrimo 
pradžios, yra žinomi visi joje 
dainavę solistai. Be to, paskam
binus į Metropolitan operą, jie 
taip pat negalėjo surast i tokios 
soprano pavardės,nors ir turi 
kompiuterinę sistemą. Gal. V. 
Senūta tikslumo dėlei galėtų 
daugiau paaiškinti apie įvykusį 
pasikalbėjimą. 

Vyt . R a d ž i u s 

Aleksas Mi t r ius . A m e r i c a n Invi ta
t ional Championsh ip premijos laimė
tojas. 

Varžybose dalyvavo Indianos, 
Illinois, Ohio, Michigano ir 
Ontar io — Kanados pianis ta i . 
A leksas la imėjo I-ją vietą, 

juodus gedulo kaspinus, o mote- skambinęs Bethoveno šeštosios 
rys , ku r io s ga l i , v i l kė t i simfonijos pirmąją dalį. Nuo-
tautiniais drabužiais. Jau y ra traukoje matome Aleksą šalia jo 
užsakyta pagaminti 30 tautinių gauto trofėjaus. 
vėliavų, gausus jų skaičius su
teiks demonstracijai ne vien 
spalvingumo bet ir iškilmin
gumo. Bus bandoma pasamdyti 
autobusus, kurie vežtų nuo Šv. 

Tolimesnėse varžybose, kurios 
vyks šią vasarą St. Louis . 
Missouri . Aleksas a t s tovaus 
5-kioms minėtoms valstijoms. 
Aleksas lanko Brother Rice 

Antano ir Dievo Apvaizdos katal ikišką gimnaziją ir ..Zibu-
lietuvių parapijų: apie vykimą r io" l i tuanis t inę mokyklą, kur 
autobusais informuosime vė- t a ip pat pasižymi kaip gabus 
liau. Demonstraciją rengiame mokinys. Šią vasarą Aleksas 
kar tu su latviais ir estais. J ų praleidžia specialioje muzikos 
atstovai pasitarime taip pa t stovykloje „In ter lochen" . Tra-
dalyvavo. Lietuviams organi- verse City, Mich., k u r jis gilina 
zuoti suda ry ta s k o m i t e t a s : piano ir trimito studijas. Alekso 
Jonas Urbonas, atstovas Lietu- laimėjimais džiaugiasi tėveliai 
vių Bendruomenės Deiroito Morkus ir Rita Mitr ia i , sesutė 

Lidija ir l ietuvių visuomenė, 
kuriai Aleksas j au irgi turėjo 
progos pasirodyti ka ip gabus 
pianis tas . 

A . M i l m a n t i e n ė 

K A S Ž I N O T I N A A P I E VII 
D A I N Ų Š V E N T E 

VII Dainų šventės seminare , 
birželio 20 23 dienomis vykusia
me Dainavoje, bandyta parinkti 
repertuarą, k u r i s bū tų prieina
mas nykstančių chorų laikotar
piui. Nors reper tuaras galutinai 
nebuvo nus ta ty ta s , dauguma 
peržvelgtų da inų bus Dainų 
šventėje. Pa r ink tos dainos jau 
yra įrašomos ir ankstyvą rudenį 
užsiregistravę chorai gaus pilną 

Albertas Jarit is . Užuojautos jo dainų repertuarą. Pas i ta r imai 
šeimai ir Dievas tesuteikia j am vyksta dėl dalyvavimo choru iš 
amžiną atilsį. Lietuvos. VII Dainų šventė 

O n a W a r g o įvyks 1990 m. l iepos 1 d. 
Vertė Chicagoje. IHinois univers i te to 

A leksand ra s Pakalniškis , J r . paviljone. 

apylinkei, Kęstutis Miškinis, 
Organizacijų centrui ir Jū ra t ė 
Pečiūrienė. Šie t rys asmenys 
vadovaus; visos organizacijos 
kviečiamos įsijungti ir, jei ne 
darbu, tai nors lėšomis prisidėti. 
Kitas pasitarimas įvyks liepos 
30 d. 12:15 vai. Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje. Tik visi kar
tu surengsime demonstraciją, 
vertą mūsų kovojančio krašto 
vardo. Komitetas atsiprašo visų 
negavusiųjų pirmajam posė
džiui kvietimo, tai įvyko ne iš 
blogos valios, o dėl Detroito 
organizacijų sąrašo stokos. Nuo
širdžiai kviečiami a t s tova i 
visoms mūsų organizacijoms. 

L. Rug i en i enė 

M Ū S Ų K R E P Š I N I N K A I 
L I E T U V O J E 

• - • . . . - • • . > • _ . - . > - . . . •• 

Š i a u r ė s Amer ikos v y r ų 
krepšinio rinktinėje „Vėjas", 
kuris šią vasarą išbandė savo 
jėgas Lietuvoje, žaidė detroi-
tiečiai Algis Rugienius ir Pau
lius Gražul is . Abu yra ilgame
čiai l ietuvių sporto klubo „Ko
vas" krepšininkai. Išvykos pra
džioje rungtynės sekėsi puikiai, 
la imėta dvejos ir pralaimėta 
v ienos , t a č i a u p a s k u t i n ė j • 
savaitėje dar teks žaisti su 
Vilniaus „Statyba" ir Kauno 
„Žalgir iu". Trečiadienj vakare 
per Vi ln iaus radijo laidą užsie
niui buvo perduotas pasikalbė
j imas su krepšinio išvykos 
vadovu Rimu Miečiumi, Ričar
du Š imkum ir Pauliu Gražuliu. 
K a r t u su broliu Lietuvoje 
viešėjo ir Marius Gražulis. 

I.r. 

L I E T U V O S DUKTERŲ 
RENGINYS 

Lietuvos Dukterų Detroito 
skyrius sekmadienį, rugpjūčio 
20 d., tuoj po pamaldų, Dievo 
Apvaizdos parapijos sodelyje 
ruošia gegužinę. Visi kviečiami 
ats i lankyt i . Pelnas skiriamas 
Tėvynė je v a r g s t a n t i e m s 
broliams ir sesėms. 

M 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr . ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Of». 735-4477; 
Rez. 245-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5 0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą; prrm ir Kelv 12-4 

6-9: antr 12-6. peokt 10-12; 1-6. 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
paoal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Necrvrurginis išsiplėtusiu venų 

•' hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr ketv, 'u penkt 

Reikalui esant atvažiuos ir i namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buitding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

M U Z I E J U I 2 MIL. DOL. 

D a b a r t i e s meno muziejus 
Chicagoje gavo didžiausią iš 
visų ligi šiol gautų aukų — 2 
mil. dol. iš MacArthur fondo. 
Auka yra parama naujai studijų 
p r o g r a m a i , kai muzie jus 
at idarys naujus rūmus šalia 
Chicagos. 

A R M O R Y TARNYBŲ B U S 

Verslų tyrimo taryba pa
skelbė, kad Chicaga yra vienas 
iš Vidurvakar ių ir Vakarų 
miestų, kur susidaro daugiau 
g a l i m y b i ų gauti t a r n y b a s . 
Numatomas trūkumas aukšt . 
mokyklų mokytojų. 

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 I N 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 N 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm ?-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

Dr 

Tel 

Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 
434-1818 — Rez. 852-0889 

Vai : pirm . antr ketv ir penkt 
3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St.. Chicago, Hl. 
Tel. : 436-0100 

11800 Southv/est Hlgtmay 
Palos Helghts, IN. 60483 

(312) 361 0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., t.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Pabendravimas 

SPAUDAI PAREMTI 
MONTESSORI LIETUVOJE 

Prieš kelerius metus visos 
išeivijos tautybės turėjo keletą 
savų laikraščių. Jie kovojo 
vienas su kitu dėl ideologinių 
klausimų, bet visi norėjo savo 
tautos išeiviją išlaikyti sve
timoje žemėje ir tarp svetimų 
žmonių kuo ilgiau nesikeičian
čią. Pirmoji išeivių karta, nepai
sant, kurios tautos bebūtų, 
brangino savo spaudą, savus 
laikraščius ir knygas. Juo dides
nė buvo tautinė grupė, juo 
didesni tiražai buvo laikraščių 
ir didesni skaičiai spausdinamų 
knygų. 

Buvo priešingai — mažos tau
tinės grupės, bet geriau išpru
susios, labiau susigyvenusios 
savo tautiškose organizacijose 
pralenkė laikmačiais, ypač kny
gomis didžiųjų tautų atstovus. 
Tą garbe reikia teikti mūsų bro
liams latviams. Jų knygų tira
žai buvo dideli. Jų laikraščių, 
nors jų buvo mažiau, tiražai 
buvo didesni už lietuviškus, net 
ir už kai kuriuos lenkų laik
raščius. O latvių skaičius 
Amerikoje tikrai tik pusė, o gal 
net pusiau mažesnis negu lie
tuvių. 

Pagal vokiečių statistiką sve
timomis kalbomis leidžiamų 
laikraščių bendras skaičius 
anksčiau buvo daugiau kaip 20 
milijonų. Bet pamažu tas 
skaičius mažėjo ir mažėjo. 
Daugelis laikraščių, leidžiamų 
svetimomis kalbomis, užsidarė, 
daugelis dar vegetuoja su iš
rinktųjų skaičiumi. Kai kurie 
laikraščiai dar žada eiti bent 
kelerius metus, nes jų pareika
lavimas yra didesnis atitinka
mos tautinės grupės pirmosios 
ir antrosios kartos. 

Čia reikia pripažinti, kad lie
tuviai yra laimingesni šiuo 
atžvilgiu už tokias dideles tau
tas, kaip vokiečių, italų ar 
ispanų. Tik Pietų Amerikos 
ispaniškai kalbantieji dar turi 
savus nedidelius laikraščius ir 
patenka į religinius vyskupijų 
ar net sektų savaitinius. Tuo 
atžvilgiu dar laikosi lenkai, uk
rainiečiai, čekai, kurie turi 
savas kalbas ir ne taip greitai 
maišosi su svetimaisiais, ne taip 
greitai pasiduoda kitų įtakai. 
Bet ir likusieji laikraščiai ieško 
priemonių išsilaikyti ir ben
drauti. 

„Draugas", atšventęs savo 
80-tąjį gimtadienį, dar nori ir 
toliau bendrauti su savo žmo
nėmis, su jaunesniaisiais ir se-
nesniaisiais. Jis nori juos ilgiau 
išlaikyti prie savo kamieno, prie 
savo tautos reikalų, kad jie 
brangintų savo kalbą ir tuos 
susitikimus, kuriuos jam sudaro 
progą spaudos darbuotojai. Jis 
nesiriboja tik gegužine, kuri 
daroma vasarą, kad žmonės 
galėtų gerame ore atsikvėpti, su 
savo draugais ar pažįstamais 
pabendrauti, linksmai praleisti 
kelias valandas tarp savųjų. Jis 
rengia vakarienes ir kul
tūrinius subuvimus — kon
certus, kviesdamas geriausius 
dainininkus, kuriuos mažiau 
girdi Chicagos gyventojai, nors 
čia meniniu atžvilgiu jau visi 
yra net persisotinę. 

Ne daug yra likę ir lietuviškų 
laikraščių išeivijoje. Jie jau 
mažėja savo tiražu ir dydžiu. 
Vienintelis „Draugas" dar eina 
bent penkis kartus per savaitę, 
šeštadieniais duodamas 
kultūrinį priedą, kuris yra lyg 
žurnalas. Jame duodama pla
tesnių recenzijų, minimos išėju
sios knygos, pajudinamas kultū

rinio gyvenimo pulsas, sekama 
tautinė ir tautiečių kūryba 
pasaulyje. Tai didelio darbo, 
daugelio r e ika l ingų lėšų, 
sutelktinio skaitytojų rėmimo 
vaisius. Tas vaisius nėra tik 
išeivijos išsilaikymui, bet ir 
tautai iš miego kelti, iš prie
spaudos pančių pasipurtyti, 
ypač dabar, kai okupuotame 
krašte atsirado platesnės gali
mybės laisvei parodyti ir už lais
vę kovoti. 

Jau ne kartą buvo minėta, 
kad negali vienas laikraštis vi
siems įtikti, negali ir redakto
riai prie visų skaitytojų norų ar 
teisingų pageidavimų prisi
taikyti. Tiek leidėjai, tiek re
daktoriai visuomet turi taikytis 
prie vidurkio, tai yra prie tų 
skaitytojų, kurie sudaro dau
gumą, kurių pageidavimus 
galima išgirsti ar greičiau patir
ti. Taip pat nuo daugelio rėmė
jų priklauso, ar laikraštis bus 
geresnis ar blogesnis — jame 
atsispindi ne pageidaujančių 
norai, bet aktyvių bendradarbių 
prisidėjimas. Gegužinės, koncer
tai ir vakarienės tėra tik pa
bendravimas ir nuomonių pasi
rinkimas. 

Ateinančio sekmadienio (lie
pos 30 d.) gegužinė tėra tik pa
bendravimas ir pasidalinimas 
džiaugsmu su savo rėmėjais. 
Tiek redakcija, tiek bendradar
biai, tiek administracija ir jos 
talkininkai norėtų, kad visiems 
būtų gera, kad visi būtų pa
tenkinti, kad visi išsineštų džiu
gius prisiminimus apie patį 
dienraštį ir jo rengėjus, apie 
savo artimuosius ir jų bendra
vimą. O tas noras gyventi su sa
vaisiais, sutikti pažįstamus ir 
seniai nematytus, persimesti žo
džiu ar sakiniu su kadaise 
buvusiu d r augu , drauge , 
bendradarbiu ar gyvenimo būti
numo suartintuoju. Tai yra žmo
giška, socialu. Tai kyla iš žmo
gaus prigimties, nes liūdna žmo
gui vienam. 

Gegužinę „Draugas" rengia 
ne tik lėšų papildymui, ne tik 
paramai ir savo ateities sustip-
nnimui, bet ir iš noro savą 
tautinę kultūrą skleisti tarp 
savųjų, kad ji nedžiūtų svetimų 
vėjų gairinama. J i turi kilti, 
šviesti, k l e s t ė t i ir nešt i 
tinkamus vaisius net ir jauna
jai kartai. 

Vyresnieji randa tokiuose 
suėjimuose save ir savo arti
muosius. Jaunesnieji taip pat 
randa savuosius, vyresnius ir 
jaunesnius, kurie ateityje bus 
dar savesni ir kartais labai 
reikalingi ir naudingi. Gegužinė 
nėra veltui praleista, jei joje kai 
kas turi progą ir linksmiau pra
leisti laiką, nes ir tas eina iš 
žmogiškos prigimties. Žmogaus 
pokalbiui reikia kito žmogaus, 
su kuriuo būtų galima pakal
bėti, mintimis pasidalinti, ku
riam būtų galima žodį ištarti ir 
jo žodžio išklausyti. 

Išeivijos žmonių, išsibarsčiu
sių visuose pakampiuose, suar
tėjimas yra reikalingas, svarbus 
ir neatidėliojamas. Jei jį skai
tome tik materialiai, tai tikrai 
gegužinės neapsimoka. Bet Jos 
rengiamos didesniais siekimais 
— tiek d ienraš t i s , t iek jo 
redakcija su administracija, tiek 
talkininkai ir rėmėjai, tiek ir 
bet kuri tautinė organizacija 
nori pris idėt i , kad tau tos 
žmonės neišsisklaidytų, o turė
tų bent retkarčiais progą pa
bendrauti, pasikalbėti ir ateities 
darbus laisvai paplanuoti. 

Pr. Gr. 

D. Petrutytė ir M. Kucinienė 
šį pavsarį Lietuvoje vedė dviejų 
savaičių Montessori seminarą. 
Klausimų-atsakymų forma jos 
pasidalins savo įspūdžius su 
„Draugo" skaitytojais. Atsa
kymus jos suformulavo abi, tad 
neminėsiu, kuri atsako, kurį 
klausimą. 

Lietuvoje apie Montessori me
todą bent kiek supažindinama 
mokytojų paruošimo institu
cijose, be t p la tesnis juo 
susidomėjimas pasireiškė po 
1986 m. Montessori medžiagos 
ekspozicijos Pedagoginiame 
muziejuje. Medžiagą Chicagoje 
padovanotą D. Petrutytės ir 
kitų mokytojų, parvežė čia 
lankiusis dr. O. Keturkienė, 
buvusi a.a. M. Varnienės 
mokykloje auklėtoja . Į 
ekspoziciją važiavę mokytojai iš 
visos Lietuvos, užtat ji buvo pra
tęsta iki keturių mėnesių. Ten 
pat buvo atšvęstas a.a. M. 
Varnienės šimtmetis, kuriame 
aktyviai pasireiškė jos buvę 
mokiniai. 

Susidomėjimo pasekmėje 1987 
m. Tėviškės draugijos kviestos 
D. Petrutytė ir S. Vaišvilienė 
turėjo susitikimus Vilniuje ir 
Kaune su priešmokyklinio 
ugdymo auklėtojais ir darbuo
tojais. Vilniuje susitikimą orga
nizavo Lietuvos pedagogų 
draugijos atstovė V. Purvanec-
kaitė, Kaune darželių inspek
torė F. Sadauskienė. 

Tais metais iškilo klausimas 
ilgesnio paskaitų ciklo apie 
Montessori kitais metais. Mums 
atrodė praktiškiau būtų pirma 
kelioms mokytojoms atvykti čia 
susipažinimui su praktišku dar
bu klasėje. Pernai žiemą trys 
mokytojos, pakviestos D. Pet
rutytės ir S. Vaišvilienės, turėjo 
progos t a i padary t i . Čia 
suaukota Montessori medžiaga 
D. Petrutytės, Žiburėlio, Varnas 
centro, Vaikų namelių, Bever-
ly mokyklos paskirta naujai at
kurtai Lietuvoje Montessori 
draugijai ir jos steigiamiems 
vaikų namams. Medžiagą kargo 
parvežė G. Navickienė, persiun
timo išlaidas padengė Amerikos 
lietuvių Montessori draugija. 

— Kas šįmet organizavo se
minarą apie Montessori? 

— Seminarą organizavo Lietu
vos Montessori draugija ir Švie
timo ministerija Vilniuje, o 
Kaune talkino Švietimo valdy
ba ir „Drobės" fabriko 
vadovybė. 

— Kas j u s sutiko orauoste? 
— Vilniaus orauoste su gėlė

mis ir juostomis pasitiko draugi
jos pirmininkė dr. O. Keturkie
nė, čia viešėjusios mokytojos ir 
giminės. Išsibučiavus su gimi
nėmis mus pasveikino Lietuvos 

STASĖ VAIŠVILIENĖ 

Švietimo ministerijos priešmo
kyklinio auklėjimo referentė 
Regina Kepaliene. Ji mus 
nuvežė į viešbutį Neringą ir per 
visą Vilniuje buvimo laiką 
rūpestingai mus globojo. Se
minaras Vilniuje vyko penkias 
dienas priešpiet ir popiet. 

— Kur vyko seminaras Vil
niuje? 

— Jis vyko Šviet. ministerijos 
posėdžių salėje, kuri talpina 250 
žmonių. Teorija vyko rytais, o 
praktiški užsiėmimai po pietų 
vyko darželyje „Boružėlė". 

— Kas dalyvavo seminare 
Vilniuje, Kaune? 

— Švietimo ministerija į Vil
niaus seminarą sukvietė iš visos 
Lietuvos 120 metodininkių ir 
auklėtojų. Joms buvo apmokė
tos kelionės išlaidos, butas ir 
pragyvenimas Vilniuje. Be to, 
pakviesti vaikų literatūros kū
rėjai, priešmokyklinės koncep
cijos (programos) ruošėjai, 
pedagogai, psichologai ir tėvai. 
Atidaryme, gegužės 30 dieną 
dalyvavo 250 žmonių (tiek tilpo 
salėje). 

Kaune atidarymas vyko „Dro
bės" fabriko salėje, dalyvavo 
500 žmonių. Čia Montessori 
draugijai talkino Kauno miesto 
švietimo valdyba, „Drobės" 
vadovybė parūpindama patal
pas ir pragyvenimą seminaro 
laiku. Mus globojo Gražina 
Sadauskienė, Kauno miesto 
lopšelių - darželių inspektorė ir 
„Drobės" darželio vedėja. Šita
me darželyje vyko paskaitos ir 
praktiški darbai. 

— Ar naudojotės iš čia nu
vežta medžiaga? 

— Taip, ta medžiaga buvo pri
statyta Vilniuje, paskui Kaune. 
Trūkstamą medžiagą paskolino 
Kauno Pedagoginis muziejus. 

— Kokio pobūdžio semina
ras b u v o i r kaip pasiskirs tė t 
temas? 

— Seminaras susidėjo iš dviejų 
dalių paskaitų apie Montessori 
ir jos filosofiją ir praktiško 
medžiagos pristatymo ir dalyvių 
praktikavimosi ja, kiek sąlygos 
leido. D. Petrutytė supažindino 
su Montessori auklėjimo filosofi
ja ir jos metodo principais, M. 
Kucinienė pristatė Montessori 
muziką, pusiausvyros pratimus, 
pravedė užsiėmimus su vaikais. 
M. Kucinienė ir čia buvusios 
mokytojos rodė ir a iškino 
skaidres ir vaizdajuostes vaikų 
darbų klasėje. 

— A r lankėtės kitose ofi
cialiose įstaigose supažindi
nimui su Montessori? 

— Birželio 4 d. Gr. Sadauskie
nė suorganizavo pusvalandį 

apie Montessori TV programoj 
„Labas r y t a s " . Dalyvavo 
Sadauskienė — statė klausimus 
— draugijos pirmininkė dr. O. 
Keturkienė, D. Petrutytė ir M. 
Kucinienė. Tokiu būdu visa Lie
tuva sužinojo apie vykusį 
seminarą ir jo tikslą. Vėliau, 
važinėdamos po gražiąją Lietu
vą, visur sutikom žmones, kurie 
mus atpažino iš to pasikalbėji
mo. Kaune buvom pakviestos 
j Kauno klinikas, kur susirin
ko gydytojai, psichiatrai, 
psichologai — apie 40 žmonių 
susipažinti su Montessori po
žiūriu į vaiko vystymąsi. 

M. Kucinienė dalyvavo pokal
byje Klaipėdoje, prieš mokyk
linio auklėtojų paruošimo fakul
tete. Taip pat lankė Šiauliuose 
darželį našlaičiams, kur dirba 
čia viešėjusi B. Musneckienė. 
Šis darželis jau kai ką yra per
tvarkęs Montessori principu ir 
su vaikais bandoma dirbti in
dividualiai. M. Kucinienė turėjo 
progos klasėje dirbti su vaikais, 
stebint visoms tų namų auklė
tojoms. Tų namų psichologei di
džiausią įspūdį padaręs faktas, 
kad Marytė, dirbdama su vai
kais, nusileido iki vaiko — atsi
klaupė ar atsitūpė, kad būtų 
vaiko akies lygyje vietoj to, kad 
vaikas žiūrėtų į viršų — tą milži
ną suaugėlį, kaip tai įprasta jų 
darželiuose. Irena Sabienė, psi
chologė, domėjosi ir suaugusių 
bendravimo metodika bei knyga 
„I am Okey, you are Okey". 

— Kokia atmosfera vyravo 
seminaro pradžioje. 

— Jautės i labai didelis 
oficialumas. Mums keistai 
skambėjo kreipiniai gerbiama 
viršininke, gerb. viešnios, gerb. 
inspektore ir pan. Tą pačią 
dieną po oficialios dalies 
bandėm pralaužti ledus pačios 
prisistadydamos paprastai, kaip 
kolegės atvykusios pasidalinti 
žiniomis apie mažą vaiką, 
vadinom viena kitą, kaip ir 
visuomet, Domute, Maryte. 
Kadangi auklėtojos suvažia
vusios iš visos Lietuvos, tai 
pasiūlėm per pietų pertrauką 
susipažinti su auklėtoja iš kito 
miesto, pasidalinti įspūdžiais. 
Atrodo, kad tiek ir tereikėjo 
sudaryti šiltesnę atmosferą, 
kuri išsivystė į tikrą nuošir
dumą ir tęsėsi per seminarą, o 
a ts isveikinant viena kitą 
bučiavo, verkė, žadėjo tęsti 
užmegztas draugystes. 

— Ar seminaras patenkino 
klausytoju lūkesčius? 

— Iš klausytojų pasisakymų 
uždarymo metu atrodo, kad 
mūsų pateiktos montesorinio 
auklėjimo idėjos buvo nuošir
džiai priimtos. Visiems labai 
patiko individualus auklėjimo 

metodas ir reiškė viltį, kad 
grįžusios i savo darželius daug 
ką galės pritaikyti darbe su vai
kais, atsižvelgiant į esamas 
sąlygas. Buvo pareikštas didelis 
nusivylimas kolektyviniu auk
lėjimu, kuris veik ištisai 
grindžiamas žaidimais, pasako
mis, išviršiniais įsakymais bei 
paliepimais. Vaikas nelaikomas 
asmeniu, o tik gyvu daiktu tarp 
gausybės daiktų - žaislų. 

Docentė Giedrė Gučienė per 
uždarymą Vilniuje kalbėjo 
„Mūsų auklėjimo metodika 
buvo labai nepsichologiška. Bet 
dabar iš visų pusių pradėjo 
žibėti kažkokios žvaigždutės — 
žiburėliai, kurie teikia vilties, 
kad ir mūsų darželiai pradės 
augti dideliais žingsniais. Atvy
kusios montesorininkės mums 
davė kitokią įžvalgą į vaiką. 
Mūsų darželiuose kaip tik trūko 
to vaiko supratimo, todėl tiek 
daug konfliktų su vaikais, kurie 
juos dvasiškai luošino. Jūsų 
iškeltas su šeima bendravimo 
klausimas taip pat svarbus 
mūsų darželių turtinimui. Mes 
dažnai apie tuos dalykus kalbė
davom, bet tik jūs pateikėt 
mums konkrečių pasiūlymų 
kaip tai atlikti. Ačiū jums, 
dabar galėsim žengti tvirtu 
žingsniu į mūsų darželių tobu
linimą". 

Vida Gasperkattė pavasarį 
buvo atvykusi į Chicagą susipa
žinti praktiškai su Montessori 
metodu. Ji dirba Vilniuje su vai
kais, turinčiais įvairias regos 
problemas. Jos atsisveikinimo 
žodžiai: ,.Mūsų padėka jums nė
ra sutalpinama nei dovanotose 
gėlėse, dovanose, nei žodžiuose. 
Per šią savaitę jūs subrandinot 
mumyse šeštąją juslę, kuri ti
kiuosi padės mums pajusti vai
ką ir suprasti Montessori. Mano 
supratimu svarbiausias prin
cipas glūdi ne medžiagoje, jos 
pristatyme, ne Montessori filo
sofijoje, bet mumyse — kiek
vienos mūsų vidiniame pajau
time aplinkai. Kaip konkretų 
pavyzdį noriu papasakoti atsi
tikimą po paskaitų parke, lau
kiant autobuso. Balsas iš mūsų 
būrelio sušuko „žiūrėkit, akaci
jos žydi!" Aš pirmą kartą pama
čiau, kad Vilniuje žydi akaci
jos... Tikiu, tas šeštasis pojūtis 
padės mums suprasti vaiką, 
suprasti viena kitą, nebijoti 
viena kitą apkabinti susitikus 
gatvėje. Sugrįžę atgal Chicagon. 
aplankykite a.a. Varnų kapą. 
padėkite ramunę ir pasakykite, 
kad Montessori metodas negrįž
ta į Lietuvą, bet jis sugrįžo. 

Kita auklėtoja 101 darželio 
vedėja Augutė taip kalbėjo: 
„Svarbiausias ir didžiausias 
visai Lietuvai rūpestis yra 
Lietuvos auklėtojų atgimimas, 
kad jų sielose būtų atvirumas, 
kurį matėme mūsų viešniose. 

Būkime ir mes atviros viena 
kitai, atviros vaikui, kuris 
ateina pas mus. Viešpatie, kaip 
šito atvirumo mums reikia! Tai 
tur im skambinti per visą 
Lietuvą! Kelkimės, nes tauta 
pereina per mūsų rankas, per 
mūsų širdis. Jeigu mes nepasi-
keisime, kaip galės pražysti 
Lietuva?..." 

— Kokios pe r spek tyvos 
Montessori prigijimui Lietu
voje? 

— Perspektyvos labai geros, 
sąlygos palankios ir laikas labai 
geras, nes visomis jėgomis ban
doma atsikratyti nuo priversti
nio kolektyvinio auklėjimo ar
ba, tiksliau pasakius kolekty
vinio vaikų mokymo sistemos. 

Švietimo ministerija per visą 
seminaro laiką buvo infor
muojama apie jo eigą, dalyvių 
nuotaikas, susidomėjimą. Švie
timo ministerijos referentė prieš
mokyklinio auklėjimo reika
lams R. Kepaliene ragino auklė
tojas tapti kūrybingomis savo 
darbe, ieškoti būdų prie vaiko 
priėjimui, steigti privačius, ko-
peratyvinius darželius. „Neškit 
naują šviesą į visus Lietuvos 
kampelius". Šviet. ministerija 
ieško būdų, kaip galėtų bent 
porą auklėtojų atsiųsti į Chi
cagą įsigyti Montessori auklė
tojos diplomą, kad grįžusios 
galėtų vesti kursus. 

Šių metų rugsėjo mėn. Kaune 
bus atidaryta Montessori vaikų 
namai Kaune. Pastatą parūpina 
Kauno švietimo valdyba. Darže
lyje dirbs dr. O. Keturkienė ir 
Gr. Navickienė, susipažinusi su 
Montessori ir aplinkos paruoši
mu čia Chicagoje. 

— Kokie jūsų ateities planai 
ryšium su Montessori at
gijimu? 

— D. Petrutytė. 1989 m. pra
džioje. Kaune yra jsisteigęs Ko
ledžas, kuriame veikia pramo
nės, prekybos, žemės ūkio, 
kultūros fakultetai. Nuo rugsėjo 
mėn. pradės veikti „Moters" 
fakultetas, kuriame galėtų būti 
Montessori mokytojų paruošimo 
kursai. Rektorė Genovaitė Stul
pinienė, prašo iš JAV programų, 
knygų, dėstytojų. Ji kviečia 
mane vesti Montessori kursą. 
Jei dalykai susiklostys rei
kiama linkme, tai važiuosiu il
gesniam laikui padėti suorga
nizuoti pirmą Montessori mo
kyklą, gal ir kursą vesti. 

— Ko labiausia reikia Lie
tuva i , k a d galėtų naują
ją priešmokyklinio auklėjimo 
koncepciją (ji šiuo t a rpu da r 
tobulinama) sėkmingai įgy
vendinti? 

— Labai trūksta spaudos šiais 
klausimais. Montessori draugija 
paaukojo 100 dol. Montessori 
knygom pirkt jos jau yra per
duotos Lietuvos Montessori d-

(Atkelta iš 4 psl.) 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš partizanų kovų meto 
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Silpnas, svyruojąs, netvirtas 
nepažįsta tos doros garbės, spin
dinčios tuose, kurie pasitiki 
savimi. 

Sh nhpsrtenre 

Kad pletkai būtų pikti, nėra 
reikalo jiems būti melagin
giems; yra ir daug tiesos, kuri 
neturėtų būti paskleista. 

F r n n k A. C l a r k 

— Tai Briedikis nesugrįžo? 
— Nesugrįžo ir nesugrįš! Ar jis vienas — šimtai 

tokių, kaip jis. Paliko namus, ūkius, o kas žinojo? Visi 
tikėjo — tik laikinai paliekame. Vokiečiai atmuš rusus 
ir sugrįšime, o dabar, kalba, kad lietuvių pilna Vokie
tija. Gal ir sugrįš, bet ne greit. Karą germanai prakišo, 
gyventi reikia, o žmonių nėra. Pamatysi, priveš rusų 
ir į lentpjūvę. Aš ir sau kirtėjų nesurandu, — kalbėjo 
susirūpinęs Šlekys. — Tu, Vincai, turi mergaitę - nieko 
ir nelauk. Apsivesk!... dviem ramiau ir linksmiau 
gyventi. Nekelk jokio vestuvinio baliaus — blogas 
laikas. Visko trūksta, svetimieji ant sprando, o čia 
baliavosi, šoksi... 

— Tai kaip gi tai, Pranciškau,tu ir Kidoliusdaug 
man padėjote, be judviejų pagalbos, sumanios rankos 
vienas vargiai būčiau valiojęs. Neturiu nei pinigo jud-
viems už tai atsilyginti, tai nors per vestuves galvo
jau pavaišinti, po „burnelę išmesti". 

— Nesirūpink!... aš jau su Kidolium reik; ią apta
riau. Ir jis tokios nuomonės. Turėsi žmonelę - bus ir 
krikštynų,:••* ne? Ateis ramesnis laikas, bus ir progų 
susitikti. Jei gyvensime, nepamirši senių. Tai ir bus 
mums atlyginimas. Gerai padarei, kad paėmei briga
dininko darbą m-ie eaterio. Kleinas oabėgo. o kito spe

cialisto jie neturi. Tu jau patyręs ir darbą žinai. Dirb
sime ir vis kaip nors gyvensime. Pasimatysime gal tik 
Kalėdų šventėse, jei leis jas švęsti, — atsisveikino 
Kiaunę Šlekys. 

Per Kazlų Rūdos miškus ėjo ruduo: šiltas, saulė
tas. Dažnas ir trumpas lietutis laistė greit džiūstančius, 
smėlėtus pušynų kirtimus. Juose priaugo, užderėjo 
aibės visokiausių grybų: drėgnesnėse vietose, susimetę 
į krūvas, geltonavo žalieji, pavėsingesnėse aikštelėse, 
aplink jaunas pušaites, rikiavosi baravykai, raudon-
viršiai. Tiltais tiesėsi voveruškos, apsuptos sultingų 
umėdaičių, kazlėkų, kelmučių. Nebuvo rinkėjų. 
Žmonės vengė eiti į girią dėl joje poilsiaujančių iš fron
to atitrauktų raudonosios armijos dalinių, beisislaps-
tančių plėšikų gaujų. Gyventojus slėgė sugrįžusios 
komunistinės valdžios išleisti griežti potvarkiai, nesi
baigiančios maisto ir grūdų duoklės, areštai, tikybinės 
represijos. Kėlė baimę nežinojimas pasitraukusių į 
Vakarus giminių, bei artimųjų likimo, priverstinė 
mobilizacija karo frontui. Žmonės vengė išeiti iš namų, 
vengė vienas kitą sutikti, kad neištartų neapgalvotą 
žodį, kad nebūtų įtarti, apskųsti areštuoti. 

' Ir Visų Šventųjų šventės pamaldose Višakio parapi
jos bažnyčioje matėsi vien moterys, seneliai ir vaikai. 
Klebonas kun. Čekavičius trumpame pamoksle 
ramino nenusiminti, turėti viltį, nes karas greit baig
sis, o Amerika parama pagelbės atstatyti karo sunaiki
nimus. Tačiau bažnyčioje matėsi ir tokių asabų. kurie 
anksčiau joje niekad nebuvo lankęsi. Kokiu tikslu jie 
čia slampinėjo daugumai, o ypač klebonui tas buvo 
gerai žinoma todėl ir savo pamoksle jis buvo santūrus. 
Vir>rn«i K i a u n e hn*nv*io ip npna«itphpip<» T7ahplps S V P I -

nytės nei jos globėjos, nutarė jas atlankyti. Sparčiai 
žingsniuodamas jam žinomu miško takeliu, už 
valandėlės jis jau buvo Marcelės Šiaurienės grytelėje. 

— Sveikos gyvos, kaiminkos!.. — bažnyčioje dairiau
si šen, dairiausi ten ir šventoriuje judviejų nepaste
bėjau, o žmonių buvo labai maža. Susirūpinau, gal 
Marcelė sunkiai serga, tai krikščioniška pareiga at
lankyti, gal reik ir pagalbos? Tai kaip sveikata, 
močiute? 

— Ačiū, Vinceli, kad nepamiršai Dabar toks 
neramus metas, tai žmogus visko prigalvoji. Kokia čia 
mano sveikata, vaike! Senatvė, persišaldžiau miške 
begrybaudama, o baravykų šiemet — nors vežimu 
vesk!... Karčiavau, kosėjau, o ta nelaboji nugara vis 
skauda, bet ačiū Dievui, jau geriau Zabutė mane 
rūpestingai slaugė, žolelių arbatėle girdė Gera 
mergaitė, ką aš daryčiau be jos?.... 

— Tai kur Zabutė? — pasiteiravo Vincas. 
— Nubėgo į savo kambarėlį pasipuošti. Žinai — 

tokia mergaičių mada... 
— Aš tuoj. močiute, Vincai!... Apsivilkau nauja 

suknele. Pasisiuvau ją pati. Ar tau patinka? — išei
dama iš kamarėlės prisistatė Izabelė. 

— Suknelė — graži!... bet mergaitė dar gražesnė, 
— pagyrė apkabindamas Izabelės liemenį Vincas. 

— Sėskis. Vincuti, prašau prie stalo. Išgersime po 
puodelį arbatos su avietėmis. Ruduo — šalta!... — kalbi
no Šiaurienė. 

— Zabutė. pakalbėk su svečiu. Aš pakursiu kros
nį — bus šilčiau ir jaukiau. Toks svečias ne kasdien. Jis 
mudviem ir navynų papasakos — sukosi Šiaurienė 
besitriūsdama. 

(Bus daugiau' 
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SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE 
Birželio 30 d. užsibaigė 

mokslo metai Vasario 16 gim
nazijoje. Mokslas, bendrabučio 
tvarka, valgis nesiskyrė nuo 
praėjusių metų, bet pats gim
nazijos gyvenimas visiškai pasi
keitė. Kiek pakilus geležinei 
uždangai, iš Lietuvos į Vakarus 
pasipylė giminės, mokslininkai, 
ansambliai ir 1.1. Tiesa, 
atvažiuodavo jie ir anksčiau, bet 
daugumas vengdavo susitikinė
jimų. U nuo praėjusių metų 
rudens žmonių baimė pradėjo 
dingti ir atsivėrė durys nau
jiems ryšiams. 

Atlydį Lietuvoje stipriai pa
juto ir išeivijos lietuviai. Pajuto 
ir Vasario 16 gimnazija. Neapsi
riksiu sakydama, kad šiais 
mokslo metais gimnaziją 
aplankė pusantro tūkstančio 
(ačiū Dievui ne iš karto) svečių 
iš Lietuvos. Rugsėjo mėnesį 
lietuvių kultūros dienas suruošė 
Vak. Vokietijos - Sovietų 
Sąjungos draugystės Rhein-
Neckar skyrius, benradarbiau-
jant Lietuvių kultūriniams 
santykiams su užsieniu 
palaikyti draugijai. Nors 
Lietuva atstovavo Sovietų 
Sąjungai, plakatuose ir progra
mose buvo skelbiama tik Lietu
va ir Vilnius. Svečiai iš 
Lietuvos, gavę kiek laisvo laiko, 
aplankė ir gimanziją. 

Pirma atvyko Gintauto Aba
riaus vadovaujamas Jazz trio. Ši 
trijulė atliko mokfniĮLnis'ir apy
linkės lietuviams valandos ilgu
mo koncertą. Už kelių dienų į 
gimnazijos kiemą įriedėjo auto
busas su Vilniaus universiteto 
dainų ir šokių ansamblio 
nariais bei vadovais, arti 60 
asm^m*-. Pakelta trispalvė vi
siems giedant Lietuvos himną. 
Mokiniai ir svečiai vakarie
niavo gimnazijos parke skrudin
dami dešreles, o salėje dainavo 
ir šoko ligi vidurnakčio. Svečiai 
apdovanoti knygomis — Šapo
kos Žiltuvos istorija ir kitomis. 
Specialios programos ansamblis 

neatliko, nes rytdieną mokiniai 
nuvyko į jų viešą koncertą 
Mannheime. 

Susirinko koks 100 lietuvių ir 
dar apie pus tūks t an t i nė 
vokiečių. Visi buvo sužavėti 
dainų ir šokių koncertu, tik visa 
bėda, kad scenos papuošimas 
gadino vaizdą. Ten buvo iška
bintos sovietinės vėliavos. Gim
nazijos mokiniai buvo atsivežę 
trispalvę vėliavą ir pertraukos 
metu, nuėmę kitas, pakabino 
trispalvę scenoje. Uždangai 
pakilus, publika plojo. Prog
ramą užbaigė Lietuvos himnu. 
Kitą savaitę gimnazijoje lankėsi 
tų pačių kul tūros dienų 
lektoriai — Lietuvos mokslų 
akademijos istorijos instituto 
vedėjo pavaduotojas Alfonsas 
Eidintas, Vilniaus dailės ins
tituto prorektorius Rimantas 
Buivydas ir Sovietų Sąjungos 
šachmatų meistras Algirdas 
Bandža. 

Spalio mėnesį jau nebe liet. 
kultūros dienų rėmuose Man-
nheimo didžiausioj jėzuitų 
bažnyčioj Mendelsohno Mišias 
giedojo berniukų choras Ąžuo
liukas. Prieš grįžtant atgal į 
Lietuvą, 33 choristai su savo 
vadovu Vytautu Miškiniu užsu
ko į gimnaziją ir padainavo mo
kiniams. Apdovanoti ir pavai
šinti, berniukai išvyko namo. 

Dar tą patį mėnesį, Vokietijos 
liet. kultūros draugijos pir
mininko A. Palavinsko iškvies
ti, gimnazijoje koncertavo trys 
menininkai: solistė Sigutė Tri
makaitė , pianistė Audronė 
Kisieliūtė ir jaunimo teatro 
aktorius Gediminas Storpirštis. 

. Atrodo,^ kad Ąžuoliukams 
patiko apsilankymas gimnazi
joje, nes vasario mėnesį jie vėl 
ten sustojo valandai pakeliui į 
Nantes. Prancūzijoje Ąžuoliu
kas dalyvavo tarptautinėse 
berniukų chorų varžybose ir 
laimėjo pirmą vietą. Vasario 18 
d. šis 60 berniukų ir jaunuolių 
choras dalyvavo Vokietijos LB 

Montessori kursai Lietuvoje. Iš kairės sėdi: R. Kepalienė, D. Petrutytė ir O. 
Keturakienė; stovi: ..Boružės" auklėtoja ir M. Kucinienė. 

MONTESSORI 
LIETUVOJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
jai. Labai reikalingi kursai, nu
rodymai, kaip tiksliai pasiga
minti medžiagą, kurios negali 
užsisakyti iš užsienio ir Montes
sori klasės, kur studentės galėtų 
stebėti, atlikti praktiką. 

— Kiek žmonių dalyvavo se
minare Vilniuje ir Kaune ir 
kaip spauda reagavo į jį? 

— G. Sadauskienė TV progra
moje pasakė, kad iš viso 
dalyvavo apie 1000 asmenų, 
vieni abi savaites, kiti trum
pesni laiką. Laikraščiui šj įvykį 
atžymėjo straipsniais, pasi
kalbėjimais, nuotraukomis. 
,.Tėvynės Šviesa", švietimo 
ministerijos ir darbuotoju laik
raštis, įdėjo pasikalbėjimą su O. 
Keturkiene „Montessori meto
das grįžta į Lietuva" „Kauno 
Tiesa". ..I tautine mokykla su 
Mont.essnn". Kauno drobiečm 
žodi* ..Montessori sugrjžta 
Paskutinėm dienom iš Lietuvos 

Vilniaus inžinierių statybos instituto ansamblis koncertuoja Vasario 16 gim
nazijoje Vokietijoje. 

valdybos suruoštame Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjime Hiuttenfelde. Loty
niškai giedojo šv. Mišiose, o 
minėjime atliko trumpą, bet be 
galo įspūdingą koncertą. Per
nakvoję gimnazijos bendrabu
tyje ir apyl inkės lietuvių 
šeimose, choristai išvyko namo. 

Gegužės 21 d. prie gimnazijos 
vartų sustojo 40 žmonių 
autobusas iš Lietuvos. Paaiš
kėjo, kad tai Vilniaus kamerinis 
choras Cantemus (vad. Laury
nas Vakaris Lopas) pakeliui iš 
Prancūzijos. Jau buvo devinta 
vai. vakaro, bet vistiek greitai 
prisipildė salė žmonių pasi
klausyti šio choro. Po programos 
vakarieniauta ir dainuota lauke 
prie laužo, o vidurnaktį svečiai 
išlydėti. 

Birželio 3 d. gimnazijoje viešė
jo Vilniaus inžinierinio statybos 
instituto etnografinis ansamb
lis. Jie atliko puikią dviejų 

atsiųstos iškarpos iš „Kauno 
Tiesos" birželio 28 ir 29 dienos 
aprašo apie buvusius Montes
sori namus, susitikimus su vieš
niomis iš Chicagos. 

Švietimo ministerijos žinioje 
Lietuvoje yra 2000 lopšelių -
darželių, 217,000 vaikų, 20,800 
auklėtojų. 

— Be to, kas jau b u v o iš
kelta, kas jums pal iko gilų 
įspūd)? 

— Jaudinančios buvo visų kal
bos, atsisveikinimai, pažadai, 
naujas, kitoks vaiko suprati
mas. Kaune simboliškai gilų ir 
jautrų atsisveikinimo žodi tarė 
Marijampolės seminarijos peda
gogų vardu (nenugirdom pavar
dės). „Mokysimės sodininko me
no: purensim žemę, laistysim, 
ravėsi m, kad jūsų atvežta grožio 
sėklelė išaugtų į galingą medį, 
kuriame čiulbėtų geriausi čiul-
buonėliai. Tada turėsim savo kul
tūrą Atvažiavę po kelerių me 
tų, tikimės, atpažinsit medi, 
kurio sėklą atvežėt iŠ užsienio. 
I-^nkiam j u m s g a l v a " 

Nuotr. M. Šmitienės 

valandų ilgumo programą Ro
muvos apylinkės lietuviams ir 
gimnazijos mokiniams. 

Vos atsisveikinus su šiuo an
sambliu, gimnazijai paskam
bino, kad šiuo metu Paryžiuje 
koncertuoja Kauno valstybinis 
choras ir nori aplankyti gim
naziją. Už trijų dienų gimnazijos 
kieman įdundėjo du autobusai, 
talpinantys 70 choristų. Daug 
laiko bendrauti nebuvo, nes jie 
turėjo apleisti Vak. Vokietiją 
per dvylika valandų. Su 
svečiais pavakarieniavę, nusku-
bėjom į salę. Kai choristai savo 
galingais balsais užtraukė 
pirmą dainą, manėm, kad bend
rabučio langai išbyrės. Dainavo 
jie gerą pusvalandį, daugiausia 
Maironio-Naujalio dainas, o pa
baigai visi sugiedojom Lietuvos 
himną. Chorui vadovavo diri
gentas Petras Bingelis ir jo 
pavaduotojas Algimantas Mišei
kis. Tokio choro būtų galima 

klausytis ne tik visą dieną, bet 
ir ištisą savaitę. 

Gimnazijoje viešėjo ne tik cho
rai ir ansambliai, bet ir pavie
niai asmenys. Apsilankė Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
seimo tarybos nariai Kazimiera 
Prunskienė, Alvydas Medalin-
skas, Arvydas Juozaitis, Zigmas 
Vaišvila, Vitas Tomkus, pats 
LPS seimo tarybos pirm. prof. 
Vytautas Landsbergis su žmona 
Gražina, Sąjūdžio informacinės 
agentūros (SIA) bendradarbiai-
fotografai Zinas Kazėnas, Gin
taras Jaškūnas ir Rimantas 
Kanapienis. 

Į įvairias konferencijas ir 
parodas vykdami, užsuko visa 
eilė mokslininkų, gydytojų ir 
menininkų. Daugelis iš jų 
naudoja gimnaziją kaip savo 
būstinę, iš kurios jie užmezga 
ryšius su Vakarų Europos 
politikais, mokslininkais, me
nininkais ir t.t. O giminių iš 
Lietuvos atrodo turėjo veik visi 
Vokietijos lietuviai. Ir tuos 
svečius vis atveždavo parodyt 
vienintelę lietuvių gimnaziją 
išeivijoj. 

Šie visi apsilankymai buvo 
naudingi tiek svečiams tiek 
gimnazi jai . Taut ieč ia i iš 
Lietuvos žavėjosi išeivijos ryžtu 
svetimame krašte išlaikyti savą 
mokyklą, lietuvišką salelę, 
kurioje vaikai mokomi ir 
auklėjami Vasario 16-tosios 
dvasioje. Tačiau jų ap
silankymai ir priėmimai parei
kalauja papildomų išlaidų. Būtų 
gerai, jeigu išeivijos lietuviai 
padėtų gimnazijai, kad ji ir 
toliau galėtų priimti prava
žiuojančius svečius iš Lietuvos. 

Marytė Šmitienė 

CLASSIFIED GUIDE 
RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate aroastorite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

„VARPO" PIRMUOSIUS 
TOMUS PASITINKANT 

JUOZAS ZYGAS 

Ilgai laukti „Varpo" tomai pa
galiau išvydo šviesą ir pasiekė 
skaitytojų rankas. Lietuvių is
torijos draugija ir vėl išėjo su 
stambiu įnašu lietuvių kultūros 
ir istorijos pažinimui. Kai mi
nint „Aušros" šimtmetį buvo 
išleisti faksimiliniai du „Auš
ros' tomai, tai irgi buvo didelis 
įnašas išeivijos kultūriniame 
gyvenime. Tuomet Alicija Rūgy
tė, to darbo sumanytoja ir vyk
dytoja, labai didžiavosi, kad 
Lietuvių istorijos draugija 
atliko tai, ko Švietimo minis
terija Lietuvoje nesugebėjo 
atlikti. Minint „Aušros" 50 me
tų sukaktį, buvo planuojama ir 
kalbama apie pilno komplekto 
išleidimą, tačiau kalbos 
kalbomis ir liko. 

„Aušra" ėjo trumpesnį laiko 
tarpą, tad pilni komplektai tesu
darė du tomus, o „Varpo" susi
daro net penki tomai. Su šiuo 
„Varpo" perspausdinimu, Liet-
vių istorijos draugija įsijungia ir 
į „Lietuvių enciklopedijos" ir 
Br. Kviklio „Mūsų Lietuvos" ir 
„Lietuvos bažnyčių" gretas. 
Išeivija yra išleidusi daug gerų 
ir žymių veikalų, bet minėti gal 
paliks didžiausius ir ryškiausius 
pėdsakus. Reikia paminėti, kad 
„Varpo" perspausdinimo darbas 
taip pat buvo pradėtas Alicijos 
Rūgytės. Ne tik ji pasėjo ir 
puoselėjo tą mintį, bet taip pat 
sudarė ir ekonominę bazę. Ra
šančiajam teko lankyti ją ligoni
nėje, tai „Varpas" buvo jos min
tyse ir lūpose beveik iki pat 
mirties. 

A.a. Rūgytei iškeliavus į 
amžinuosius sodus, jos pasėta 
sėkla davė želmenis. Į tolimesnį 
„Varpo" darbą įsijungė direkt. 
J. Masilionis ir dr. J. Rač
kauskas. A. Rūgytė paliko pačią 
idėją ir pirmųjų tomų išleidimui 
lėšas, bet nepaliko jokių „Var
po" komplektų. Tad reikėjo 
didelių pastangų ir laimės nusi
šypsojimo, kad darbą sėkmingai 
atlikus. Pirmutinis laimės šyps-
nis nusišypsojo, kai iš dr. K. 

Pemkaus buvo gautas pilnas 
„Varpo" komplektas. Bet jame 
buvo gana dau£ lapų nuby
rėjimų. Popierius prastos ko
kybės ir jau šimto metų, tad 
kraštai ir kampai byra. Reikėjo 
atstatyti ir restauruoti tekstą, 
o tam reikalui reikėjo rasti 
numerius be nubyrėjimų. Čia 
daug padėjo Br. Medelis iš Bal-
timorės ir Emilija Jurevičiūtė iš 
Linden, N.J. 1889-1894 m. 
„Varpo" tekstai Marijonų pro-
vinciolo kun. dr. V. Rimšelio dė
ka buvo gauti iš Marijonų Ma-
rianapolio bibliotekos Thomp-
sone, Conn., o 1902-1903 m. 
tekstus iš Kento universiteto, 
Ohio, parūpino to universiteto 
dėstytojas Pr. Joga. 

Gautus tekstus reikėjo tvar
kyti ir „lopyti" nubyrėjimus, 
kurį atliko J. Masilionis. Kaip 
reikia „lopyti" pamokė ir padėjo 
R. Žemaitaitis. Galutinai teks
tą perspausdinimui parengė 
Liudas Kairys. 

Naujai išleistus tekstus malo
nu į rankas paimti. Gražus dro
bės įrišimas, geras popierius ir 
švarus spaudos darbas. Ori
ginalų puslapiai dėmėti ir 
pageltę, perspausdinime laiko 
sąnašų nematyti. Tekstas, 
atrodo, beveik kaip naujai 
surinktas. Leidinys įregistruo
tas Kongreso bibliotekoje, 
kadangi Lietuvių istorijos drau
gija yra savistoviai veikiąs 
Lituanistinių studijų centro 
padalinys. „Varpo" steigėju ir 
leidėju laikoma Varšuvos 
studentų draugija „Lietuva", 
kuri tuo metu turėjusi 22 
narius. Istorikų yra išskiriami 
iš tos draugijos du, duodant 
„Varpo" steigime pirmenybę: 
Jonas Gaidamavičius ir Vincas 
Kudirka. Pirmenybė sumanyme 
duodama J. Gaidamavičiui. V. 
Kudirkos sveikatai šlubuojant, 
jo talkininkais redaktoriais 
buvo: 1890 J. Adomaitis-Šernas, 
1891-1894 Jonas Kriaučiūnas, 
1895 dr. St. Matula i t i s , 
1899-1902 dr. J. Bagdonas. 

FOR SALE 
Drlve by 6741 W. 59 St. Do not 
disturb. Call for appointment 
586-4076. Delux 3 bdrm. 
bungalow. Too many extras to list. 
$115,000. 

GnMfc, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščartoartal Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

1903-1904 Jurgis Šaulys, 1905 
P. Višinskis. „Varpas" turėjo 
apie 150 bendradarbių, iš kurių 
eilių išėjo mūsų vėlyvesnį 
redaktoriai, rašytojai, visuome
nininkai ir valstybininkai. Iš 
viso „Varpo" išėjo 173 nume
riai, kurie sudaro 2994 psl. 
gryno teksto. Iškaičius kai ku
riuos priedus (skelbimai, „Auš
ros" turinys ir kt.), bendras 
puslapių skaičius persiristų per 
3000. 

Sklaidant „Varpą", į mus pra
byla pirmieji mūsų spaudos dar
buotojai ir tautos žadintojai. 
Rašyba ir žodžiai kiek skirtingi, 
tačiau mintys ir rūpesčiai tos 
pačios. Tas pat ruso batas ir 
tuomet mūsų žemę mindė., JPra-
dėjome iszduoti laikrasztį prie 
mažu spėkų, prie menku turtu, 
bet turėdami didę viltį, kad 
skaitlius mušu sandarbininku 
greit pasididins, kad mušu dar
bas ne liks tuszcziu, bet ras atsi-
szaukimą tarp visu Lietuviu, 
troksztancziu Lietuveis būti ir 
tėvynei savo tarnauti". Atrodo, 
kad „Varpo" leidėjų viltys nepa
s i tv i r t ino ir jų „spėkos" 
nedidėjo, kaip buvo tikėtasi. 
Vėliau jau nusiskundžiama 
lietuviais inteligentais, kurie 
nenori nei piršto pakrutyti „dėl 
pagerinimo tautiškų dalykų". 

Be vartydami „Varpo" pusla
pius juose rasime V. Kudirkos 
satyras, kurios įėjo į mūsų 
literatūros klasiką. Tai yra vi
siems žinomi „Viršininkai", 
„Lietuvos tilto atsiminimai", 
„Cenzūros klausimas" ir „Vil
kai". Daugiausiai dėl šių saty
rų V. Kudirka ir pateko į komu
nistų nemalonę, ir jo raštai buvo 
draudžiami. „Viršlrvnkuose" 
komunistiniai didžiūnai galėjo 
ir save įžiūrėti. Be to, komunis
tiniai ir Muravjovo žandarų 
kėslai yra beveik tie patys. Ir 
komunistai buvo įvedę spaudos 
draudimą. Jie neuždraudė rai
džių, bet uždraudė turinį ir ga
vosi beveik tie patys rezultatai. 
Reikia tikėtis, kad šie „Varpo" 

tomai sugrįš į Lietuvą ir žadins; 
lietuvišką sąmonę. V. Kudirkos 
„Tautiška giesmė" (Tautos him
nas), atspausdinta 1898 m. Nr. 
6 ir vėl skamba Lietuvoje. Išei
vija, išleisdama šiuos „Varpo" 
tomus, įsijungia dideliu įnašu į 
grąžinimą tautai jos istorijos 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Reai Estate 

•-OR RENT 

Išnuomojami 2 butai: 3V2 labai dideli 
kamb., 1 mieg. ir 4'/i kamb., 2 mieg. 
Virykla, šaldytuvas, ąžuolinės grindys su 
kilimais; su šiluma; neseniai išremontuota; 
galima naudoti skalbimo-džiovinimo 
mašinas, 375 dot. į mėn. Be gyvuliukų. 

M c 448-2785 arba 487-1400 
Z ~-» . <.. . 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 o%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

•55-2020 
KLAUOUUS PUMPUTIS 

Everyone's invited in: 
WORLDS LARGEST 

GARAGE SALE 
to be inside 

Evanston's Municipal 
Garage between Church 

& Davis 
July 28, 28, 30, 1988 

Friday 11 a.m. - 9 p.m. 
Saturday 11 a.m. - 6 p.m. 
Sunday 11 a.m - 6 p.m. 
and Evanston Merehant* SMawalk 
Sala baglnlng Thursday., July 27 
through July 30."Frea Admlsaion". 
For information: 

Call tha Evanston 
Chambsr of Commarea; 

328-1500 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau 
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

• - =— 

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

J. BACEVIČIUS 
BEIL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5853 S. Kadzie Ava. 
Chlcago, IL 60628 

Tai. 436-7878 

NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sakmadlanl,llapoa30d.nuo1-4v.p.p. 

3535 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb.; 1% prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg. antram a. šildomas rūsys; 
2 auto mūrinis garažas šoninis įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar, tel. 436-8600. 

No. 510-6618 S. Kadvala. — Tik pra
važiuok! bet netrukdykit! Gražus, mūrinis 
3 mieg. namas, 26 metų; IV2 prausyklos 
pagrind, aukšte; 4 kamb butas rūsyje; 2 
auto garažas; centr. šaldymas; aluminio 
apdaila. Puikus pirkinys. Skambinkite 
dabar! 

Tučia vieta! Reikia kontraktoriaus! 2 tušti 
sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas; ištisas rūsys. 2 auto. garažas Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą 
pinigų1 Skubėkite, skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui ^»ambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 439*8600 

Namas apžiūrėjimui 
liepos 30 d., sekmad. 1 • 4 v. p.p. 
6516 S. Keating; mūrinis 4 mieg 
namas. Nuolaida $7.000. 

Du 2-Jų butų namai Bnghton Parke 
Pigiai! 

r f es 
Informacijai skambinkite jūsų pažįs
tamiems; First Rate Raal Estate: 
Linas Meilus, Aušra Padalino, Bruce 
Nebrėža, Daina Pakalniškienė, Jonas 
Levickas. Algis Liepinaitis, Kristina 
Epich, tel. 767-2400. 

HELP WANTED 

Live-in help wanted. Care & 
assistance of elderly man's personai 
needs Meal prep. for one. Some 
English preferred. Room & Board & 
Salary. Call 823-0150. 

: - - • » • 1 1 

Fui ttaM handyman needed for 
home remodeling by H & M 
au'ldgrs. cal l 471-0611 ©r 
301-5461. 

U'7T 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 



KĄ KALBA MŪSŲ 
SVEČIAI IŠ ANAPUS 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

„ A t v i r u m o " i r „pers i 
tvarkymo" politikos dėka ir 
Lietuvoje pavasarėjant, daugėja 

. svečių iš Lietuvos. Tai jau ne 
vien pr ivatūs asmenys a r gimi
naičiai, kurie, nugalėję įvairius 
biurokratiškus sunkumus, vieši 
Amerikoje, renka dovanas ir net 
a tvyksta su paruoštais reikala-

—- vimais, japoniškos aparatūros 
sąrašais ir aukštos kokybės 

• krautuvių pavadinimais. Dabar 
jau su t inkame ir oficialius as
menis, kurie bando užmegzti iki 

• šiol neegzistavusius ryšius su 
išeivija, jos organizacijomis ir 
įvairių veiklos sričių atstovais. 
Įdomu su jais pasikalbėti, patir
ti jų nuomones ir panagrinėti jų 
žvilgsnį į išeiviją, apie kurižį in-

• formacijos L ie tuvo je arba 
nebuvo, arba ji buvo negatyvi ir 
iškraipyta. 

Tenka taip pat pastebėti , kad 
- nė vienas iš jų nepasišauna 

„ a t s t o v a u t i " , ka ip t ą daro 
išeivijos svečiai Lietuvoje. Jie 
papras ta i re i šk ia vien savo 
asmeniškas nuomones, kurios, 
be abejo, t a ip pa t atspindi ir 
gyvenamojo kraš to nuotaikų 
dalį. 

Birželio 9 dienos dalį pralei
dau su Tėviškės draugijos pir
mininku Vaclovu Sakalausku. 
Iš anksto įspėjus svečią, kad 
mudviejų pokalbis bus įrašomas 
į magnetofono juostą, pradėjome 
kalbėti. Mano pirmas klausimas 
buvo: „Kaip jums atrodo, ar išei
vijos politinės grupės turės vaid
menį Lietuvos išlaisvinimo dar
be?" „Taip", a tsako Sakalaus
kas. „Jos vaidmenį turi ir dabar, 
nes jos formuoja pasaulio opiniją, 
tač iau pagrindinis krūvis teks 
p a č i a i t a u t a i , gyvenanč ia i 
Lietuvoje". 

2"-- „Kaip jūs žiūrite į įvairių ideo
loginių organizacijų atsikūrimą 
Lietuvoje". 

„Mano manymu, tai y ra kiek 
per anksti. J ų šiuo metu jau yra 
d a u g ir k i e k v i e n ą dieną 
a tkur iamos naujos. Je i jos yra 
politinės, t a i s i lpnins mūsų 
jėgas. Susiskaldymas yra per di
delė prabanga". 

„Konkrečiai ka lban t , kaip 
žiūrite į skau tų ir ateitininkų 
a ts ikūr imą"? 

„ Į juos ž iū r iu te ig iamai . 
Jaunimo organizacijos tu r i teisę 
egzistuoti. Pionieriai ta ip pat 
sulietuvės, nes j ie jau į savo 
kaklaraiščius įvedė trispalvę, ir 
esu t ikras, kad nebus priklau
somi nuo Maskvos ir nuo parti-

• jos. J ie jau keičia nuostatus ir 
t ikslus. Jų gretos taip pa t labai 
sumažėjo, nes j aun imo didelė 
dalis įsijungė į a tkur t a s organi
zacijas". 

„Ką jūs žinote apie mūsų poli
t in ius veiksnius?" 

„Suprantu , kad šiuo metu 
nė ra vienybės ta rp išeivijos 
ve ik sn ių . V l i k a s pa la iko 
poziciją, kad Lietuva atgautų 
visišką nepriklausomybę. Tos 
pažiūros prisi laiko ir Lietuvos 

__ Laisvės lyga. Sąjūdis veikia 
kiek skirt ingai, eina palaips-

; niui. Lietuvių t au ta turėtų rasti 
bendrą kalbą su Bendruomene, 

; nes turi daugiau bendrų taškų 
ir bendrai galėtų padėti spręsti 
Lietuvoje kylančias problemas. 
Siekiame bendradarbiavimo su 

• išeivija, i r manau , kad tai 
pasireikš per Bendruomenę. 

. Bijome susiskaldymo ir kivirčų. 
Lietuvoje mes visų pirma turi
me pasikliauti savo jėgomis ir 
ne laukiame paramos iš dan
gaus. Išeivija yra pajėgi mokslų 
ir technikos srityse ir ji gali 

'• - mums suteikti brolišką paramą. 
Tose srityse galėtume rasti ben
drus sprendimus. Kas liečia 
kultūrą, kaip kalbėjo kardinolas 

', Sladkevičius, Lietuvoje ji yra 
• pasiekusi aukštą lygį ir priva-
; lo būti atstovaujama pasaulyje. 
L» Todėl negali būti klausimo, ar 

reikia išeivijai palaikyti ryšius 

su Lietuva. Bendradarbiavime 
turės naudą tik Lietuva. Pasi
dalinę galėsime kelti savo gy
venimo visų sričių lygį". 

Pokalbį baigėme, pasikeisda
mi lietuviškos spaudos leidi
niais ir adresais. 

Kiek vėliau pas mane lankėsi 
Leonas ir Mindaugas Peleckiai 
iš Šiaulių. Leonas Peleckis, 
literatūros specialistas, ypatin
gai domėjosi išeivijos rašytojas 
ir spauda. Grįžęs į Šiaulius, 
išleis išeivijos l i teratūros an
tologijos žurnalą „Varpa i " . 
Labai mane nustebino jo ketu-
riolikametis sūnus Mindaugas, 
jaunimo knygos aautorius. Tai 
„Vienaragis, pasakų, eilėraščių 
ir fantastikos knyga" . Abu 
negalėjo atsistebėti mūsų spau
dos gausumu ir įvairumu bei 
mūsų rašytojų darbštumu. 

Eglė Baikštytė, Vilniaus tele
vizijos pramoginių programų 
koordinatorė, ypatingai domėjo
si išeivijos dramos ir poezijos 
kūriniais. J i paruošia ir televi
zijai pritaiko dramas ir ki tas 
pramoginio turinio programas. 
Yra vilčių, kad jos pastangų 
dėka V i l n i a u s televizi joje 
pasirodys išeivios dramaturgų 
kūriniai. Je i lietuviai yra poetų 
ir beletristų tauta , ta i dra
maturgų neturime per daugiau
sia. 

Ypatingai buvo įdomu pasi
kalbėt i su kaunieč iu inži
n i e r iumi Ignu M i n i o t u , 
istoriškos kelionės burlaiviais 
per Atlantą vadovu. įdomiai ir 
smulkiai nupasakojęs „Lietu
vos", „Audros" ir „Dailės" sėk
mingą kelionę, keturių dienų 
audros išgyvenimus, vaišingas 
sutiktuves Amerikoje, j is ta ip 
pat pareiškė savo nuomonę apie 
išeivijos gyvenimą, išvykos 
reikalais čia lankęsis net kelis 
kartus. J i s jau y ra užmezgęs 
tamprius ryšius su New Yorko 
lietuvių a t le t ikos k lubu i r 
stengsis išvystyti įvairių sporto 
šakų komandų apsikeit imą. 
K a l b ė d a m a s ap ie iše ivi jos 
visuomeninį gyvenimą, jis sakė: 
„Mane ,šokiruoja' išeivijos vi
suomenės susiskaldymas. Dėl 
garbės ir asmeniškos ambicijos 
yra aukojamas bendras reika
las. Lietuvoje mes esame vienin
gi, remiame tuos, kurie siekia 
Lietuvai laisvės". Oficialaus 
s u s i t i k i m o su C leve l ando 
visuomene metu jam buvo 
sukeltos audringos ovacijos, kai 
jis savo trumpą padėkos kalbą 
baigė šiais žodžiais: „Lietuvį 
ga l ima pe r sek io t i , t r e m t i , 
šaldyti Sibire, bet nėra pasauly
je tokios jėgos, kur i lietuvį pa-
klupdytų ant kelių. Lietuva 
gyva!" 

Kiekvieno susitikimo su sve
čiais iš Lietuvos metu jaučiu, 
kokie mes esame brangūs ir 

DRAUGA8; ketvirtadienis, 1989 m. liepos mėn. 27 d. 

Montessori auklėjimo kursų vedėjos iš Amerikos atsisveikina su Lietuvos auklėtojomis Kaune. 
Su gėlėmis M. Kucinienė ir D. Petrutytė. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

KNYGŲ S I U N T O S Į 
L I E T U V A 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai paraginus, Day
tona Beach Lietuvių Bendruo
menės apyl inkės valdyba krei
pėsi į šio te lkinio l ie tuvius , 
prašydama paaukot i gerų, ver
tingo turinio, religinių, moks
linių, grožinės l i teratūros ir be
letr ist ikos knygų, t inkanč ių 
siųsti į Lietuvą. 

Į prašymą pirmieji atsi l iepė 
Jadvyga ir Kazys Barūna i . dr. 
Vanda ir dr. Vy tau tas Majaus
kai, Jadvyga ir Juozas Paliuliai, 
Ona ir Andr ius Mironai, Vero
nika ir Jurgis Janušaičiai. pado
vanodami po keletą ar keliolika 
vertingų knygų, išleistų išeivi-

reikalingi Lietuvai , i škel iant 
pačią b r a n g i a u s i ą v e r t y b ę : 
tautos v ieningumą, s i ek i an t 
L ie tuva i l a i svės . N e m i n i n t 
pavardžių, t u r iu ta ip p a t pa
brėžti, kad kai kur ie jų drąs ia i 
prisipažįsta vis da r tebepriklau
są komunis tų part i jai . „ J i vis 
dar yra gal inga. Kas bus , kai 
t ikr i patriotai grąžins savo par
tijos bilietus? Į ją sueis Lietuvos 
laisvės nepageidaujančios pa
dugnės. Bus diena, kai mes tuos 
bilietus viešai sudeginsime, bet 
privalome laukti..."' . Taip pat 
paklausus , ar mūsų spaudoje 
pasirodantys s t ra ipsniai apie 
juos gali j iems pakenk t i , at
sakymas buvo: „taip". . . Gyve
n a n t laisvėje, nuo tokio pasa
kymo darosi g r a u d u , todėl 
privalome jungt i visas savo 
jėgas, pamiršt i visas ambicijas, 
dirbti ne lenktyniaudami vie
nybėje, kad Lietuva su l auk tų 
t ok ios l a i s v ė s , k o k i a m e s 
naudojamės laisvojo pasaul io 
kraštuose. 

joje. Apylinkės valdybos sek
r e t o r i u s ir i š d i n i n k a s dr . 
Vytau tas Majauskas knygas 
surinko, paruošė pirmąsias t r is 
s iun tas ir kargo būdu išsiuntė 
į Lietuvą trims adresa tams. 
Knygų pe r s iun t rnas kaštuoja 
72 centai už svarą. Kargo siun
tos adresatus pašto tv i r t in imu 
pasiekia per tris mėnesius. 

Tai pirmieji bandymai. Ar 
knygos t ikrai pasieks adresatus, 
š iuo metu dar per anks t i spėti. 

Dayt-ina Beach LB apylinkės 
p i rmin inkas Ju->zas Paliulis 
t u r i są rašą a smenų , k u r i e 
pageidauja ir k u a e m s galima 
siųsti knygas . Norintieji indi
v i d u a l i a i k n y g a s p a s i ų s t i 
adresa tams , adresus gali gaut i 
pas Juozą Paliulį. 

Jeigu pirmosios knygų siuntos 
pasieks adresatus. LB apylinkės 

" valdyba ir toliau telks t inkamas 
knygas ir siųs į Lietuvą. Apie 
t a i , manau , turės ime progos 
painformuot i mūsų telkinio 
lietuvius, kai tik bus gautos bet 
kokios žinios. 

R U O Š I A M A S I T A U T O S 
Š V E N T Ė S M I N Ė J I M U I 

ALT s-gos Daytona Beach 
apylinkių skyriaus valdyba po 
metinio susir inkimo įvykusio 
gegužės mėn.. 1 ienos 13 d. buvo 

Mylimai Mot inai ir Močiutei 

A.tA. 
VERONIKAI GINTAUTIENEI 

m i r u s . j<>- d u k r a s BIRUTE BUTKIENE, VIDĄ JAN-
KAUSK!F. . \E , sūnų VYTAUTĄ, jų šeimas, anūkus , 
a n ū k e s bei k i t u s gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
d r a u g e liūdi 

Paulius ir Kristina Alšėnai 
Aloyzas ir Onute Gedrimai 
Vytautas ir Joana Gedrimai 
Antanas ir Jadzė Gedrimai 

Jei negali pakil t i , nusileisk: 
jei negali į kitą kraštą pereiti, 
pereik į kitą kraštą. 

Žydų patarlė 

Žmonės visada trokšta to, kas 
jiems atrodo gera, bet ne to, kas 
iš tikrųjų gera. 

Diogenas 

susirinkusi pirmajam posėdžiui 
pirmininko Vytauto ir Stellos 
Abraičių namuose Palm Coast. 
Posėdyje pirmiausia buvo pasis 
kirta pareigomis: pirmininkas 
Vytautas Abraitis, vicepirmi
ninkai Marija Šarauskienė ir 
Jurgis Janušait is . sekretorius 
Kostas Žolynas, iždininkas Pra
nas Damijonaitis. Posėdyje buvo 
nusitarta išlaikyti tradiciją ir 
šiais metais suruošti Tautos 
šventės minėjimą rugsėjo 10 d. 

Numatoma trumpa programa, 
bendri pietūs ir dovanų paskirs
tomas. Vaišėmis rūpinasi Mari
ja Šarauskienė su Stella Abrai-
tiene ir visomis skyriaus narė
mis. Posėdy,e buvo aptarti du 
prašymai : L i e t u v i ų Fondo 
įgaliotinio Jurgio Janušaičio 
prašymas ALT s-gos Daytona 
apyl inkių s k y r i ų į amž in t i 
Lietuvių Fonde, ir rašytojo And
riaus Mirono prašymas parem
ti jo premijuotos knygos „Ke
lionės į Kauną" išleidimą. 

Valdyba n u t a r ė skyr ių 
Lietuvių Fonde įamžinti su 
pradiniu 100 dol. įnašu, o rašyt. 
A. Mirono knygai leisti 50 dol. 
LF įgaliotinis Jurgis Janušait is 
valdybai ir skyriaus nariams LF 
vardu nuoširdžiai padėkojo. Po 
darbingo posėdžio šeimininkai 
Abraičiai valdybą pakvietė už-
kandžiams, kurių metu pasida
linta skyriaus veiklos rūpesčiais. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

l'nion Pier Lietuviu draiųrąjn vaUybe. Iš kairės sėdi: vicepirm. L. Kronas 
ir pirm. E. VVnpianskas; stovi: reikalų ved J. Cibas, sekr S Juodakis ir ižd 
A Mikštas. 

S « J * " e 
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1989 m . rugp jūč io m ė n . 6 d. 12:30 v . p . p . 
b v . Kazimiero parap i jos salėje, 

2718 St. George St.. LA. 
į vyks 

nau ja i išleistos k n y g o s p r i s t a t y m a s 

JONAS ŠIMOLIŪNAS 
INŽINIERIUS-VALSTYBIN1NKAS-

PROFESORIUS 

Kalbės knygos au tor ius 
Inž. D r . JURGIS G I M B L T A S . 

To m i n ė j i m o , bendros va i šės apa t inė j e salėje 
Jė j imas — laisva a u k a . 

Rengia: A.L.I.A.S. - Inžinierių, Architektų 
S-gos LA Skyrius. 

A.tA. 
ALEKSANDRA GINKIENĖ 

TENDZIGOLSKAITĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1989 m. liepos 26 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Regina Latožienė, 

žentas Bronius, anūkai; dr. Kastytis Latoža su žmona Gražina, 
Natalija Stukienė su vyru Edmundu, Rita Bagley su vyru 
Juozu, Lietuvoje — Silvija Likatavičienė su vyru Vytautu; 
pronūkai: Ingrida Latožaitė, Justina Stukaitė, Lana Bagley, 
Ferdinandas ir Giedrius Likatavičiai. 

Kūnas pašarvotas liepos 27 d., ketvirtadieni Butkus-
Petkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks liepos 28 d., penktadienį. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
Cicero, IL, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St . , C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av . , C i c e r o 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA ( HICAGO-IE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1989 m. liepos men. 27 d. 

x Dail. Magdalena B. Stan
kūnienė padovanojo didelį pa
veikslą „Draugo" gegužinės 
laimėjimams. Bus mažieji ir di
dieji laimėjimai. Tas paveikslas 
priklauso prie didžiųjų laimė
jimų, kuriems reikės nusipirkti 
bilietą ir gegužinės pabaigoje 
bus traukimai. Gegužinė bus 
liepos 30 d., šį sekmadienį, 
sodelyje prie Marijonų vienuo
lyno. Prasidės šv. Mišiomis 12 
vai. 

x A. a. Jurg is Kairys, 70 
metų amžiaus, mirė liepos 4 d. 
nuo širdies smūgio Vilniuje. Jis 
buvo baigęs Telšių gimnaziją ir 
Prekybos institutą, dirbo įvai
riose įmonėse ir ministerijose 
Liko Vilniuje jo žmona Irena, 
sūnus Algis ir duktė Vida su 
šeimomis, brolis Marijonas su 
šeima. Lenkijoje liko sesuo 
Elena su šeima ir Kalifornijoje 
sesuo Stasė su šeima. 

x Margučio rengiami Vil
niaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblio koncertai bus 
spalio 7, 8 ir 9 dienomis 
Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami Vaznelių par
duotuvėje ir Margučio raštinėje. 

x Kur. Fabijonas Kireilis, 
Nekalto Prasidėjimo parapija, 
Chicago, 111., kuris neseniai at
šventė auksinį kunigystės 
jubiliejų, mums rašo: „Aš labai 
vertinu .Draugo' didelį darbą 
informuojant lietuvius, kas 
vyksta dabar Lietuvoje... ir 
mūsų išeivijos gyvenime. Ypa
tingai apie politinę ir religinę 
padėtį Lietuvoje". Nuoširdus 
ačiū už 50 dol. auką ir laiškutį. 

x Sofija Jelionienė, Darien, 
111., lietuviškų organizacijų 
darbuotoja, „Draugo" artima 
bendradarbė, kartu su 
aprašymu apie Vyt. Lands
bergio apsilankymą Lemonto 
lietuvių bendruomenėje at
siuntė ir 50 dol. čekį dienraščio 
paramai su gražiais linkėjimais 
visam „Draugo" kolektyvui. 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x Al Radžius. Baltimore, 
Md., O. Kartanas, Omaha, Ne-
braska, J. Černiauskas, Duluth, 
Mn., įvairiomis progomis 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Martyno Jankaus Šaulių 
kuopa Brocktone, Mass., valdy
bos posėdžio nutarimu atsiuntė 
50 dol. „Draugo" paramai per 
kuopos ižd. Antaną Seduikį. 
Nuoširdus ačiū. 

x K. Miškinienė, Rochester, 
N.Y., užprenumeravo „Draugą" 
vieneriems metams Reginai 
Kindrat, Webster, N.Y.. kaip 
dovaną. 

x Amerikos Lietuvių Tary
ba ir Vlikas prašo organizacijas 
ir pavienius asmenis siųsti į 
Valstybės departamentą Molo-
tovo-Ribbentropo sutarties 50 
metų sukakties proga Vliko 
paruoštą lankstinuką užpildžius 
ir pasi raš ius . Rašyti The 
Honorable James A. Baker, The 
Secretary of State, Washington, 
D.C. 20520. Pasirašytas LB 
krašto valdybos skelbimo kopi
jas siųsti į Liet. Bendruomenės 
būstinę, 2713 W. 71 St., Chi
cago, 111. 60629. 

x Dainavoje nuo rugpjūčio 
6 dL prasidės mokytojų, tėvų ir 
jaunimo studijų savaitė. Moky
tojai ir jaunimas šia savaite 
turėtų domėtis, nes duodamos 
paskaitos iš lietuvių ir anglų 
kalbos, istorijos ir kitų mokslų, 
kad mokytojai pasikartotų, o 
jaunimas taptų mokytojais litu
anistinėse mokyklose. 

x Bronius Raila, „Kryžke
lės", radijo paskaitų į Lietuvą 
ketvirtas rinkinys, jau išėjo iš 
spaudos. Tai stambus 48C psl. 
veikalas aktualiausiomis te
momis iš 1986-1989 metų laiko
tarpio. Šis gražiai išleistas Lie
tuviškos Knygos klubo leidinys 
greitai bus pasiūlytas įsigyti 
visiems klubo nariams. Ne na
riai ją gali užsisakyti.,Drauge" 
arba įsigyti pas knygų pla
tintojus. Knygos kaina JAV-
vėse su persiuntimu kainuoja 
12.50 dol. 

x Santaros-Šviesos federa
cijos 36-tas suvažiavimas Tabor 
Farmoje. Sodas, Mich., bus rug
sėjo 7-10 dienomis. Suvažiavime 
bus pasikalbėjimas su Alvydu 
Medalinsku, Sąjūdžio seimo 
tarybos nariu. 

x Kun. Joseph J . Grabys , 
Watervliet, N.Y., V. P. Janulai
tis, Oak Lawn, 111., R. Gri
galiūnas, Forest Park, 111., 
Juozas Vizgida, Aurora 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 20 dol. dienraščio pa
ramai. Labai dėkojame. 

x Dr. V. Dubinskas, Chica 
go, 111., Maria A. Wiener, Fort 
Lauderdale , Fla., pirmieji 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 50 dol. 
Labai dėkojame už realią 
paramą dienraščiui. 

Išlydint prof. dr. Vyt. Landsbergį po jo pranešimo Lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: R. 
Sušinskiene, dr. Ant. Razma, Br. Nainys, prof. Vyt. Landsbergis, L. Norusis, Kęst. Sušinskas 
ir adv. R. Domanskis. N u o t r B Kronienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x A m e r i k o s L ie tuv ių 
Taryba, susitarus su VLIKU, 
prašo visas organizacijas ir ypač 
pavienius asmenis gausiai 
siųsti Valstybės departamentui, 
slapto Molotovo-Ribbentropo 
Pakto 50 m. sukakties proga, 
VLIKO paruoštą atsišaukimą 
„APPEAL" - laišką lanksti
nuko formoje. Užpildžius ir pasi
rašius siųsti šiuo adresu: The 
Honorable James A. Baker, 
III, The Secretary of State 
Washington. D.C. 20520. „Ap-
peal" pareiškimai gaunami 
ALTo centre ir ALTo skyriuose. 
Taip pat reikia remti visas kitas 
pastangas, kuriomis siekiama 
Nepriklausomybės Lietuvai. 

(ak) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius j Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, skambinkite į New Yor
ko kelionių agentūrą „VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

— . . (sk; 

x Bruno ir Julius Živat-
kauskai, Chicago, 111., „Drau
go" nuoširdūs rėmėjai, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių: M. Vaikaitis, A. V. 
Bielkus, Donatas Šukelis, K. 
Vaitonis. Bronius Paliulis, J. 
Skomantas, E. Jasaitienė, 
Kazys Jankauskas, V. Dė-
dinienė, Krist ina Senulis, 
Kazys Stašaitis, M. Polteraitis, 
Ignas Varnas. B. Rymantas A. 
Navardauskas, J. Ulevičius. 
Frank Šliteris. Irena Goddard, 
A. Jančys. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x PLAYHOUSE, penkta 
dienį, liepos 28 d. 8 v.v.gros L. 
Bičiūno orkestras ,,the 
nameless". Playhouse 2515 
W. 69th St., Chicago, IL. 

(sk) 

x Š.m. rugpjūčio mėn. 10 d. 
ketvirtadienį, Vyresniųjų Lie
tuviu centro išvyka į Galeną. IL. 
Išvykstame nuo „Seklyčios" 8 v. 
ryto ir grįšime atgal 7 v.v. In
formacijai kreiptis: tel. 476-2655 
arba raštinėje 2715 W. 71 St. 

(sk) 

SU SĄJŪDŽIU UZ 
LIETUVĄ 

Šis šūkis ir trijų tautinių spal
vų Gedimino stulpai buvo fonas 
Lietuvių centre Lemonte kur 
liepos 9 d. kalbėjo dr. Vyt. 
Landsbergis, Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio seimo cary-

x Dr. L. Kriaučel iūnas , 
Lockport, III., P. Bielskus, 
Hinsdale, Iii., T. Aienskas, Le-
mont, 111., M. Ragauskas, C. 
Bačinskiene, Barbara Zubaras. 
Cicero, 111., Julius Pakalka, Be-
verly Shores, Ind., Alicija 
Vodicka, Hickory Hills, 111., B. 
Brazdžionis, Willow Springs, 
111., R. Lapšys, Wheeling, 111., J. 
Poshka, Oak Brook. 111., E. Juzė
nas, Palos Hts., 111., Bruno Ma-
siokas, Aurora, 111., J. 
Markvaldas, Cicero, 111., lankėsi 
„Drauge" ir pasirinko įvairių 
leidinių. 

x Teresė Prunskytė-Cole-
man, Pompano Beach, Fla., 
Algirdas Vaitiekaitis, Detroit, 
Mich., Stella Smilgys, Michigan 
City, Ind., Pranas Sabalas, Her-
bert, Mich., St. Radžionis; 
Spring Grove, Iii., Petronėlė 
Stočkienė, Toronto, Kanada, 
buvo atvykę į Chicagą ir ta pro
ga užsuko į „Draugą" ir įsigijo 
įvairių leidinių. 

x Dr. J . Skr inska, Wil-
lowick, Ohio, Bronius Mudėnas, 
Worcester, Mass., J. Baš-
kauskas, Brockton, Mass.. K. 
Lingertas, Dorchester, Mass., A. 
Margevičienė, Toronto. Kanada, 
Z. Žibutis, Cicero, 111.. Elena 
Tumas, Fullerton, Cal., Kazys 
Danta, Ocean Gate, N.J., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių: Stasys Žilevičius, Z. 
Čižikienė, J. Lekas, Stella Gen-
cevičius, M. Ančerys, Jonas Lat
vys, Pranas Jurjonas, Domicėlė 
Petrutytė, Adomas Viliušis, 
Aleksandras Dundulis, J. Mote-
jūnas, E. Juknevičius, Veronika 
Dubickas, Jonas Baranauskas, 
Izidorius Nausėdas, J. Toliušis, 
Z. Petrauskas, Gražina Žukaus
kas, Vytautas E. Orentas, B. P. 
Andriukaitis, J. Rimkevičius, P. 
R. Meilus. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

bos pirmininkas. Atsistojimų ir 
nuoširdžiais plojimais apie 400 
pietvakarių apylinkėse gyve
nančių lietuvių pasitiko svečią, 
ateinantį lyg kokiu laisvės švie
sa nušviestu vieškeliu iš 
tėvynės, kurioje dabar tiek daug 
tiesos ir savo teisių ieškojimo, 
tiek entuziazmo ir simbolikos — 
iškilmingos ir širdį veriančiai 
graudžios. Tas kelias tolimas, 
bet mielas ir didžiai viltingas! 

Dr. Vyt. Landsbergio kalba 
pradėta lyg aidu mūsų senųjų 
liaudies dainų, kuriose klodų 
klodais tūno neišpasakytai 
skaudžios engėjų nuoskaudos, 
tylūs atodūsiai, taurus heroiz
mas, laisvės ilgesys. Klausaisi 
svečio kalbos ir tari: „Štai kalba 
muzikas-menininkas, ideali
zuojantis liaudies kūrybą, ma
tantis šviesią Čiurlionio viziją, 
muzikas, tapęs valstybi
ninku. . ." Tai tokia dabar 
dainuojanti ir laisvės šūkius 
skanduojanti Lietuva! 

Užvėręs liaudies dainų skry
nios dangtį, Vyt. Landsbergis 
ėmė nuosekliai, ramiai pasakoti 
apie dabartine padėtį ir nuotai
kas tėvynėje, apie teisingą 
tautos pasirinktą kelią. Taikio
mis nuotaikomis gyveno 
Lietuva, kai praėjusių metų 
liepos 9 d. Vilniuje iš Chicagos 
Lietuvių operos plokštelės pasi
girdo Lietuvos himnas, prisi
dedant susirinkusiai miniai, 
kurios dalis jo dar nemokėjo gie
doti. „Tai buvo lūžio momentas, 
kai visos Lietuvos balsas su
skambo laisvai, tai buvo didelė 
tautinė manifestacija po dau
gelio metų pusgyvio gyvenimo. 
Tautą slėgė rezistencijos įvai
rovė: ji grimzdo į alkoholizmą, 
abejingumą, vis mažiau buvo 
tau t in io pasididžiavimo", 
kalbėjo Vyt. Landsbergis. 

Ir štai viskam, kas vyksta da
bar, pradžią davė Gintauto 
Iešmanto iš tremties atsiųstas 
eilėraštis, kurį išspausdino 
oficiali spauda. Tas poeto šauks
mas „dabar arba niekad" davė 
ryžto naują kelią tautai pradėti, 
nes ji jau nebeturėjo daugiau ką 
prarasti — nebent tik esanti 
stagnacinė agonija būtų dar 
kiek pratęsta. Taip maždaug ir 
prasidėjo didysis atgimimas — 

laisvinimosi laikotarpis. 
Toliau Sąjūdžio pirmininkas 

pasakojo apie kaleidoskopiškai 
besirutuliojančius įvykius: pri
imtą valstiečiams ūkio įsta
tymą, nurodantį 50 ha žemės 
nuosavybės punktą. „Tai kelias 
į kaimo atgimimą, be kurio ne
galima įsivaizduoti Lietuvos 
atgimimo", pasakė prelegentas. 
Liepos pradžioje įvyko Lietuvos 
darbininkų sąjungos suvažia
vimas, įteisinta politinė opozici
jos sąvoka, siekiama daugpar-
tystės. 

O tačiau kasdienybė, t.y. eko
nominė būsena, dabar Lietuvoje 
— kraupi. Siekiama, kad nebūtų 
joje dėsnio „perku ir duodu", bet 
perku ir parduodu". Tai vienas 
didžiausių tautos rūpesčių, ku
riam ieškomos geriausios išei
tys. Labai naudingas išeivijos ir 
tautos bendravimas, vienų pas 
kitus važinėjimas. Nepaprastu 
greičiu sukasi spręstinų 
problemų ratas, o jame svar
biausias ekonomikos ir kartu 
politikos reikalas. Išmintingam 
ir nuosekliam ateities eko
nominiam planavimui pritaria 
didžioji tautos dalis, kuri su
tinka „dar penkerius metus su 
vyžomis ir vatinukais pavaikš
čioti, kad tik viskas vėliau 
„stotų kitaip". Nemaža eko
nomistų, susirūpinusių krašto 
ekonominio gyvenimo pa
gerėjimu. Sąjūdis dabar įregist
ruotas kaip organizacija (ne par
tija), ir tas jo įteisinimas verti
namas kaip teigiamas, džiugus 
reiškinys. 

Sąjūdžio pirmininkas dėkojo 
už neseniai Lietuvių Bend
ruomenės dėka įgytą kompiu
terinę spaustuvę, kuri Sąjūdžiui 
labai palengvins darbą. Taipgi 
dideliu įvykiu laikomas Vytau
to Didž. universiteto Kaune at-
steigimas. Jau ruošiamasi jame 
greitu laiku pradėti darbą. Yra 
gražių vilčių, kad atvyks ir 
Lietuvą ir išeivijos mokslininkų 
pagyventi ir dėstyti. 

Dr. Vyt. Landsbergis, lyg 
dailininkas, plačiais, tvirtais 
potepiais drobėje piešė, apibū
dino dabartinę būklę Lietuvoje. 
Protarpiais jo ramiame pasa
kojime švysteldavo ir juoko 
gaidele. Tėvynėje j au , a t rodo , 

„nebeužtvenksi upės bėgimo, 
nors ir tekėtų ji pamažu". 

Po pranešimo prelegentas 
atsakinėjo į j am duodamus 
klausimus. Visi jo atsakymai 
buvo apgalvoti, kai kada ir 
diplomatiški. Iš jo atsakymų 
susidarė nuomonė, kad tai 
žmogus, nevien žvelgiantis į 
tautos laisvės viziją, bet ir gerai 
susipažinęs su daugeliu Lie
tuvos problemų, jas labai iš
mintingai sprendžiąs. Tegu tik 
laimė nenugręžia savo veido 
nuo mūsų tėvynės reikalų. 
Mūsų gi čia išeivijoje 
gyvenančių būtina pareiga ir 
rūpestis prisidėti prie to, kuo da
bar tauta gyvena. 

Daugiau dvejeto valandų' 
trukęs įdomus pranešimas buvo 
baigtas visų sugiedotu Lietuvos 
himnu. 

Susitikimą su Sąjūdžio pirmi-
n inku rengė LB Lemonto 
apylinkė. J ame buvo just i 
nuoširdus, išskirtinis dėmesys 
svečiui ir kiek vėliau atvykusiai 
jo žmonai prof. Gražinai Lands
bergienei. Virš salės durų kabo
jo dailiai išrašytas užrašas 
„JAV LB Lemonto apylinkė 
sveikina prof. dr. Vytautą 
Landsbergį". Svečiai buvo ap
dovanoti gėlėmis, prie kalbėtojo 
pulto puikavosi didele pintinė 
pilna tarsi Lietuvos lauKuose 
suskintų žiedų. 

Svečią į salę atlydėjo JAV LB 
krašto vald. pirm. dr. Ant. Raz
ma, valdybos narys L. Norusis, 
Lietuvių centro Lemonte atsto
vė R. Sušinskiene ir LB Lemon
to apyl. pirm. Kęst. Sušinskas. 
Jis, sveikinimo žodžiu programą 
pradėdamas, pasidžiaugė, kad ir 
šiam naujam besikuriančiam 
lietuvių centrui teko garbė Sąjū
džio pirmininką priimti. Savo 
žodyje Kęst. Sušinskas pabrėžė, 
kad šio centro įsigijimas buria 
plačių apylinkių lietuvius ir 
teikia vilčių, kad jaunesniajai 
kartai atstovaujančios jaunos 
šeimos ir jų atžalynas pagausins 
susipratusių lietuvių gretas. 

Rūta Suš insk iene , svei
kindama svečią Lietuvių centro 
vardu, užkabino jam ant kaklo 
trispalvę juostą su šių rūmų 
raktu. Ji kvietė dr. Vyt. Lands
bergį ir visus brolius ir seses, 
atvykstančius iš Lietuvos, čia 
sustoti, svečiuotis ir jaustis kaip 
savo namuose. Tai buvo jautrus 
ir prasmingas momentas, nes 
tiltai jungiantys abi tautos dalis 
palaikomi lietuvybės labui besi
darbuojančios mūsų jaunosios 
kartos. Nėra abejonės, kad visa 
tai pradžiugino ir svečius. 

Įdomi popietė, kruopščiai 
keleto ponių paruoštas užkan
džių stalas ir pakili nuotaika 
svarstant dabartinius įvykius 
tėvynėje buvo darbščios Lemon
to LB valdybos ir jos talkininkų 
pastangų rezultatus. Padėka 
jiems už tai! 

S. Je l ion ienė 

IS ARTI IR TOLI 

VYR. LIETUVIŲ CENTRO 
VEIKLA 

Chicagos Vyresniųjų lietuvių 
centro pramogų ir užsiėmimų 
kalendorius vasaros metu labai 
dažnai yra papildomas įvairio
mis naujomis programomis. Tai 
dėka mūsų vyresniųjų, kurie 
dažnai ateina su naujomis 
idėjomis ir pasiūlymais, kaip 

x Atsiuntė po 10 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių: N. Tarulis, dr. K. Vaičius 
G. Kazėnas, E. Zatorskis 
Aldona Svalbonas, B. Pieža, M 
Vansauskas, J. Kuncaitis, G 
Galinaitis, M. Marcinkus, B 
Jasevičius, Rozalia Ambrazie
jus, James F. Peters, St. Berno
tas, Igoris Itomlenskis, Alfonsas 
Noreika, K. Vaičaitis, C. Valai
tis, V. Matuzas. Zenonas Prū 
sas, V. Raišys, Balis Steponis, 
K. Razma, L. Baranskas. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

KANADOJE 
— Prisikėlimo parapija To

ronte organizuoja maldininkų 
kelionę į Midland šventovę. Šv. 
Mišios ten bus rugpjūčio 6 d. 
Registruotis reikia parapijos 
raštinėje iš anksto. 

— Marytės Rūtos Adamo-
nytės i r Rimo Vytauto Reka
š iaus sutuoktuvės buvo liepos 
1 d. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Montrealyje. Jauno
ji yra Julijos ir Petro Adamonių 
duktė, jaunasis yra Aldonos ir 
Zenono Rekašių sūnus. Jaunoji 
yra vietos lietuvių veikėja, 
lituanistinės mokyklos moky
toja ir vedėja. Jaunasis iš 
Chicagos, tai apie jį mažiau ir 
žinoma. Iškilmės buvo su sol. 
Ginos Čapkauskienės ir „Pava
sario" mergaičių choro, vado
vaujamo muz. A. Stankevičiaus 
giesmėmis. Santuoką palaimino 
kun. Edis Putrimas, konceleb-
ruojant kun. St. Šileikai. Ves
tuvių puotoje Juozas Piečaitis 
iškalbingai kalbėjo kaip piršlys. 
Vestuves sklandžiai pravedė 
Daiva Lapienė ir Gediminas 
Damašius. Sveikino „Gintaro" 
vardu Silvija Staskevičienė, 
„Pavasario" choro vardu Vilija 
Lukoševičiūtė. Po to nuoširdžius 
linkėjimus pareiškė jaunojo 
tėvas Zenonas Rekašius , 
jaunosios tėvai Julija ir Petras 
Adamoniai. Jaunieji susipažino 
vykdami į Lietuvą. Povestu
vinei kelionei išvyko į Aliaską. 

— A.a.GenėJuodelytė-Ta-
p a r a u s k i e n ė , 71 metų 
amžiaus, mirė liepos 3 d. Mont
realyje. Iš Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčios palydėta į Notre 
Dame des Neigęs kapines. 
Nuliūdime liko vyras, du sūnūs 
su šeimomis, trys seserys i r kiti 
artimieji. 

- A. a-StellaSagahienė,91 
metų amžiaus, mirė Mont
realyje liepos 8 d. Iš Aušros 
Var tų parapijos bažnyčios 
palydėta į Notre Dame des Nei
gęs kapines. Liūdi duktė su 
šeima ir kiti artimieji. 

• • • • • ' ~ • * * 

įdomiau ir linksmiau paįvai
rinti mūsų gyvenimo dieneles. 

Ši vasa ra ypač t u r t i nga 
išvykomis. Rugpjūčio H) d. 
p lanuojama vienos dienos 
kelionė į Galeną, Illinois, 
buvusią pirmąją sostinę, kurią 
vėliau pakeitė Springfield, 111. 

Esant gražiam orui, kiek
vieną sekmadienį vienur ar ki
tur organizacijos ruošia pik
nikus. Vyresniųjų lietuvių cen
tro piknikas bus rugsėjo 10 dv 
sekmadienLAteitininkų namuo
se Lemonte, kur piknikautojai 
bus nuvežti autobusais. 

Rugsėjo 11 d. išvykstame 
keturiom dienom į Las Vegas, 
kur galėsime išbandyti laimę, 
pagyventi nuotaikomis niekad 
nemiegančio miesto, pamatyti 
programas su Hollywoodo artis
tais ar apžiūrėti apylinkes. 

Be kitų įvairumų, rugpjūčio 
16 d., trečiadienį, vyks madų 
paroda, kurią organizuoja 
Vyrės. liet. centro savanorės. 
Rugpjūčio 2 d. bus rodomi filmai 
iš Lietuvos, kuriuos sudarė D. 
Valentinaitė. Bus pravedami 
pašnekes ia i su dr. Stat-
kevičium, ko iš mūsų laukia ir 
t ik is i giminės ir d rauga i 
Lietuvoje. 

Dėl informacijų apie įvairias 
išvykas ir renginius sekite, 
spaudoje ar radijo bangomis 
duodamus pranešimus. Atvyki
te ir keliaukite su vyresniai
siais, nes keliauti visada smagu, 
kada keliaujame kartu. 

Elena Sirutienė 

L Advokatas Jonas Ciba it is 
6247 S. Kedzie Avenuc 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Oarbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
^ t a č i 9 v. r. iki 1 vai. d. 

.spindulio'* tautiniu Aokm Aokėjai *<'ka per savo vakare birželio 10 d Lemonte. 




