GEGUŽĖS MĖN. 17 D. / MAY 17, 1975

PART TWO

----------------------------- .—,—,

Nr. 116 (20)

Kas popiežius Romoje, tas Valančius Lietuvoje

Šiame numery
Rusų dokumentų liudijimas
apie nepaprastą Valančiaus
asmenybę ir jo įtaką

Nerinktas ir neapsišaukėlis
vadas.
Kas popiežius Romoje, tas
Valančius Lietuvoje.
Milžinas Jupiteris.
Ruth Schaumann poezija.
25 metai Chicagos aukštesniajai
lituanistikos mokyklai.
Rūpestis kompozitoriaus
Juliaus Siniaus kūryba.
Lėlių teatras Chicagoje.

Spaaadhuun* Ištrauką, Išverstą lietuvių kai
tom, U Vilniaus generalgubernatoriaus grafo Bara
novo kanceliarijos slaptojo skyriaus 1868 metų by
los Nr. 10 dokumentų, pavadintų “O Rimsko — kata,
ličeskom Dulhovenstv v. Sievero — Zapadnych Guberaijach” (Dėl Romos katalikų dvasininkijos Siaurės
— Vakarų gubernijose) Toje byloje (Nr. 10) yra dvy
lika pranešimų vidaus reikalų ministrui apie Lietu
vos, daugiausia Kauno gubernijos, L y. Žemaičių vys
kupijos dvasininkus. Pirmoj vietoj liečiamas vysku
pas M. Valančius, kaip Įtakingiausias hierarchas.
Si ištrauka rodo rusų pianą jį ištremti — nuša
linti M Lietuvos. Apie tą planą buvo informuojamas
ir caras, kurio ranka rašyta rezoliucija, pridėta prie
Mos Ištraukos dokumento, tokia:
“Ypatingame pasitarime su K. Garčanovu, vidaus
reikalų ministru D. K. Urusovu, graf. Suvalovu, graf.
D. Tolstojumi ir abiem Vakarų krašto generalgubernatoriais Išžiūrėti ir bendrą išvadą pristatyti mano
nuožiūrai”
Šią rezoliuciją caras uždėjo 1867 m. gruodžio II
d. Sankt-Peterburge. Pasirašė general-adjutantas gra
fas Baranovas.
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Kertinė paraštė
NERINKTAS, BET IR NEAPSIŠAUKELIS
VADAS
Perskaitęs paraštės antraštę,
skaitytojas gal net krūptelės: ne
vienam iki gyvo kaulo yra įsiėdęs dvidešimtojo amžiaus vadų
ir vadizmo kultas, o taipgi išgy
venti ir dar vis išgyvenami šio
istorinio pamišimo padariniai.
Tai pasauline prasme. Bet ir lie
tuviškoj pastogėj tos ligos simp
tomų netrūko. Viena antra baci
la susargdina ne vieną ir šių
dienų išeivijoje.
Iš esmės tačiau nepasisakome
čja prieš vadovavimą ar vado
reikalingumą gyvojoj visuome
nėj aplamai. Žmonijos istorijoje
visada buvo ir bus vadovaujanšių asmenų. Pasisakome tik
prieš tuos vadus, kurie ištisus
istorijos etapus pavertė griuvė
siais ir užantspaudavo juos kū
rybos ir žmoniškumo nuosmu
kiu bei kitų, savęs ir savųjų su
naikinimų.
Pasisakome už vadus ir vado
vybę tų, kurių valdžios, darbo ir
pavyzdžio įtalkoje klesti nesu
purvintas politinis, kultūrinis ir
visuomeninis gyvenimas, o kiek
vienas žmogus turi teisę šitokios
situacijos rezultatais laisvai pa
sinaudoti.
Tačiau geri vadai tautoms ir
bendruomenėms yra reikalingi
ne vien šviesiaisiais laiko
tarpiais. Dar labiau jų reikia
tamsos ir pikto siautėjimo die
nose, kad parodytų kelią gėrin
ir švieson. Tokių epochų vadai
dažniausiai būna nei minios
rinkti, nei pretenzingi vadais ap
sišaukėliai, o savaime didžia sa
vo gyvenimo auka, protu, darbu
ir neeilinės asmenybės pavyz
džiu tiesiog pačios Apvaizdos
priekin išstumti.
Šios rūšies vadu mūsų tautos
istorijoje buvo vyskupas Motie
jus Valančius, nuo kurio mirties
šimtas metų kaip tik sueina
šį mėnesį — mirė 1875 m. gegu
žės 29 d.
Tai tikra! niekieno nerinktas
ir niekieno tautai nepaskirtas
ąno meto lietuvių tautos vadas,
nei pate į tokį titulą veržęsis, nei

paisęs, kokią protokolinę vietą
jam skirs istorijos eigoje tas ar
kitas skribas.
I.
Bet kur mes šiandien stovėtu
me ir kur aplamai būtų pasukęs
lietuvių tautos kelias, jeigu 19
amžiaus viduryje nebūtume turė
ję Valančiaus. Tai buvo tikras
moralinio, politinio ir kultūrinio
kelio grindėjas tautos ateitin.
Juk jeigu Valančius nebūtų iš
mokęs tautą tokiu dideliu pro
centu rašto, kas būtų skaitęs vė
liau pasirodžiusią “Aušrą”. Ar
būtų tas barbariškasis lietuvių
spaudos draudimas iššaukęs to
kią herojišką ir galų gale laimė
tą kovą, jeigu Valančius nebūtų
nurodęs tautai kelius, kaip to
kioj painiavoj laikytis, kur kny
gas spausdinti ir kaip organizuo
ti jų slaptą skleidimą Lietuvoje.
O kur dar Valančiaus istorijos
mokslo, tautosakos, religinio
bei plačiąja prasme pedagoginio
pobūdžio raštai, kad ir netiesio
gine prasme vis tiek rodę lietu
vių tautai šviesesnės ateities
kryptį tuo metu, kada pati tauta
kaimynų buvo laikoma jau kaip
ir palaidota,
O vėl grožinei mūsų prozai
Valančius reiškia tiek pat, kiek
poezijai Donelaitis. Valančiaus
išminti pirmieji stambūs pėdsa
kai beletristikoje, vėliau šiame
žanre kūrusių puslapiuose nėra
dingę iki pat šių dienų.
Ir kai čia pabaigai iš atskirų
sričių vėl reikia nušokti į plačią
ja prasme bendrąjį lietuvių tau
tos gyvastingumą ir tikrojo va
do duoklę šiam pagrindiniam
reikalui, reikia tik stebėtis Va
lančiaus (net šių dienų mastu)
vos beaprėpiamu įnašu, kada vi
sų sričių sėjai dirva jau taip yra
išpurenta. O Valančius gi tautą
vedė, tarsi žydus Mozė, per tik
ras ano meto lietuvių tautos po
litines ir kultūrines dykumas. Ir
vedė tikru vado įžvalgumu, kur
reikia pamanevruodamas, kitur
vėl kietai ir principiniai nesi
traukdamas nė colio, vis turė(Nukcltfl į 2 psl.)
I

Vysk. Motiejus Valančius (1801. IL16 — 1875. V.29)

Dominuojančiu vaidmeniu tr didžiausiu
priešiškumu išsiskiria Kauno gubernijos Ro
mos katalikų dvasininkų organizacija, esanti
pasienio zonoje ir apgyvendinta grynais lie
tuviais, kurie beveik visi yra katalikai.
Iš 1.047,394 Kauno gubernijos abiejų ly
čių 'gyventojų, 843.136 abiejų lyčių gyvento
jai yra katalikai, kuriems vadovauja du vys
kupai, keturi (prelatai, keturi kanauninkai ir
540 kunigų, neskaitant 108 vienuolių ir 75 vie
nuolių moterų. Iš viso 733 įvairių hierarchi
jos laipsnių ir pavadinimų asmenų. Todėl
Kauno gubernija kartu su Kuršu sudaro
atskirą Telšių vyskupiją. Nežiūrint to, kad
Žemaitija, kaip krašto vietovės pavadinimas
praeityje, reiškė žemaičių ir lietuvių gyvena
mą sritį, ji pasiliko kaip senas istorinės ge
ografijos terminas ir buvo valdoma Telšių
vyskupijos. Įstatymas iki šiolei pripažįsta Tel
šių, arba Žemaičių, vyskupijos pavadinimą.
Šis paprastas pavadinimas dažnai primena lie
tuviams laisvo gyvavimo laikus ir todėl yra
'priešiškas bei žalingas valstybinei vienybei,
nes gali pasitarnauti nacionalinio ir politi
nio išsilaisvinimo propagandiniam obalsiui.
Ta proga negalima nepaminėti, kad įvairiose
Romos katalikų maldaknygėse žemaičių - lie
tuviu kalboje dabartinė Kauno gubernija ne
be tikslo vadinama tokiais terminais, kaip

pv.: "Mūsų šalis”, "Mūsų tėvynė", "Mūsų ku
nigaikštija” arba tiesiog “Žemaičių
kuni
gaikštija”. [...]

Vyskupas Valančius buvo paskirtas į vys
kupiją tokiu metu, kada ryžtingų vyriausy
bės priemonių, kurias iššaukė pirmas sukili
mas, įtakoje, Telšių Romos katalikų dvasi
ninkai dar nesinaudojo «avo parapijose rei
kiama pagarba ir vyriausybės pasitikėjimu.
Norėdamas atstatyti bei pasiekti vieną ir
kitą, vyskupas Valančius beveik iš pagrindų
pertvarkė Telšių vyskupiją. Jo pirmtakas gy
veno Alsėdžių mst. (Telšių apksr.) ir beveik
niekad netikrindavo savo vyskupijos. Vysku
pas Valančius nedelsiant perkėlė katedrą iš
Alsėdžių m. į Varnius, kurie yra beveik pačia
me Telšių apskrities centre ir kurie nuo 'pa
čios Telšių vyskupijos įsteigimo dienos buvo
Telšių vyskupų rezidencija su visomis prie
jos esančiomis įstaigomis. Kasmetiniai vysku
pijos tikrinimai sudarė jam sąlygas arčiau pa
žinti prastus žmones, kurie savo ruožtu geriau
pažino jį. Laikydamas miesteliuose pamaldas,
jis surinkdavo aplinkinius žmones ir, mokėda
mas jų kalbą, palaipsniui su jais suartėdavo.
Pamažu jis sugebėjo paveikti juos sudėti žy
mias aukų sumas, iš kurių jis atnaujino dau
geli apleisti? bažnyčių ir, priešingai įstatymui,
be jokio leidimo pastatė daug naujų baž-

nyčių Ir koplyčių. Šitie maldos namų statiniai
padarė gausesnę dvasininkiją, o tuo pačiu bu
vo sustiprinta vyskupų valdžia ir jų įtaka liau
džiai. Kad sudarytų dvasininkijai geresnes są
lygas paveikti žmones, vyskupas Valančius
daugeliui parapijinių bažnyčių suteikė įvai
rių indulgencijų ir davė nurodymą įrengti
kiek galima didesnį kalvarijų skaičių, o taip
pat organizuoti religines procesijas, įvairias
brolijas Ir t t Visas šis bažnytinės praktikos
mechanizmas buvo pasuktas į tai, kad' iš pra
džių būtų sufanatizuota paprasta liaudis, o
paskui jau nukreipta į Romos katalikų dva
sininkijos istorinių siekimų įkūnijimą Siaurės
-Vakarų krašte. Ir reikia pripažinti vysku
pui Valančiui teisybę: jis savo veikla, energi
ja ir atkaklumu nusipelnė žmonėse ypatingą
pagarbą, kurią ne vien jis savo darbais užsi
tarnavo, bet prie kurios prisidėjo ir jam pa
valdi dvasininkija, kiekviena proga keldama
Jo autoritetą.
Ilgalaikis vyskupo Valančiaus valdymas
pasižymėjo charakterio tvirtumu ir puikia tak
tika. Jis ne tik padidino, bet ir pakeitė visą
kunigų asmeninę sudėtį- Nenuolankius jis pa
žemino pareigose, o vergiškai paklusniuosius
— paskyrė aukštesnėm pareigom. Be to, pa
renkant dvasininkus Įvairiom pareigom, jis
nušalindavo dvarininkiškąjį elementą ir pa
pildydavo dvasininkijos sudėtį iš valstiečių
tarpo, kad per giminystes ir simpatijas su
liaudimi sustiprintų kaimo dvasininkų įtaką
valstiečiams. Pasinaudodamas nekontroliuo
jamu vyskupijos valdymu, vyskupas Valan
čius pertvarkė Telšių seminariją, paversda
mas ją ne mokslo, o vien tik auklėjimo įstai
ga, kurioje buvo ruošiami kunigai priešiškų
nusistatymų prieš mūsų vyriausybę ir jos vyk
domą politiką. Beveik visa dabartinė Kauno
gubernijos Romos katalikų dvasininkija iš
ėjo iš šitos vyskupo Valančiaus mokyklosJiems visiems griežčiausiai buvo nurodyta
mokyti žmones lenkiško rašto (lotyniškąjį rai
dyną čia rusai vadina “lenkišku raštu”
Red.), o už šito bei panašių kitų nurodymų
nevykdymą jie buvo griežtai baudžiami. Pa
darytas Romos katalikų vyskupo atžvilgiu
įstatyminis aplaidumas sudarė sąlygas pasi
reikšti jo sauvalei savo pavaldinių atžvilgiu,
kurie, besąlyginiai būdami jam paklusnūs,
jautė jam ne tik pagarbą, bet ir pakankamą
baimę. Visa tai suteikė vyskupo Valančiaus
energijai tokią jėgą, kad visa Telšių vyskupi-
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damas prieš akis siekiamą tiks
lą ir galutinį rezultatą, o ne tik
sentimentą ir įsivaizduotą tikro
vę.
Kai dabar lietuvis lietuviui
rodo tiek daug viešos nepagar
bos, tiesiog neapykantos, Didžio
jo Vado Valančiaus žodis apie
ano meto savo ganomuosius pa
prastus žmonelius yra įsidėmė
tinas pavyzdys. Tiesiog stebina
vyskupo savųjų žmonių respektas ir kilni, žmogiška laikysena,

A. RADŽIUS

Mokslininkai visada domėjosi
Jupiteriu ir aplamai didžiosiomis
planetomis, esančiomis už aste
roidų juostos. Jos savyje slepia
daug žinių apie saulės sistemos
pradžią ir evoliuciją. Toks Jupi
teris su didele mase ir galinga
gravitacija išlaikė savyje visas
pirmines dujas nuo pat planetos
susidarymo pradžios. Tuo tarpu
visos mažosios planetos, esančios
asteroidų juosto viduje, t y. ar
čiau saulės, jau nebeturi pirmi
nių dujų. Jų atmosferos yra bent
keletą kartų pasikeitusios. Tarp
kitko, didžiosios planetos, Jupite
ris, Saturnas, Uranas ir Neptū
nas sudaro 99 proc. visi} plane
tų masės.
Tad į šį planetų milžiną 1972
m. kovo 2 d. buvo paleistas erd
vėlaivis Pioneer 10-sis. 1973 m.
gruodžio 4 d. praskrido pro Jupi
terį 130000 kilometrų atstu nuo
jo viršutinių debesų. Planetos gra
vitacijos veikiamas, pasuko lan
ku ir nulėkė iį galaktinę Paukš
čių Tako erdvę.
Pioneer 10 praskrido pro Jupi
terio pusiaujo zoną, per stiprų
planetos radiacijos lanką. Buvo
bijomasi, kad stipri radiacija ga
linti pakenkti erdvėlaivio instru
mentams. Bet instrumentai išlai
kė, ir Pioneer 10 savo misiją at
liko nepaprastu tikslumu. Vie
nam iš eksperimentų reikėję net
15000 komandų iš žemės. Visus
jos erdvėlaivį laiku pasiekė ir bu
vo tiksliai įvykdytos,
Pioneer 10-jo misija turėjo tris
tikslus: tirti interplanetarinę erd
vę, studijuoti asteroidų juostą ir
ištirti Jupiterio aplinką. Ypač tre
tysis uždavinys yra svarbus, nes
ateityje, tiriant didžiąsias plane
tas, Jupiterio gravitacinis laukas
bus naudojamas erdvėlaivių grei
čiui padidinti, kad pasiektų kitas
planetas. Todėl svarbu žinoti ra
diacijos sąlygas ir aplamai Jupi
terio aplinką, pro kurią ateities
erdvėlaiviams teks pralėkti.
Dabar apie Jupiterį. Ką gi ten
matė Pioneer 10-jo foto aparatai?
Tik tirštą, masyvią jo atmosfe
rą. Jupiteris, kaip ir Venera, ne
linkęs savo paviršiaus rodyti vi
sokiems svieto perėjūnams erd
vėlaiviams ir žemės smal
suoliams mokslininkams. Viskas,
kas teleskopais matoma ir ką
erdvėlaiviai nufotografavo, yra

debesys, debesys ir debesys. Tik
Pionierius atidengė daugiau jų
detalių ir leido kiek tikslesnį pla
netos atmosferos vaizdą susida
ryti.
Jupiterio atmosfera labai ne
rami. Baltos, šviesiai geltonos ir
tamsios dėmės nuolat kaitalio
jasi, it kaleidoskope. Dujos, gi
lumoje įkaitusios, kolonojnis kyJa aukštyn, atžala, susikondensuoja mažais lašeliais ir krista
lais. Jie suteikia debesims šviesias
spalvas. Tamsios įvairių niuansų
dėmės yra debesys apie 12 mylių
žemiau, .negu šviesūs debesys.
Jų konsistencija žymiai kompli
kuot esnė. Juose galį būti ir orga
ninių junginių. Tamsios Jupiterio
juostos laikomos besileidžiančių
žemyn dujų masėmis.
Detalūs
Pionieriaus matavimai parodė,
kad 84 proc. Jupiterio atmosferos
sudaro vandenilis, 15 proc. he
lius ir likusis l proc. tenka me
tanui, amoniakui ir kitoms du
joms. Patys aukščiausi šviesūs
debesys sudaryti iš amoniako
kristalų. Tai sena senutė atmo
sfera. Išlikusi ta pati, kokia buvo
prieš keturis su puse bilijonų
metų, kada ir žemė ir Jupiteris
susiformavo.
Populiarusis
“Astronomy”
žurnalas (June, 1974) siūlo pa
daryti įdomų bandymą,
jeigu
kam nors kada nors tektų į Jupi
terį nuvykti. Sako, nesudaužomoj,
negendanČioj kapsulėj kriskime
laisvai per visą planetos atmosfe
rą. Nuo pačių aukščiausių ir re
čiausių jas luoksnių iki pat pa
viršiaus. Pirma sutiksime dide
lėse aukštumose
besiilsinčius
amoniako debesis. Jie atrodysiu
kaip plunksniniai cirrus debesys
mūsų padangėje. Žemiau, šiltesniuose sluoksniuose pateksime į
debesis, sudarytus iš amonijaus
hidroksido lašelių. Čia
vyksta
daug organinės chemijos proce
sų, kurie suteikia debesims ati
tinkamas spalvas. Perėję šį
sluoksnį, atsirasime plačiame,
ęrdviame tyros atmosferos rajo
ne. Jeigu pakankamai saulės
spindulių iki čia prasiverš, mes
matysime labai toli, keletą mylių.
Matomumas čia labai geras. Bet
greitai pasijusjme, lyg krentą į
kažkokią bedugnę. Darysis vis
tamsiau ir tamsiau. Atmosferinis
Spaudimas ims kilti dideliu tem
pu. 10 atmosferų, 100. Tuoj pa
kils iki 1000 ir net 10000 atmo
sferų, kol taps lygus giliausių že
mės vandenynų vietų triuškinan
čiam spaudimui.
Jau nebetoli paviršius. Čia at
mosfera tartum tiršta košė. Tem
peratūra ir spaudimas neįsivaiduojamas. Mūsų kapsulė paga
liau atsitrenks į planetos paviršių,
kurs yra ne kas kita, kaip kietas metalo pavidalo vandenilis,
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M. K. Čiurlionis (1875-1911)

vais, net maldavimo svetimųjų
teismuose, kad jie mūsų pasto
gėje padarytų tvarką, ir po šim
to metų cituotieji Valančiaus žo
kai net pačiam popiežiui nemei džiai ne vienam užkietėjėliui tu
likaujančiai pasakoma, jog blo rėtų atverti akis ir širdį. Negi
ga pašalinsime patys, be pagal visi mes, ir eiliniai, ir vadais ki
bos iš šalies ir be svetimųjų įsi tų apšaukti, ir patys tokiais apkišimo:
sišaukusieji, taip ir liksime
"Apskritai gi visa liaudis pa nė vienu aspektu nepanašūs į
maldumu, vaišingumu, žmoniš anuos, Valančiaus suminėtus,
kumu jokiai tautai pirmenybės lietuvius ir savo vadų veiduos
neužleidžia. Nėra įsiskverbusio jau nerasime nė vieno valančiš
jokio blogo papročio, su kuriuo ko bruoželio? Tuo netikiu! Tik
kovoti būtų reikalinga papos pa reikia bent trupučio lietuviškos
tarimas arba pagalba". (Iš vysk. savigarbos ir bent trupučio Va
M. Valančiaus reliacijos popie lančiaus didžiadvasiškumo ne
žiui 1862 m.).
paradinėje iškilmėje, o lietuviš
Kai šiandien lietuviškoje išei kos veiklos prasmingoje kasdiek. brd.
vijoje tiek to drabstymosi pur- jį nybėje.

Kertine paraštė

Milžinas Jupiteris
Toks epitetas Jupiterio plane
tai tikrai tinka. Jos didumas smar
kiai prašoka visas kitas planetas,
išskyrus Saturną. Savo dydžiu,
gravitacine įtaka, spinduliavimu
ji beveik dominuoja planetų šei
moje. Pažaiskime truputį skai
čiais ir pamatysime, kad jis tik
rai milžinas. Palyginkime jį su
mūsų žalia žeme. Žemės ekvato-.
riaus skersmuo 7927 mylįos, . o
Jupiterio 88700 mylių. Nuo vie
no Jupiterio disko krašto iki kito
galėtumėm paeiliui, vienas prie
kito sudėti vienuolika žemės ru
tuliukų. O jei Jupiteris būtų tik
kiauraviduris balionas, tai į jį
galėtumėm sutalpinti apie 140
žemės rutuliukų.
Jo didumas dar labiau išryš
kės, jei į žemės — Jupiterio paly
ginimą įvesime Saulę. Ji, žinoma,
pati didžiausia. Nei Jupiteris, nei
kita kuri planeta negali su ja ly
gintis. Bet dėl aiškumo palygin
kim. Saulės skersmuo 864000 my
lių. Ant to skersmens susirikiuo
tų beveik 10 Jupiterio rutulių, o
žemės reikėtų 109 rutuliukų. J
saulės rutulį galėtumėm sutal
pinti apie 9000 Jupiterio dydžio
sviedinių, o žemės sviedinukų rei
kėtų 1300000. Nors ir mažesnis
Jupiteris už saulę, bet ne tiek
daug kartų, kiek žemė, Tik žemė
labiau kondensuota. Jos tanku
mas penkis kartus didesnis, negu
Jupiterio, nors jo malė yra 318
kartų didesnė už žemės.
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Jupiteris, nufotografuotas Pioneer II-ju Iš 660,000 mylių atstumo. Dominuoja
Didžioji raudonoji dėmė ir debesų ruožai.

tankesnis už šviną. Beje, tokia
kapsulė jau planuojama ant Jupi
terio nuleisti, tik joje bus ne ast
ronautai, o moksliniai instrumen
tai.
Jupiterio atmosfera gana karš
ta, nors viršutinių dębesų tempe
ratūra, dar žemės instrumentais
matuota ir Pioneer 10-jo duome
nimis patvirtinta, siekia iki 200
laipsnių F žemiau nulio. Tad ge
rokai šalta. Bet nusileidus 125
mylias žemyn nuo viršutinių
debesų, kur spaudimas lygus tik
pusei atmosferos,
temperatūra
pašoka iki 260 laipsnių F karš
čio. Dar giliau, prie dviejų su pu
se atmosferų spaudimo,
pagal
erdvėlaivio matavimus,
karštis
jau siekia 800 laipsnius F. Gali
me įsivaizduoti, kaip karšta tu
rėtų būti planetos paviršiuje.
Iš kur tas karštis? Kad Vene
roje karšta, visai suprantama:
saulės artumas ir šiltadar
žio efektas, esant tirštai atmosfe
rai. Nors Jupiteris labai toli, sau
lė turi ir jam šiek tiek įtakos.
Pionierius 10-sis rado planetos
dienos pusėje aukštesnę tempe
ratūrą, negu nakties pusėje. Ir,
anot dr. Arvydo J. Kliorės
(NASA Jet Propulsion laborato
rijos mokslininko, analizuojan
čio planetinių erdvėlaivių duo
menis), šiltadaržio efektas Jupitery besąs didesnis, negu buvo
apie tai anksčiau manyta. Antra
vertus, Pioneer instrumentai nu
statė, kad Jupiteris išspinduliuo
ja du su puse kartų daugiau ener
gijos, negu patsai gauna. Iš kur
ta energija? Turi būti koks nors
vidujinis šilimos šaltinis. Čia
mokslininkams kol kas mįslė.
Kita mįslė — didžioji raudo
noji dėmė. Ji pastebėta jau 17
amžiuj, ir per tris šimtmečius
astronomam ji buvo didžiulis
klaustukas: kas tai galėtų būti?
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Jos spalva kaitaliojasi nuo švie
siai oranžinės iki rūdies rudumo.
Dydis impozantiškas: apie 7000
mylių pločio ir daugiau kaip
30000 mylių ilgio. Trys žemės ru
tuliai joje lengvai sutilptų.
Jau stebėjimais iš žemės nu
statyta, kad dėmės temperatūra
esanti žemesnė, negu aplinkinių
debesų. Iš to daryta išvada, kad
pati dėmė iškilusi aukščiau visų
planetos debesų. Tą patvirtino ir
Pioneer 10-jo duomenys. Tom
Gehrels, vienas iš Pioneer 10-jo
duomenų analizuotojų, nustatė,
kad raudonoji dėmė
iškylanti
apie 4 mylias aukščiau debesų
paviršiaus. Jis daro išvadą, kad
dėmė esanti giliai atmosferoje su
sidariusi masyvi audra, kelianti
medžiagas ąu^štjn, kur jos susikondensuoja ir palaiko jos pa
vidalą.
Norėdami atsakyti į klausimą,
kas toji dėmė yra, mokslininkai
visą laiką nerimo, tyrė skaičiavo
įvairius modelius, kurie galėtų
išaiškinti dėmės
susidarymą.
Comell universiteto profesorius
Carl Sagan, žymus planetarinis
astronomas, jau prieš
kelerius
metus priėjo išvados, kad toji dė
mė galinti būti milžiniška audra.
Panašiai manė ir kitas planetų
specialistas G. P. Kniper. Anot
jo, dėmė esanti labai smarkus, il
gai trunkantis sūkurys, cikloniška audra..Bet iki šiol tai buvo
tik spėjimai. Erdvėlaivio duome
nys patvirtino, kad dėmė tikrai
esanti audra.
Čia iškyla kitas klausimas: kas
varo dėmės medžiagas iš atmo
sferos gilumų aukštyn ir kas pa
laiko tą audrą ištisus šimtme
čius? Jau trys šimtai metų, kai
dėmė yra žinoma ir stebima, bet
kas gali žinoti, kada ji susifor
mavo, kada toji audra prasidėjo?
Yra žinoma, kad dėmę sudaran
čios dalelytės yra tankiau susispietusios ir kitokios, negu aplinkinai Jupiterio debesys, bet iš kur
ir kokiu būdu tos dalelytės atsi
randa ir koks mechanizmas jas
vulkaniškai neša aukštyn, nėra
žinoma.
Dabar eikime prie paviršiaus.
Mokslininkai tiki, kad Jupiterio
paviršius nepasikeitęs nuo pat jo
susidarymo laikų. Išorinės jėgos,
kurios išmuša kraterius mėnuly,
Marse, Merkurijuj ir pačioj žemėj,
Jupiterio paviršiaus visai nepa
veikė. Meteoritai ar asteroi
dai net kelių šimtų mylių diamet
ro atsimuša nuo jo paviršiaus,
nė ženklo nepalikę. Tai tik spriktas kakton. Mažesni meteoritai
nė nepasiekia paviršiaus.
Dar nėra žinoma, koks iš tirųjų Jupiterio branduolys. Pora
modelių esą pasiūlyta: 1. sušalę
arba skystas metalinis vandenilis
ir 2. uolinis branduolys, kurio
masė bent keletą dešimtų kartų

Saules sonata. Andante didesnė už žemės masę.

Preliminarinė neseniai pro Ju
piterį praskridusio Pioneer 11-jo
trajektorijos analizė neparodė jo
kių trajektorijos anomalijų, ku
rios galėtų kilti, jei planeto vidu
je masė būtų nevienodai, atski
rais gniužulais susikoncentravusi,
kaip mėnulyje. Tai patvirtina
Pioneer 10-jo duomenis, kad Ju
piteris esąs hidrostatinėj pusiau
svyroj, reiškia — skystas. Toli
mesnė Pioneer erdvėlaivių ana
lizė parodys, ar Jupiteris perdėm
skystas, o gal dar turį kokį mažą
iš uolų sudarytą branduolį.
Jau 1955 metais stebėjimai iš
žemės rodė, kad Jupiteris tu
ri stiprų magnetinį lauką. Pio
neer 10 ir 11 skridimai tai patvir
tino. Iš erdvėlaivių matavimų iš
vedama, kad Jupiterio paviršiuje
magnetinis laukas esąs 10 kartų
stipresnis, negu žemės paviršiuje.
Jis siekiąs 4 gausus. Su stipriu
magnetingumu surišta ir stipri
Jupiterio radiacija, nes magneti
nis laukas pačiumpa elektronus
ir protonus iš saulės vėjo ir su
daro vadinamąsias radiacijos zo
nas, arba diržus aplink planetą,
panašiai, kaip Van Allen radia
cijos diržai aplink žemę.

Jupiterio magnetinis laukas ir
su juo surišta radiacija esanti la
bai komplikuotos struktūros, la
bai intensyvi ir mirtinai pavo
jinga. Pati struktūra dar nėra iš
tirta. Žinoma tik tiek, kad visas
magnetinis laukas sukasi aplink
planetos ašį drauge su planeta,
ir tas sukimasis pastebėtas net
80 milijonų mylių atstume nuo
planetos. 7 milijonų mylių atstu
me magnetinis laukas jau nusu
ka į šoną saulės vėją.
Kalbant apie radijo bangų
emisiją, Jupiteris yra tikras nera
muolis. Radijo atstronomams jis
yra pats triukšmingiausias, ne
skaitant saulės, objektas padan
gėje. Sporadiškai jis paleidžia į
erdvę didelius elektromagentinius
prasiveržimus — spragsėjimus,
kurių energija lygi vieno megatono termobranduolinei energi
jai.
Kalbėti apie gyvybės egzistavi
mo galimybes Jupitery po to, kas
čia apie jį pasakyta, būtų beveik
nesąmonė. Kas galėtų tokias są
lygas pakęsti? Senesnieji astrono
mijos vadovėliai taip ir rašė kad
Jupitery gyvybė esanti neįmano
ma dėl labai žemos temperatū
ros. Bet jų duomenys rodė tik pa
čių aukščiausių debesų tempera
tūrą. Tuo tarpu jau minėtas dr.
Carl Sagan seniai reiškė nuomo
nę, kad “Jupiter looks likę a terrific place for life”. Tokią savo
pažiūrą C. Sagon grindžia tuo,
kad tam tikros bakterijos puikiau
siai gyvena kai kuriuose Kalifor
nijoj esančiuose Šaltiniuose, ku
riuose šarmų koncentracija esan
ti net 10 kartų didesnė, negu gy
vybei įmanoma pakelti. Kai ku
rios bakterijos išlaiko labai dide
lę amonijaus koncetraciją, kitos
visai nereikalaujančios
deguo-
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Mt. Palomar observatorijoj su
rado tryliktąjį. Vidutinis jo at
stumas nuo Jupiterio 7.7 mylių.
Apsisuka aplink planetą
per
282 dienas. Jo judesys tiesiogi
nis, t. y. prieš laikrodžio rodyklę.

Rex

M. K. Čiurlionis (1875-1911)

MILŽINIŠKAS JUPITERIS
(Atkelta Ik 2 psl.)
nies savo egzistencijai, o esą dar
ir tokių bakterijų, kurios visai ge
rai jaučiasi temperatūroje aukš
tesnėje už virimo tašką.

ir mūsų mėnulio, tuo tarpu se
kančioji hemisfera — grynas ak
muo, be jokio dulkių sluoksnio.
Dollfus sugestionuoja, kad toji
hemisfera buvusi padengta ledu,
ir tik neseniai ledas ištirpęs. Šis
paradoksas reikalauja
daugiau
studijų, kad galima būtų jį išaiš
kinti.
I

Daltar grįžkime prie Jupiterio
erdvėlaivių. Keletą kartų teko pa
minėti Pioneer 11-jį. Lygiai me
tams praslinkus po Pioneer 10-jo
susitikimo su Jupiteriu, 1974 m.
gruodžio 3 d. II-sis pasiekė tą
pačią planetą po ilgos 606 die
nų kelionės. Jis praėjo pro Jupi
terį tris kartus arčiau, negu Pio
neer 10-sis, t. y. 26600 mylių at
stu nuo planetos aukštutinių de
besų. Šis atstumas tai tik šešios
dešimtosios Jupiterio ekvatorialinio radiuso. Žinoma, lėkdamas
taip arti, erdvėlaivis turėjo pa
siekti nepaprasto greičio. Arti
miausiam taške jo greitis siekė
107373 mylitĮ per valandą. Dėl
tokio didelio greičio 6 valandas
erdvėlaivis negalėjo fotografuoti
Jupiterio, nes išeitų labai neryš
kios nuotraukos. Jis fotografavo
planetą 26 valandas prieš kritiš
ką momentą ir tiek pat valandų
po jo. Be to nufotografavo Ju
piterio satelitus Io, Ganymede ir
Callisto.
Taigi, Pionierius 11-sis hiperboliniu lanku apsuko Jupiterį ir
nuskrido sau pas Saturną. Šią
planetą 11-sis pasieks.po penkerių metų. O, tai bus įdomus su
sitikimas.. Erdvėlaivis pralėks pro
tarpą tarp planetos ir jos garsiojo
žiedo. 2300 mylių atstu nuo pla
netos viršutinių debesų sluoksnio
ir 12000 mylių atstu nuo Satur
no satelito Titano. Galėtų moks
lininkai nukreipti Pioneer 11-jį
nuo Saturno į Uraną, bet neuž
teks erdvėlaiviui elektros srovės
žinioms į žemę perduoti. Jo bate
rijos jau bus išsekusios.

Žinoma, tai primityvi gyvybės
forma, bet vis dėlto gyvybė ir
tokios gyvybės galį būti Jupitery. Ne ant paties paviršiaus, ne
Astronomams labai įdomus Ju
aukštutiniuose debesyse, bet ati piterio satelitas Io. Jame paste
tinkamam aukšty, kur joms pa bėta jonosfera, kuri prasideda ar
togiau.
ti paviršiaus ir siekia iki 600 my
lių aukščio. Tai sugestionuoja,
Dabar nusikelkim į Jupiterio kad Io turi atmosferą.
mėnulius. Astronomai ypač do
misi keturiais didžiaisiais, vadi
Pioneer 10-jo trajektorija bu
namais galilėjiniais
mėnuliais vo taip suprojektuota, kad erd
(pirmasis juos pastebėjo Galilė vėlaivis, skrisdamas lanku aplink
jus). Jų vardai: Io, Europa, Gany- Jupiterį, užlįstų už Io mėnulio.
1977 metais bus paleistas Mari
mede ir Callisto.
ner
tipo erdvėlaivis, kurs taip pat
Tai leido astronomams radijo
bangų okultacijos metodu patik praskris pro Jupiterį ir Saturną.
Šiuos mėnulius daug stebėjo rinti, ar iš tikrųjų Io atmosfe Bet įdomiausias erdvės žygis bus
žymus. Paryžiaus observatorijos ra egzistuoja. Erdvėlaivis praskri atliktas 1980 metais. Planuoja
astronomas. Audonin Dollfus. Jo do pro Io 340000 mylių atstu ir ma tada nuleisti jau
minėtoji
pranešimu Europos mėnulis esąs patvirtino, kad Io turi atmosfe kapsulę į patį Jupiterį. Jos leidi
visas padengtas šalna. Tą patvir rą. Dar daugiau, kitas erdvėlaivis, masis bus tikrai nuotykingas. Ji
tina ir kitų stebėtojų duomenys Pioneer II-sis, pastebėjo vande sutiks 300 mylių per
valandą
Ganymede ne ištisai, bet atski nilio debesį, apsupantį satelitą greičio oro sroves, milžiniško
rom šalnos dėmėm apsidengęs. 170 laipsnių lanku. Reiškia,. Io masto atmosferinius neramumus
(Ganimede yra didžiausias iš vi turi retą vandenilio atmosferą, ir audrų frontus.
sų saulės sistemos mėnulių. Di bet tas vandenilis turįs iš jo pa-|
desnis net už Merkurijaus plane ties išeiti ir nuolat atmosferą1 Jau greitai sukaks 18 metų,
tą. Nedaug, vos 20 mylių: Mer papildyti, nes jo gravitacija per kai pirmasis dirbtinis žemės sa
kurijaus skersmuo 3100 mylių, maža, kad vandenilį išlaikytų. telitas Sputnikas pradėjo erdvės
Ganymede — 3120).
Jei ne Jupiteris, Io vandenilis nu- j erą. Per tokį trumpą laiką ame
slystu į erdvę, o dabar jis, išsi-' rikiečiai, paveržę iš rusų domi
Callisto esąs mįslė. Jis, kaip laisvinęs iš Io, patenka į orbitą navimą erdvėje, išraižė savo erd
ir kiekvienas kitas mėnulis, lekia aplink didžiąją planetą.
vėlaiviais saulės sistemą
nuo
aplink Jupiteri, vieną pusę atkrei
Merkurijaus iki Jupiterio. Reikia
pęs j planetą, o kitą pusę visa
Kalbant apie Jupiterio mėnu- tikėtis, kad iki šio šimtmečio pa
da nukreipęs į erdvę. Tad viena liūs, reikia prisiminti, kad jis tu baigos visos saulės planetos bus
jo hemisfera visada bėga pirmyn, ri daugiau, negu tuos keturis sa- aplankytos, daug nežinomųjų
» priešingoji ją seka. Pagal Doll- telitus. Iki šiol buvo žinomi 12 jo i bus išaiškinta ir daug naujų
fusą vedančios hemisferos sudėtis satelitų. Bet štai pernai, 1974 m. I klausimų iškils. Fantastinių roir struktūra visai tokia pati, kaip rugsėjo mėnesį Charles Kowal j manų idėjos tampa tikrove.

Rusų dokumentai apie Valančių
(Atkelta iš 1 psl.)
jos organizacija tapo jo minčių vaisiumi ir jo
valios 'produktu. Tokia įtakinga vyskupijos
reikšmė nepaprastai greit suvaidino
Savo
vaidmenį ir jo rezidencijoje. Palyginus su
Telšių apskrities pasienio miesteliais, Varnių
miestelis yra visai nedidelis, kuris apgyven
dintas beveik vienais žydais ir kuris niekad
neturėjo jokios ypatingesnės reikšmės. Dabar
gi šis paprastas Žemaitijos miestelis dėl il
galaikio vyskupo Valančiaus valdymo, tapo
antrąja Roma.
Iš šitos antrosios Romos vyskupas Va
lančius vienvaldiškai naudojasi jam įstatymu
suteikta teise skirstyti, paskirti, keisti ir pa
šalinti savo pavaldinius. Be to, jis ir taip sa
vo neribotą valdžią pavaldinių atžvilgiu dar
sustiprindavo savomis neteisėtomis priemo
nėmis, suvaržydamas kunigų veiksmus bei
sukąugtydamas jų valią tokiomis bausmėmis* kurios tebuvo įmanomos Varnių mst. bu
vusiuose pataisos namuose pavadintuose “Ra-

chitovo įstaiga”. Suprantama, kad pačias
bausmes bei atlikimo būdus ir laiką nustaty
davo vyskupas asmeniškai savo nuožiūra. Pa
kanka pasakyti, kad ‘‘Rachitovo įstaigoje”
buvo ne vienas nepaklusnių kunigų išpro
tėjimo atvejis. Išpūsti etatai, žymiai viršijan
tys daugelio pravoslaviškų vyskupijų išlaiko
mus etatus, gali būti apmokami, tik esant
neribotam piniginėm pajamom,
kuriomis
kiekvienas Romos katalikų vyskupas gali lais
vai savo nuožiūra disponuoti ir atlyginti pa
valdiniams, suteikdamas jiems kartu su pa
reigomis nevaržomą laisvę eksploatuoti tikin
čiuosius gausiomis ir brangiomis apeigonąis.
Pats Romos katalikų vyskupas, būdamas ap
suptas fanatiškų žmonių ir turėdamas seniai
pateisintas ir savališkal didinamas nuola
tines, neišsenkamas pajamas, galėjo nukreipti
Telšių vyskupijos veiklą bet kuria kryptimi.
Kaip tik šią kryptį, link kurios vyskupas
Valančius nuvedė Telšių vyskupiją, negailė
damas nei laiko, nei lėšų, nei jėgų ir net
žmonių, geriausiai apibūdina Vilniaus kari
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RUTH SCHAUMANN
ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS
Bei kodėlgi tai:
Būti išnešiotam, gimti,
Ir kentėti, ir nerimti,
Pralaimėti, pasiimti
Mirčiai vėl šaltai?
Bet kodėl, kodėl:
Būti gailiai išmyluotam,
Maldant verksmą su paguodom,
Bet į kapą atiduotam
Ten nurimti vėl?
Bet kodėl, menu,
Kirpo vilną Avinėlio,
Giesmėm puošė audimėlį
Ir krauju aptaškė vėlei ,
Tą drabužį nūn ?

Ruth Schaumann

Bet ar tars dar kas:
Jei atleisi sau, išliksi.
Žvelk, ką sako žvaigždės bliksy,
ir nurimk — tu neišnyksi —
Ir sudėk rankas.

.

j mes sėdim ir linksmi,
Metų vingiais žaisdami,
Amžinybės laukdami,
Stačiusį ją minim.
Nuo šakų,
Iš laukų
Krinta sėklos, vaisiai.
Siela brangi, nebijok.
Kai pradėsi, nesustok,
Meilės giesmę jam giedok,
Kur tik būsi, kur tik eisi.

DIEVO PALAPINE

Visata —
Išpuošta
Dievo palapinė:

PASKUTINIO TEISMO DIENĄ

Trimitam drebinant dangaus skliautus,
Pašauks kaip žmoną, motiną ir vaiką
Mane toj paskutinėj dienoje.

Pašaukus pirmąkart, laikysi tu
Mane ųž rankos, kad per suklydimų
Sukės galėčiau peržengti nesukeista,
Ir antrąkart pašaukus, neš mane
Sostam vaikeliai, kur pati nešiojau.
Rankutėm tartum angelo sparnais.

Pašaukus darsyk, būsiu tik viena.
Tepadeda tada širdis, ta vargšė,
Neliovus niekad žemėj džiaugtis taip,

Kaip džiaugiasi vaikai, kaip liūdi jie,
Kada paukštelis gyvas, kenčia, miršta, —
O Dieve, Viešpatie, pasigailėk! — — —
Vertė A. TYRUOLI S

Ruth Schaumann

nės apygardos laikino karinio įgaliotinio pra
nešime išdėstyti faktai, kurie patvirtina šios
krypties maištingumą.
1848 metais vyskupas Valančius, būdamas
dar eiliniu kunigu, išleido knygą žemaičių
kalba: “Žemaičių vyskupiją aprašė kunigas
Motiejus Valančius”. Šioje knygoje nuo pra
džios iki galo raudona gija praeina mintis,
kad Žemaitijos prijungimas prie Rusijos tapo
visų nelaimių žemaičiams ir lietuviams pra
džia. Kiekvieną kartą, kai knygoje užsime
nama apie Romos katalikų vienuolynus, ku
rie už dalyvavimą pirmajame lenkų sukilime
buvo uždaryti, visada pabrėžiama, kad vy
riausybė šitą vienuolyną išžudė. Šią knygą
Telšių vyskupas Valančius daug kartų išlei
do pakartotinais leidiniais ir dideliais tiražais,
kurią jis pats platino ir įpareigojo kunigus
platinti.
Be šios knygos, vyskupas Valančius da
linai pats parašė, dalinai aprobavo spaus
dinimui žemaičių - lietuvių kalba visą eilę
įvairiausių Romos katalikų maldynų, kurie
taip pat buvo išleisti keliais leidiniais. Ir ši
tie maldynai gausiai perpildyti tai kreipimu
si į Dievą, tai į Švenčiausiąją Dievo Motiną
ir į šv. lenkų karalaitį Kazimierą, kaip į Len
kijos - Lietuvos globėją, “dėl eretikų - prispau
dėjų išnaikinimo”, tai vėl skundžiamasi tuo,

Kristus ir vaikai

Ruth Schaumann (1899-1975) vokiečių katalikų rašytoja, poetė,
grafikė ir skulptorė, žemės kelionę baigė š. m. kovo 13 d. Miun
chene, kur praleido didžiąją savo gyvenimo dalį. Kilus iš Hambur
go, konvertite 1924 m. Buvo ištekėjusi už “Hochlando" redaktoriaus
dr. F. Fuchso (šis žurnalas savo metu buvo gerai žinomas ir Lietu
voj). Šalia Gertrūdos von Le Fort ir Petro Doerflerio viena žymiau
sių dabarties vokiečių katalikų rašytojų. Reiškėsi gausia beletristine
ir lyrine kūryba (per 20 romanų bei apysakų ir per 10 poezijos rin
kinių). Nemaža jos kūrybos skirta vaikams. J lietuvių k. buvo iš
verstas jos prozinis kūrinys “žydinčioji lazda" (Vertė A Čeilytkaitė-žagrakalienė, 1935 m.). Jos lyrikai būdingas intymus jausmingu
mas,, gamtos pajautimas, formos subtilumas, stiliaus paprastumas.
Prieš penketą metų vertėjo aplankyta pareiškė: “Ko palinkėti lietu
viams? Ogi nepaliaujamo tikėjimo, kad blogj nugalės gėris, kaip
tamsą nugali saulė, kaip mirtį Prisikėlimas”.
A- T.

kad “mūsų valstybė žūsta” ir kad “švedai
ir maskoliai tūkstančius žmonių, sukaustytus
grandinėmis, varė į vergiją ir, galop dėkoja
ma Sv. Kazimierui už tai, “kad maskolius
nugalėjo ir žmones iš vergijos išlaisvino”.
Jeigu maldynais buvo siekiama teoretiš
kai ugdyti žmonėse neapykantą Rusijai ir jos
vyriausybei, tai per bažnytinius pamokslus
kunigai aiškino, kad reikia pasiruošti veiks
mams, o paskui ir konkrečiai pradėti veikti.
Prieš ruošiantis sukilimui, bažnytiniai pa
mokslai dar buvo labai atsargūs ir neaiškūs,
kaip ir kai kurios užuominos maldynuose.
Tačiau vėliau per pamokslus tikrasis dvasi
ninkų tikslas po truputį vis labiau pradėjo
ryškėti ir, galiausiai, buvo tiesiog pašaukta
sukilti su ginklu rankose. Taip, 1860 metais
dorovinio sutvirtinimo prasme ir būsimiems
sukilimo veiksmams pasiruošti, visi Telšių
vyskupijos Romos katalikų dvasininkai, savo
vyskupo įsaku, reikliau negu bet kada pradė
jo skleisti blaivybės idėją.
Blaivybė buvo rūpestingai saugoma, pro
paguojama ir todėl po truputį ji pradėjo įeiti
į prastų žmonių gyvenimą. Žmonės, kurie
nepriklausė blaivybės draugijoms, buvo iš
juokiami. Gi blaivybės draugijų nariai ne
šiojo specialius metalinius
ženklelius ant
krūtinės. Jeigu blaivybės draugijų nariai pa

žeisdavo savo įžadus, jie būdavo baudžiami
bažnytinėmis bausmėmis, kurios iš pradžių
apsiribodavo piniginėmis baudomis, o pakar
totinai nusižengus, prieidavo net iki arešto.
Piniginės baudos buvo skiriamos besiartinan
čiam sukilimui finansuoti. Sekančiais 1861
metais per bažnytinius pamokslus buvo skel
biama apie Lenkijos šventą misiją išlais
vinti žmones iš Rusijos jungo, buvo kalba
ma apie jos didvyrius, pavyzdžiu statomas
Kosciuška ir t. t. Per pamokslus buvo prane
šama, kad organizuojamos minėjimo iškil
mės Kosciuškos garbei. Ilgainiui šios minėji
mo iškilmės pavirsdavo religinėmis procesi
jomis, o religinės procesijos — politinėmis
demonstracijomis, kurių metu buvo dainuo
jamos papiktinančios dainos, siautėjama
prieš (policijos agentus ir įžeidžiama visa, kas
tik yra rusiška. Vyskupas Valančius negalėjo
nežinoti šių reiškinių ir apsiribojo tuo, kad
į civilinės administracijos užklausimą, ką reiš
kia šios iškilmingos eisenos, atsakė, kad jo
mis paminimos niekam nežinomo Tado Kul
viečio mirties metinės, mirusio 20 metų prieš
prasidedant sukilimui. Tiktai 1863 metais
vyskupas Valančius teikėsi pasisakyti konkre
čiam ir, be to, oficialiame dokumente. 1863
metų kovo mėn., sukilimo įkarštyje, vyskupas
(Nukelta į 4 psl.)
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šeštadienis, 1975 m. gegužės mėn. 17 d.

25 metai Chicagos aukštesniajai
lituanistikos mokyklai
JUOZAS MASILIONIS

Varnių miestelio, buvusios vysk. M. Valančiaus buveinės, dabartis.

(Iš Br. Kviklio archyvo)

Rusų dokumentai apie Valančių
(Atkelta iš 3 pusi.)
Valančius kreipėsi į liaudį su apaštališkuoju
laišku, kuriame, užuot šaukęs liaudį prie tvar
kos, jis sukilimą pavadino karu. Šis charak
teringas laiškas prasideda tokiais žodžiais:
“Kiekvieną dieną mes girdime ir skaitome
iis laikraščių, kad mūsų šalyje prasidėjo Ka
ras”. Tarp kitų frazių, kaip “žmonių išęnėginimas” bei ‘‘būtinumas atgailauti ir mels
tis”, tame laiške yra ir toks išsireiškimas:
“kad šis karas atneštų mums laimingą išgel
bėjimą”. Nesunku suprasti, kas slypi šiame
išsireiškime tuo labiau, kad jis baigiasi žo
džiais: “...mums ir mūsų kraštui”. Tais pačiais
1863 metais, gegužės II ir birželio 2 dienomis,
vyskupas Valančius, turėdamas įvairiose įstai
gose savo žinioje apie 100 pavaldinių, leido
15-20 žmonių sukilėlių būriui atvykti į Var
nius ir užgrobti konsistorijos lėšas ir, lyg tai
iš baimės prieš dešimtį šių pakvaišėlių, pir
mą kartą jiems atsilankius, pasiūlė papusry
čiauti, o antrą kartą jiems atvykus ankstų
rytą, jis pats asmeniškai kalbėjosi su vienu
iš jų savo sode. Čia neišdėstomos nei šių
faktų smulkmenos, nei vyskupo Valančiaus
pasiaiškinimąi. .Vieni ir kiti pakankamai aiš
kiai išdėstyti buvusio laikino lauko auditoriato praneš-ime.
Čia išdėstomi faktai tiktai tuo nuoseklu
mu, kuris labiausiai užtikrina prielaidą, kad
sukilimo sėkmė, jeigu ji būtų galima, galėtų
paveikti vyskupą Valančių priimti sprendimą
atvirai remti ir globoti jį. Ši prielaida tuo
tikresnė, kad tuo pačiu laiku Popiežius ne
pasmerkė lenkų sukilimo prieš teisėtą vyriau
sybę. Tačiau, neapsistojant ties prielaidomis,
reikia paminėti pačius ryškiausius iš to pa
ties lauko auditoriato pranešimo faktus. Į
kunigų užklausimus, kaip pasielgti, kai suki
lėliai verčia skaityti kurstytojiškus atsišau
kimus, vyskupas Valančius davė tokį atsa
kymą: “Elkitės kaip išmanote”. Kitą kartą
pas vyskupą atvyko kunigas su pranešimu,
kad sukilėliai įsakė jam įstoti į jų būrį, o vys
kupas pasitenkino paprasta pastaba: “Tu gir
tas. Kodėl tau eiti į mišką?” Ta pačia dvasia
jis atsakė ir kitam kunigui, kuris apsilankė
su pranešimu, kad buvo priverstas perskaity
ti ■ kurstytojišką atsišaukimą: “Sėdėk namie
ir vykdyk savo pareigą”. Nemažiau charak
teringas atsakymas kunigui, kuris prašė leis
ti nueiti į sukilėlių būrį jų dvasinius poreikius
patenkinti: “Yra paprotys, kad prie kariuome
nės būtų gydytojai ir kunigai. Neduodu nei
žodinio, nei raštiško leidimo, tačiau bet ku
riuo atveju draudžiu nešioti ginklą”. Tačiau
ne vien dviprasmės frazės įrodo, kad vysku
po Valančiaus pažiūra į praėjusį sukilimą bu
vo tyliai pritarianti. Pastebėta, kad geresnes
parapijas jis paskirstė kunigams, kurie labiau
siai buvo artimi ir nuolankūs jo valiai, o tar
dymo ir teisminės bylos įrodė, kad dauguma
kunigų žuvo su ginklais rankose, kitiems įvyk
dytos mirties bausmės, o dar kiti, ištisomis
dešimtimis ištremti į katorgos darbus, buvo
kaip tik iš geresnių parapijų, o jų tarpe buvo
net dekanų. Moralinės atsakomybės jausmas
prieš žuvusius vertė vyskupą imtis tokių prie
monių kaip kunigų, kuriems įvykdyta mirties
bausmė, pavardžių įrašymas į tam tikrus są
rašus, siekiant juos prisiminti, o ištremtiems
į katorgos darbus kunigams buvo siunčia
mas jų ankstyvesnis atlyginimas. Be to, kas
čia paminėta, pats vyskupas pripažino faktą,
kad jis susižinodavo su sukilėliais — kaliniais.
Jis prisipažino, kad gavo iš vienos moters, kuri
buvo įkalinta Kauno kalėjime pagal politinę
bylą, dovanų — rankdarbių.
Remiantis išdėstytais faktais, sunku susi
laikyti, nepadarius prielaidos, kad vyskupas

“Valančius atvirai nedalyvavo sukilime tiktai
todėl, kad jam taip padiktavo savisaugos instiktas ir, gal būt, dar todėl, kad, pagal tu
rėtus apskaičiavimus, jis tikėjo, jog sukilimui
yra pakankamai gerai paruoštų žmonių.
Vyskupo Valančiaus veiklos charakteris
nepasikeitė ir numalšinus sukilimą, kai jo re
zidencija jau buvo perkelta iš Varnių į Kau
ną. Būdamas Kaune, jis gana sumaniai išvys
tė priešišką veiklą prieš rusų liaudies mo
kyklas. 1865 metais Kaune, sutvirtinimo sak
ramento priedanga, jis surinko kaimo gyven
tojų mases ne tik iš Kauno, bet ir iš buvusių
Augustavo, Kuršo, Vilniaus ir net Gardino
gubernijų ir suorganizavo masinę liaudies de
monstraciją, siekdamas paveikti administra
ciją, kad pastaroji leistų jam lankyti vyskupiją.
Dar praėjusiais metais vyskupas Valančius,
būdamas Kaune, pasiūlė savo konsistorijai
pasiųsti prie progos pinigų ištremtajam į ka
torgą buvusiam parapijos vienuolyno vyres
niajam. Visiškai suprantama, kad vietos pa
keitimas negalėjo padaryti nė mažiausios įta
kos vyskupo yalančiaus mąstymo bei veiki
mo būdui pakeisti.
Imant dėmesin:
1. Kad vyskupas Valančius turėjo gali
mybę perorganizuoti Telšių vyskupiją;

2. Kad jis perauklėjo ir sudemokratino
visą pavaldžią jam dvasininkiją, kuri turėjo
misiją auklėti liaudį Lietuvos atjungimo nuo
Rusijos dvasioje bei sujungti savo vyskupijos
katalikus su dvasininkija į vieną katalikišką
organizaciją;
3. Kad labiausiai įtikima, jog jis nepasekė
sukilėlių pėdomis tik todėl, kadangi raudo
nieji sukilėliai pradėjo sukilimą anksčiau nu
statyto laiko;
4. Kad jis nuėjo taip toli savo asmeni
niuose siekimuose ir su sukilėliškais tikslais,
jog jo vardas tapo žinomos doktrinos sinoni
mu ir vėliava, o jis pats — Romos katalikų
dvasininkijos nuolatinių sąmokslų vadovu
prieš vyriausybę;
5. Kad dabartiniu metu vyskupas Valan
čius neginčijamai vadovauja visiems jam pa
valdiems asmenims, kaip jo asmeninės va
lios pasyviems vykdytojams;
6. Kad vietos administraciniai organai
yra bejėgiai ką nors padaryti vien tiktai dėl
j°8 jiems trūksta kaltinamojo asmeniško
prisipažinimo, kurio reikalauja formalus įsta
tymas. O tokio prisipažinimo negalima iš
gauti iš vienos pusės todėl, kad patys įstaty
mai gelbsti vyskupą nuo formalaus teismo
ir tardymo, o iš kitos pusės todėl, kad tokią
užmaskuotos sukilėliškos veiklos galimybę
vyskupas rado pernelyg plačiuose įgalioji
muose, kuriuos taip pat jam suteikė įstaty
mas;
7. Kad nėra ypatingo būtinumo išgauti
iš vyskupo Valančiaus asmenišką prisipaži
nimą po to, kai atvirame pokalbyje su kauno gubernatoriumi jis išsireiškė, jog periodiš
kus sukilimus jis aiškina kaip istorinį reiški
nį, visiškai analoginį su rusų tautos sieki
mais išsilaisvinti iš totorių priespaudos ir
8. Kad su vadovo nušalinimu Telšių vys
kupijos Romos katalikų dvasininkijos tvir
ta politinė organizacija neteks savo atsparos
punkto, o kartu su tuo praras ir turimą jė
gą. Iš to seka tik viena išvada, kad sutinka
mai su laikino lauko auditoriato nuomone,
pareikšta dar praėjusių metų pradžioje, ir, sie
kiant užkirsti kelią galimiems sukilimams
ateityje, vyskupas Valančius negali būti toliau
paliktas ne tik dabartiniame savo poste, bet
ir iš viso Šiaurės-Vakarų krašto ribose.
(B. d.),

Šių metų kovo 11 d. suėjo lygiai
25 metai Chicagos Aukštesnia-'
jai lituanistikos mokyklai. Jei >
mokykla būtų ne mokykla, o jau- Į
nuolis ar jaunuolė, tai 25 metai
būtų toks amžius, apie kurį poe- j
tas sako: “Esi pačioj jaunystėj ir
pačiame pavasary”. Betgi ketvir
tis šimtmečio mokyklai, esančiai
išeivijoje, yra minėtinas įvykis.
Mokyklos sukaktis buvo gra
žiai ir iškilmingai paminėta ko
vo 21 — 23 dienomis absolventų
dailės ir grožinės nuotraukos pa
roda, nuotraukų iš mokyklos gy
vavimo ir veiklos paroda ir mi
nėjimo centre — akademinė ir
toteminė dalis. Jubiliejaus proga
prisimintini bent patys svarbiau
sieji mokyklos gyvenimo įvykiai
ir nuveiktieji darbai.

na. Dėl to ir klasės buvo pava
dintos vyr. liet, gimnazijos kla
sių vardu: 5, 6, 7 ir 8. Pirmaisiais
mokslo metais dėstomųjų dalykų
branduolį sudarė tikyba, lietu
vių k., lietuvių literatūra, Lietu
vos istorija. Nuo 1953*54 m. m.
prisidėjo dainavimas, j tautiniai
šokiai ir Lietuvos geografija, nuo
1956-57 mm. — tautodailė, ku
rią nuo 1965 m. pakeitė grožinis
skaitymas. Nuo 1974
75 m.m.
įvestas visuomeninis ugdymas.
*

Programos

Pačioje pradžioje mokykla lai
kėsi tradicinės Lietuvos gimna
zijų atitinkamų dalykų progra
mos, truputį pritaikytos naujo
sioms sąlygoms.Silpnėjant moki
nių lituanistiniam pasiruošimui,
programos buvo kelis kartus per
žiūrėtos ir pritaikytos naujosioms
sąlygoms. Susiorganizavus JAV
LB Švietimo tarybai,, ji laikosi
Švietimo tarybos nustatytų prog
ramų ir sistemos ir tuo bendra
darbiavimu didžiuojasi^,.
Mokslo priemonės ir vadovėliai
Pačioje pradžioje pagrindinės
priemonės arba mokyklos inven
torius (suolai, rašomosios len
tos) buvo gaunamas mokyklą
pri'glaudusiose patalpose. Savas ’T‘
inventorius buvo įsigytas to me
to dir. A. Rūgytės rūpesčiu, ke
liantis į Jaunimo centrą. Dabar
daugelis, sėdėdami Jaunimo cent
ro klasėse per įvairiausius susi
rinkimus, net nepagalvoja, kad
jie naudojasi ne Jaunimo centro,
o mokyklos staliukais, kėdėmis...

Mokyklos įkūrimas

Mintis kurti Chicagoje aukš
tesniąją lituanistikos mokyklą
kilo 1949 m. rudenį, kada, di
džiosios emigracijos paliesti, iš
Vokietijos ir kitų kraštų į Chica
gą suplaukė daugybė lietuvių.
Pradėjus vaikams eiti į ameri
kietiškas mokyklas, daugeliui tė
vų, turinčių gimnazistinio am
Pradėjus trūkti vadovėlių ir
žiaus vaikų, kilo mintis, ar nebū
Jaunimo centro rūmai Chicagoje. Juose yra įsikūrusi Chicagos Aukštesnioji
niekam jų paruošimu tada nesi
tų galima įsteigti kokios nors rū lituanistikos mokykla.
rūpinant, Mokytojų taryba nu
šies ir formos aukštesniąją mo
tarė
pati aprūpinti reikiamais
kyklą, kurioje jų vaikai, baigę
pradžios mokyklas ar vieną kitą ačiū, nes jie mokyklai patalpas nimo, besimokančio amerikietiš- vadovėliais. Mokytojas D. Velič
lietuviškos gimnazijos klasę, ga davė nemokamai ir taip lengvi koše mokyklose, žinias lietuviš ka parašė ‘‘Lietuvių literatūros”
no kūrimosi dienas.
kais dalykais, kurių būdavo mo I ir II d., o J. Masllionis — III ir
lėtų tą mokslą užbaigti.
koma vyr. Lietuviškos gimnazi- IV d. Parašyti tokius stambius
Sumanymas ėmė konkrečiau
Nuo 1957 m. rugsėjo 7 d.
vadovėlius buvo daug lengviau, >-4
realizuotis tik tada, kai buvo at
mokykla naudojasi T Jėzuitų jos kalsėse, kurių jie čia, ir ge
siremta į Mokytojų sekciją, suor
(Nukelta j 5 pusi.)
naujomis, erdviomis ir moder riausius norus turėdami, negau-'
ganizuotą 1949 m. lapkr. mėn.
niomis patalpomis — Jaunimo
12 d. prie Lietuvių tremtinių
centre.
Mokykla nuoširdžiai
dtauglj&s, kuriai tada vadovavo
kinga kun. B. Krištanavičiui,
kun. Ą Stašys. Mokytojų sekci
jai vadovavo Stasys Rudys, da statydinusiam šiuos rūmus ir
kvietusiam mokyklą į juos,
bartinis JAV LB Švietitimo tary
k'inga po jo buvusiam provinciobos pirm. Sekcijos valdybos po
lui kun. Br. Markaičiui ir dabar
sėdžiuose buvo apsvarstytas to
tiniam — kun. G. Kijauskui.
kios mokyklos steigimo reikalas.
Daug mokyklai širdies parodė ir
Tėvams pritarus, Mokytojų sek
Jaunimo centro direktoriai kun.
cijos pirm. St. Rudys pakvietė
J. Kubilius, kun. J. Raibužis, kun.
mokytojus ir, gavus patalpas Švč
J Borevičius ir dabartinis —
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
kun. A. Kezys, kuris drauge yra
parapijos mokykloje, darbas bu
iqXJir mokyklos kapelionas. Visiems
vo pradėtas jau 1949 — 1
n
jiems mokykla
dėkinga už bend
mokslo metams įpusėjus, 1950
rą sielojimąsi kas šeštadieniniais
m. kovo 11dChicagos Aukšt. lit, mokyklos mokytojų personalas 1974-1975 m. iii. Pirmoje
eilėje sėdi iš k. į d.: Zita Visockienė, Mokyt tarybos sekr. Danutė Eidukienė,
Pimąją dieną susirinko apie jos reikalais.
direktorius Juozas Masllionis, Tėvų komiteto pirm. Juozas Derančius, Vilija Ke- V
50 mokinių ir 5 mokytojai: d’iDėstomieji
dalykai
relytė, kun. Algimantas Kezys, S.J.; antroje eilėje stovi iš k. j d.: Faustas Stro.
rekt. St. Rudys, tikybos mokyt,
lia, Nijolė Pupienė, Linas Rimkus, Dovas Šaulys, Augusta Saulytė, Rimas Čer
kun. Ją Kidykas, S J., lietuvių k. Mokykla buvo įkurta noru ir nius, Giedrė Cepaitytė. Nuotraukoje nėra Danutės Bruškytės.
dr. P. Jonikas lietuvių literatūros tikslu papildyti lietuviškojo jauNuotr. V Jasinevičiaus
— B. Babrauskas ir Lietuvos is
torijos — dr. V. Sruogienė. Ati
daromąją kalbą pasakė dir. St.
Rudys, po to kalbėjo visi moky
tojai ,o dr. P. Jonikas skaitė pa
skaitą apie J. Jablonskį
Ir taip prasidėjo darbas, nenutrūkęs 25 metus, turėjęs daug
rūpesčių, vargų ir džiaugsmingų
valandų, palikęs Chicagos lietu
K®';
vių gyvenime neišdildomų pėd
sakų. Malonu buvo jubiliejaus
minėjime matyti net tris pačius
pirmuosius šios mokyklos moky
tojus — St. Rudį, dr. P. Joniką,
CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25%
dr. Sruogienę, o iš kun. J. Kidyko,
s*
$1,000 įdėtas vieniems metams duos • • • • • 6.5%
gyv. šiuo metu Clevelande, gau
$1,000 įdėti 4 metams duos • ••••«•• 7.5%
ti sveikinimą raštu. Deja, laikas
$1,000 įdėti 6 metams duos .••••••• 7.75%
SU*
r-1-padarė savo: B. Babrauskas jau
miręs, iškilmėse tegalėjo daly
Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
»
vauti jo našlė žmona poetė G.
uniicmr
. . ..
MUA1H0I1SIN6
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede inilAi
LENDER
Tulauskaitė —Babrauskienė.
1

rilr t rl - 1
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Philomena sako:

KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR
IN
TINKAMESNIAM
GYVENIMUI

t=r iw
♦

ralinės Valdžios Apdraudę F. S. L. I. C.

Patalpos
Mokykla gimė
svetimame
krašte, be savos pastogės. Ją pir
miausia priglaudė Brighton Par
ko parapija (1950-52), paskui
Marųuette Parko parapija (1953
— 54), po to Sv. Kryžiaus (1954
— 55), Sv. Jurgio (1955 — 57).
Tai buvo vargo metai. Vieniems
patalpas atsakius, kitų padėdavo
ieškoti V. Brizgys, kons. dr. P.
Daužvardis dr kiti įtakingesni as
menys. Tų visų parapijų klebonų
garbei tenka pasakoti nuoširdy

CHICAGO ™
savings and loan association
6245 south vvestern avenue 476-7575

Šeštadienis, 1975 m. gegužės mėn. 17 d.
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Krikščiūnienė, Benediktas Bab
Absolventai
FORDO FONDO
lionis, A. Šimaitienė, E. Songi
rauskas,
dr. Vladas Literskis ir
KULTŪRINĖ PARAMA
nienė ir nuo 1972 m. D. Eidu-.
Mokykla yra iškeidusi 23 bai
negu išleisti. Kreiptasi šen, kienė.
Domas Velička.
Fordo fondas perpus sumaži
gusiųjų laidas — iš viso 750 jau
kreiptasi ten, bet pinigų negauta.
Iš 750 mokyklą baigusiųjų 7 na savo teikiamą paramą dėl su
nų
žmonių,
kurie,
pasklidę
po
vi

Kritišką valandą dosnią pagal
yra mirę: Vidas Milavickas, Ar sidarančių finansinių sunkumų
Mokytojai
są Ameriką ir net kitus kraštus,
bos ranką ištiesė Marija ir inž.
vydas Rimas, Kęstutis Petraus krašte, kas atsiliepia ir į fondo
neša šviesą ir lietuviškumą nuPer 25 metus mokykloje dirbo
Antanas Rudžiai, kiekvienai da
kas, Zita Litvinaitė, Laima Cepai- lėšas. Fondas 1973 m. turėjo 3
tautimo pavojuose esančiai jau
66
mokytojai,
neskaitant
tų,
ku

liai išleisti duodami po 1000 dol.
tytė - Paulienė, Gražina Marija bil. dol. vertės turtą - indėlius,
najai kartai. Mes didžiuojamės sa
ir taip tapdami mokyklos pačiais rie pravedė vieną kitą pamoką ar
i Musteikytė ir Dalia Juknevičiūtė kurių vertė dabar krito iki 1.7 bil.
vo absolventais. Jie taip pat pa
stambiaisiais mecenatais. Su 500 pavadavo vieną kitą šeštadienį.
— Šimoliūnienė.
doL
rodė, kad neužmiršo savosios
dol. auka atskubėjo L. ir B. Ben- Ilgiausiai mokykloje išdirbo A-.
Vis: mokyklos mirusieji minė
mokyklos.
Iicija
Rūgytė
—
21
metus.
Ant

doraičiai ir daugelis su mažesnė
jimo akademijoje buvo įspūdin MILŽINIŠKO SKRAIDUOLIO
Ruošiant jubiliejini minėji gai pagerbti.
GRIAUČIAI
mis sumomis. Nemažas aukas roji vieta atitenka J Masilioniui
mą, trys mokytojos turėjo reika
sutelkė Tėvų komitetas ir tuo — 20.5 m. Trečia vieta — kun.
Texas valstijoje iškąsti griaulų su šią mokyklą baigusiais. Ni
metu veikęs Motinų klubas. Jų J. Raibužiui — 18 m. Štai eilė ki
Pabaigai
čiai
skraidančio ropuolio, gyvejolė Pupienė, pati šios mokyklos
dėka vadovėliai buvo išspausdin tų, ilgiausiai išdirbusių: D.
nusio
prieš 60 milijonų metų,
Kad mokykla galėjo išsilaikyti
absolventė, parengė anketas ir
ti, ir jais naudojasi visos aukš Velička —17 m., N. Pupienė —
kurio ištiesti sparnai; sudarė 51
14
m.,
A.
Šimaitienė
—
13.5
m.,
25
metus,
tai
darbas
ir
vaisius
la

tesniosios lit. mokyklos tiek JAV,
Chicagos Aukštesniosios lit. mokyklos Tėvų komitetas 1974-75 m. m. Pirmoje išsiuntinėjo. Gavo daugybę atsa
pėdą. Tai didžiausio iki šiol su
Kanadoje, tiek ir kituose konti kun. A Kezys — 12 m., V. Liu- k. į d.: Petras Brizgys (invent ir aprūp..), Irena Pemklenė (metraščio reikalai), kymų. Danutė Bruškytė ir Au bai daugelio žmonių. Anot lietu rasto skraiduolio liekanos. Jis 6
nentuose. Tų vadovėlių leidimo levičius ir Z. Visockienė po 10.5 direktorius Juozas Masilionis, pirmininkas Juozas Derančius, Kazimiera Bra- gusta Šaulytė suorganizavo ab- viško priežodžio: “Daug rankų kartus didesnis už dabartinį di
dūnienė (sekr.), Danutė Viktorienė (ižd.), Aldona Kaminskienė (parengimų
soventų meno ir nuotraukų pa didžią naštą pakelia”. Tebūnie
. rėmėjams dėkinga ne tik ši mo m., O. Krikščiūnienė ir I. Sera ved.)
ir Dalia Liubinskienė (inf. ir spauda).
Nuotr. V. Jaslnevičiaus
džiausią paukštį — Kondorą.
rodą. Dalyvavo 27 asmenys. Žita leista padėkoti visiems, visiems,
kykla, bet ir visos jais besinaudo pinas — po 10 m., A. Bagdonas,
I.
Smieliauskienė
ir
F.
Strolia
po
neišskaičiuojant
pavardžių.
Tai
VisockĖenė suorganizavo meninę
jančios.
1964—65 m.m. buvo paruošti, 9 m., D. Eidukienė ir P. Lamp- vėjo po 1965 m., i mokyklą įsi su Rimu Černiumi. Metraščių minėjimo dali, įtraukdama 10 padaryta bent iš dalies sukaktu
o 1965 m. išspausdinti “Lietu satienė 8 m., A. Dundulis ir E. jungus akt. Z. Kevalaitytei — auklėjamoji reikšmė labai didelė. asmenų. Tai tik dalis absolventų, viniame leidinyje — “Lietuvy
vių k pratimai, kuriuos 5 kl. pa Songinienė po 7 m., dr. VI. Li Visockienei: suvaidintas “Gedi Juos leidžia Tėvų komitetai, tu kurie turėjo progą pasirodyti per bės švyturyje”.
ruošė D. Velička, 6 kl. I. Sera terskis 6 m., kun. K. Pečkys — mino sapnas”, “Atžalyno” II v., rėdami jo reikalams narj. Pasku mokyklos jubiliejaus minėjimą.
Mes didžiuojamės tėvais, lei
pinas, 7 ir 8 kl. J. Masilionis. Tų 6.5m., dr. V. Sruogienė 5 m., kiti “Meškiukas Rudnosiukas”, Krė tiniuosius trejus metus jo reika Jiems ir jų organizatorėms nuo džiančiais ir leidusiais savo vai
pratimų buvo išleistos dvi laidos. po mažiau kaip 5: D. Augienė, vės “Milžinkapio”, Vačiulaičio lais nuoširdžiai rūpinasi Irena širdi padėka.
kus i šią mokyklą, didžiuojamės
Pemkienė.
Pasibaigus 5 ir 6 kl. pratimams VI. Baltrušaitis, L Braždienė, V. ‘‘Uodo” inscenizavimas ir 1.1.
mokiniais, kurie ją lankė ir bai
Mirusieji
ir jų autoriams mokykloje nebe Cibavičius, M. Drunga, R. Gusgė,
didžiuojamės mokytojais, ku
Kasmet ruošiami Nepriklauso
Mokykla leido “Tėvynės At
Iš 66 mokytojų, dirbusių mo
MARQUETTE PHOTO
dirbant, naujus šioms klasėms taitienė, P. Janutienė, E. Jasaitie mybės šventės minėjimai, ku
rie su dideliu pasiaukojimu dir
garsius”, neperiodini laikraštėlį. kykloje, 4 jau yra mirę: Ona
pratimus paruošė Rimas Černius, nė, A. Jasaitytė, dr. P. Jonikas R. riuose programą atlieka patys
bo ir tebedirba, didžiuojamės kad
SUPPLY
o išleido JAV LB Švietimo taryba. Jonynaitė, Br. Jonušas, kun. J. mokiniai.
ir negausiais mecenatais, kurie REIKMENYS FOTOGRAFAMS
4 kl. pratimus 1965 — 66 pa Kidykas, kun. G Kijauskas, Br.
mokyklos pastangas rėmė.
IR MĖGĖJAMS
Kliorė, E. Kolbienė, A. Krikščiū
Metraščiai
ruošė E. Songinienė.
Visi juk mes dirbame Lietuvai, Daug sutaupysite pirkdami čia
Mokykla, ruošdama ir leisda naitė, J. Mačiulis, kun. B. Markai
mūsų
tėvynei, lietuviukui, jos Jvairių firmų foto aparatus bei
Mokiniams
į
literatūrinį
dar

ma vadovėlius ir pratimus, ne tis, D. Matulionytė, O. Mickevi bą įtraukti nuo 1960 m. leidžia
vaikui Tad “Ir šviesa, ir tiesa jų reikmenis. Pasinaudokite Pa
togiu planu atidedant pasirink
veikė ipartizaniškai, o bend čienė, J. Paukštienė, J. Pėterai- mi metraščiai. Jų išėjo jau penmūs žingsnius telydi!”
S Petersonienė, B. Prapuolė- . . ...
_ , , ,
.
tus reikmenis ypatingai progai.
radarbiavo su Švietimo taryba, tis,
nis, J. Račkauskas, St. Rudys, A I įollka> Gintaras, Sakalų ketai.i,
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
gaudama iš jos pripažinimą — Rakštelė, A. Šapalaitė, kun. A.' T^s pašvaiste,,
JJaunystės
——
aptarnavimas. Atidaro pirmad
PARAMA
UNIVERSITETAMS
aprobatą. Ir dėl to bendradar
žiedai, Mūsų metai, Daigeliai,
ir ketvirtad vakarais iki 0 vai
biavimo ji nesijaučia nei nu Tamošaitis, A. Tijūnėlis, kun. K. Pirmosios prošvaistės, Gintaro
Illinois kolegijos ir universite
3314 VVest 63rd Street
skriausta, nei pažeminta, nors Trimakas, kun. A. Trakis, kun. J. krantas, Laisvės viltis, Dešimtoji
tai 1973- 1974 metais gavo aukų
Vaišnys,
VI.
Vaitiekūnas,
kun.
dėl kai kurių aiprobatų teko daug
101.4 mil. dolerių. Aukos, paly
Tel. PRospect 6-8998
pastanga,
Mėnesienos keliu,
L. Zaremba.
kovoti.
ginus su ankstesniais metais,
Laisvės šauksmas, Jaunimo svajo
Chicago, lUinols, 60629
Lietuvos istorijai eiti mokykla
sumažėjo 28 mil. dol.
Atskirai paminėtini jaunieji nės, Žiemos žiedai, Penkiolikta
naudojasi savo buv. mokytojų mokytojai, baigusieji šią mokyk sis derlius ir šiemetinis —“Lie
t
darbu — dr. V. Sruogienės ir V. lą, Ped. lit. institutą ir grįžę j tą tuvybės švyturys”. Metraščius
Liulevičiaus paruoštais vadovė pačią savąją Chicagos Aukšt. lit.' prirašo ir redaguoja patys mokiu]
Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau Išsiųsti
liais.
mokyklą. Pirmoji vieta tenka Ri-1 niai. Pirmuosius globojo A.
“
Lietuvybės
švyturio
”
redakcija.
Pirmoje
eilėje
sėdi:
Audra
Kubiliūtė,
Rita
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums
Mokykla turi ir naujesnių mo mui Černiui, dirbančiam penk- Dundulis, Velička, nuo ketvirtoo mes viską sutvarkysime.
kymo priemonių: skaidrių, joms tuosius metus, antroji vieta Au jo ligi dvyliktojo vienas dir. J Kupcikevičiūtė, metraščio globėjai dir. J. Masilionis ir Rimas Černius, Lidija
Dudėnaitė; antroje eilėje stovi: Leoną Bradūnaitė, Arūnas Petukus, Radutis
rodyti apartą, epidioskopą, dau gustai Šaulytei ir Giedrei Cepai- Masilionis, nuo tryliktojo drauge Orentas, Raminta Pemkutė ir Indrė Toliušytė.
Nuotr. V. Jaslnevičiaus
ginimo aparatą, žemėlapius. Jie tytei, dirbančioms ketvirtuosius
įsigyti JAV. LB Švietimo tarybos metus, trečia — Danutei BruškyI TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA
ir mokyklos rėmėjų dr. K. ir t. tei — trečiuosius metus, ketvir
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai
Pemkų, E. Šaulienės, J. Dudė toji Dovui Šauliui — antruosius
no, VI. Ilginio, E Karaliūnienės, ir penktoji — Vilijai Kerelytei ir
40 metų egzistencijos tradicijose
Plokštelės pavadinimas
Artistai
'
/
Kaina
dr. V. Šaulio, D. Viktorienės ir Linui Rimkui — pirmuosius
Jei
Jūs
esate
vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO
Dainos J plokštelę Įrašytos Lietuvoje
$5.00
kitų dėka.
klientų
mes
dėkojame Jums už palaikymą.
AUREL1A
A. Jūratė Paukštelis
(Stereo) $5.00
Jaunieji mokytojai glaudžiai
DAINOS
Aldona Stempužienė
7.00
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą
Statutas ir nuostatai
bendradarbiauja su vyresniai
(MonO)
6.00
ir Jūs būsite mums dėkingi.
siais. Tikėkime, kad jie, bedirb
DAINOS LIETUVIŲ IR KT. TAUTŲ KOMPOZIT,
Birutė Valterienė
$5.00
Mokyklos vidaus gyvenimas,
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
DAINOS LIETUVAI
Salomėja Cenenė
4.00
dami šioje mokykloje, sulauks
įvairios tėvų ir mokytojų funkci
GINA CAPKAUSKAS dainuota
(stereo)
6.00
auksinio jos jubiliejaus. Kiekvie
jos ir santykiai yra tvarkomi sta
LABĄ RYTĄ
New Yorko Lietuvių vyrų choras "Perkūnas
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų
nas mokytojas, ilgiau ar trum
tutu, o mokyklos vidaus gyveni
Choro vadovas V. Strolia
(Stereo)
kreipkitės į:
piau šioje mokykloje dirbęs, įmas, liečiąs daugiausia mokinius,
LAUMĖS JUOSTA
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys
nešė didesnę ar mažesnę duoklę
LIETUVIŠKA KAMERINĖ MUZIKA
Izidorius Vasyliūnas, 2 pi
tvarkomas “Tvarkos ir drausmės
lietuviškajam švietimui.
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI
(Išleido L Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo)
nuostatais”.
(Mouo)
PRISUUNGę SU PODAROGIFTS, INO.
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VAT1KA
Mokyklinis darbas
Mokyklos Vadovybė
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 10108
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS
5.00
(Išleido Liet. Vyčiai)
Phone (216) 035-3458
Mokyklinis darbas vyksta kiek
OI. TOLI, TOLI
Philadelphijos
Lietuvių
choras
"Viltis
”
(Stereo)
600
Mokyklos vadovybę sudaro di
JŪREIVIU KELIAI
vieną šeštadienį nuo 9 v.r. ligi
Modernūs
kariniai,
atliekami
Tamošiūno
orkestro
NEW YORK CENTRAL OFFICE:
rektorius, vicedirektorius ir Mo
5.06
ir solistų
1:45 p.p. Darbas pradedamas pir
kytojų tarybos sekretorius.
240
Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA
(S. Barčus)
4.95
mąjį rugsėjo šeštadieni po Dar
SVAJONIŲ ŽEMĖ
tarp 27 ir 28 gatvių. Subway Iki 28tb Street BWT, EE tr BR
Mokyklos direktoriais yra bu
N. Ščiukaitė
$6.00
bo dienos naujų molęinių priė
Basais Num. t, 2, S Ir 15
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
vę šie asmenys: St. Rudys (19mimu ir baigiamas pirmąjį bir
Telephone
(212) 725-2449
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI
5.00
50 m.) B. Babrauskas (1950—
ŽIRGINĖLIAI
želio sekmadienį abiturientų iš
BAITEMORE, MD. 21224
5.00
NEW YORK. IT. Y. 10002
55 m.), A. Rūgytė (1955—61) ir
DAINOS
101 First Avenue
5.00
leistuvėmis. Per mokslo metus
A. Trečiokas
OR 4-3930
J. Masilionis (nuo 1961 m ).
GRĮŠIM, GRĮŠIM
DI
2
2374
5.00
Kvartetas
Vilti?
(Stereo)
dirbama 34 ar 35 šeštadieniai.
OMAHA,
NEBR. 68107
MUZIKA FRANZ LISZT
Vicedirektoriais, arba inspek
Pianistė Julija Rajauuskas
(Stereo) 6.00
5524 So. 32nd Street
BROOKLYN, N. Y. 11222
KETURI AUTORIAI: Poezija ir pinza;
toriais yra buvę šie asmenys: A.
5.00
III- sis
731 ■ 8577
72
Nassau
Avenue
Parengimai
,
IV LITERATŪROS VAKARAS
(212) 389-6747
$5.00
Skaito Jonas Aistis
Rūgytė (1952—55), kun. A. Ta
PARMA. OHIO 44124
LITERATŪROS VAKARAS
5.00
IV- sis
5432 Statė Road
mošaitis, S.J. (1955—56m.m.),
•Kasmet mokykla suruošia po
CHICAGO,
ILL.
66622
SEK PASAKĄ
749 . 8033
$6.00
Laima Rastenytė
kun. K. Pečkys, SJ (1956—61), I. tradicinį vakarą. Pradžioje bū
>242
W.
Chicago
Avecrae
RINKINYS 18
$6.00
A. Sabaniauskas
PHILADELPHIA. PA. 19123
BE 5 - 7788
RINKINYS 19
Serapinas (1961—1970), V. Liu- davo programai atlikti ieškoma
1018 N. Marshall Street
$5.00
D. Dolskis
WA 5 - 8878
RINKINYS 25
ievičius (1970—72) ir R. Černius jėgų iš šalies, o nuo 1958 m. ją
A. Dvariono muzika
$6.00
CLEVELAND, OHIO 44112
26
PHT8BURGH.
PA. 15222
877
E.
185th
St.
A.
Sabaniauskas
dainuoja
$6.00
(1972—73)
atlieka patys mokiniai. E viso
846 Thlrd Avenue
27
486-1836
P.
Dėdė-Graužinis-Volteraitė
$6.00
GR
1-8712
Mokytojų tarybos sekretoriais tokių vakarų jau buvo 21. Prog
28
$6.00
Karo muz. orkestras ir kiti
ROCHESTER, N. Y. 14621
buvo A. Rūgytė, kun. A. Tamo ramą sudaro dainos, tautiniai
DETROIT, MICH. 48219
(Mono)
500
688 Hudson Avenue
6460
Michigan
Avenue
šaitis, kun. J. Raibužis, J. Masi- šokiai, montažai. Ypač jie pagyAKVARELĖ
$6.00
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys
BA 5-5923
(Atkelta iš 4 pusi.)

r.

i
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PAKETAI - DOVANOS

PLOKŠTELES, GAUNAMOS “DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

L. T. M ANSAMBLIS "ČIURLIONIS 30’
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS
KOKIAIS KELIAIS AS KELIAUČIAU
GAUDŽIA TRIMITAI
TĖVIŠKĖS NAMAI
Br. Budriūno kūriniai,
"GELBĖK MUS!” IR KITOS GIESMĖS
Philadelphijos Lietuvių choras “Viltis”.
’JETLTvIŠKOS GIESMĖS
MES ŽENGIAM SU DAINA
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS
DAINUOJAM SU LEONE
DAINOS IR ARIJOS
SUK, SUK RATELĮ
VASARIO 16. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMA
BĖS 50 METU MINĖJIMAS
ŽIBURĖLIS

Stasė Klimaitė

(Mono)

Vyrų kvintetas “Baltija”

1000
500
$6.00

Br. Jonušas. Maršai

$5.00

atlieka Sv. Kazimiero parapijos choras

$6.00

$6.00
(Stereo)
$5.00
(Stereo)
5.00
(Stereo)
5.00
(Hi-fi)
5.00
(Hi-fi)
5.00
(Stereo)
Janina Nomeikaitė-Armonienė
(Stereo) $5.00
Vilniaus Tautinis choras ir solistai

Dirigavo Leonas Kaulinis

Algerd Brazis ir Žibuoklės
New Yorko Vyrų oktetas
L Juodytė ir gitara
L Juodytės dainavimas

' L Stukas, Žibuoklės Rūtos i>
parapijų ansambliai

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų oridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui

Užsakymus sėskite; DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
D. Veličkos ir J. Masilionio parašyti, o Chicagos Aukšt. lit. mokyklos išleisti
"Lietuvių literatūros” vadovėliai,
Nuotr. V. Noreikos

CMc«*o, III 606??

500

(StereoI

Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys

$6.00

TA 5-7560

ELIZABETH. N. JERSEY 07201
956A Elizabeth Street
201 — 354-7608

HAMTRAMCK. MICH. 48212
11415 Jos. Campau Avė.
365-6350

LOS ANGELES, CALIF. 60026
2841 Sunset Blvd.
213-413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138
7622 N.Ė. 2nd Avė.
757-6704

MENNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 Centrai Avė. N. E.
(612 ) 788-2545

)

NEW BRITAIN, CONN. 06052
•7 Shuttle Meadow Avenue
TeL 224-0829

SAN FRANCISCO, OAL. 94129
1236 — 9th Avenue
LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125
11551 Oth Place N.E.
JM 3.5556

SO. BOSTON. MASS. 02127
390 Wesl Broadvar
AN 8 - 8764
SOUTH RTVER. N. J. 08889
168 Whitehead Avenue
201 — 257-9118
TRENTON. N. J. 08611
730 Liberty Street
LV 9-9163
V1NELAND, N. J. 08360
Paiish Hali
Wcst Landl« Avė.
Tel. 696-9796

WOROESTEH. MASS. 01004
82 Harrison Street
617-708-3347

atstovybę bei skyrių:
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Šeštadienis, 1975 m. gegužės mėn. 17 d.

III.

I

pi uo.se daug jaunų veidų, dąug lėšų ateis iš pramonės ir kitų insnępamįjštamų momentų
nuo titucijų. Daug dėmesio bus krei
traukose, šokėjų pavardės, prog piama į komunikacijos satelitus,
ramos ir kt.
o taip pat į satelitus, kurie pa
dės studijuoti orą, tirti atmosfe
rą, tikslinti žemėlapius. Šiemet
TOLIMŲJŲ ERDVIŲ
įvyks pirmas tarptautinis aštroTYRIMAI
nautų skridimas, kai tuo pačiu
Apolo-Sojuz
satelitu tolimosiomis
Šiais 1975 metais JAV-bės vyk;
dys itin plačią tolimųjų erdvių erdvėmis skris amerikiečių ir so
140 mylių
tyrimo programą. Ypač stengia vietų astronautai,
aukštyje.
Amerikai
šis
masi
IIKIjI UUlilL
domėtis
143 tyrimais,
Lj’* i Jll <113 j MillU
kurie būuu | » •
•
*111skridimas
•
tų daugiau praktiški. Nutarta įkainuos apie _.>() mil. dolerių,
paleisti .net 28 raketas į tolimą-1 Apie , rugp. 11 ar 21 d. bus iš
sias erdves. Tik pusė tų užmojų Floridos paleisti du Viking ėrilbus apmokėta valdinės JAV ae-. vėlaiviąi, kurie po 11[mėnesių paronautikos ir erdvių administra- sieks Marsą, juose bus įtaisai tircijos (NASA) įstaigos , kita pusė ti, ar nėra Marse gyvybės.

$

• Aidai, 1975 m. balandžio tuvybė ir dar šis tas”. Prisime' mėn. Nr. 4. Mėnesinis kultūros namas neseniai miręs dr. Balys
žurnalas. Leidžia lietuviai pran- Matulionis. Tęsiamas pokalhis su
ciškonai. Redaguoja dr. Juozas Stasiu Barzduku apie lietuvių
Girnius, 27 Juliette St., Boston, kalbą išeivijoje jr Lietuvoję. į
Mass. 02122. Leidėjų atstovas klastojamą ir žalojamą lituanis
žurnalo reikalams — T. dr. Leo tiką naujoje Eųcyclopedia Bptanardas Andriekus, O.F M. Žur nica dėmesį atkreipia V. Sruo
nalą administruoja T. Benevenu- gienė. Kronikai skirtas skyrius
tas Ramanauskas, O.F.M., 361 ‘‘Žmonės, darbai ir dienos”.
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. Linksmumą kelia “Gyvenimo
11207. Metinė prenumerata 12.- pamaivos”. “Knygų ir žurnalų
00 dol.
skyriuje, be kita ko, plačiau mi
Antanas Rubšys rašo apie vie nima Bronio Railos “'Paguoda”,
j
m
ui »w» rqm- n i—HIirąnTiTTi—
nus iš žymiausių pastarojo meto Liudo Dovydėno “Karaliai ir - ---------------------------------archeologijos radinių, vadina bulvės”, Stasio Barzduko “Lietu ^iiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiMiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... .
i
mus Kumrano rankraščius, ati vis savo tautoje, valstybėje,
A. T V E R A S
dengtus Palestįpęje. O puslapį bendruomenėje”, Juozo Prunskio
l.AIKRODSIAI IR RRASGFSYR*J“
naujų Vlado Šlaito eilėraščių se redaguotoji “Žurnalistika” ir ki
P*rdavliiute l> lalHyauui
=
284B W. 69th 8L,
Tel. REpubli, i-m> |
ka
Birutės ■
Ciplijauskaitės ti leidiniai.
straipsnis “Skirtingi balsai, se
• MŪSŲ ŽINIOS, 1975 m. "iimiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiuiHib*
: :
:
. - t
1'
1
5
Charakteriai ii lietuvių liaudies pasakos “Dailidė, Perku nas ir velnias” Laimos Rastenytės-Lapinskienės lėlių teatre, nos temos šių dienų poezijoje”. gegužės II d. Nr. 9 (72). Lietu “
Chicagoj.
Nuotr. V. Noreikos Rąšte didžiausias dėmesys kaip vių jėzuitų ir Jaunimo
centro
tik kreipiamas į Vlado Šlaito po
biuletenis. Redaguoja
Danutė
eziją., Liečiami ir kiti jam gimi
Vakarė. Atsakingas redaktorius
ningi mūsų poetai: Jonas Mekas
Algimantas Kezys , SJ. Adresas:
Licensed by VNESHPOSYLTORG
ir Danguolė Sadūnaitė. Žvilgte5620 S. Claremont Avė., Chlicarėjama ir į Lietuvoje rašančius:
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir
go, III. 60636.
Vaičiūnaitę, Gedą, T. Venclovą,
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
Apie tris moters tipus rašo A.
Degutytę ir kt. Ieškoma net tam
Tamošaitis, SJ. Toliau nuotrau
DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJĄ,
tikrų paralelių su ispanų poetais. kose ir aprašuose Chicagos atei
su jo kūrėja Laima
Puikiai 'parašytas, šių dienų mū
ESTO NIJĄ, UKRAINIJĄ Ir 1.1.
tininkų šeimos šventė;
Leono
sų išeiviškais “vargais” išpuoš Barausko atminimas, Dariaus GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
Chicagos lietuvių kultūrinio kėjo padaryti lėlės. Skaičiau, žiū — Kokias pasakas girdėsime tas Antano Gustaičio feljetonas Girėno mokyklos Motinos die
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
“
Kultūrinė
vakaronė
”
.
Dviem
gyvenimo naujiena — lėlių teat rėjau, bandžiau, iki kol atradau šiame spektaklyje?
nos minėjimas; vakaronė su mū
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
dideliem dailininkam — Picasso
ras. Kiekviename didesniame pa tinkamiausią būdą ir medžiagą
— Bus dvi lietuvių liaudies ( ir Lipehitzu’ui — Reųuiem rašo sų dainuojančiu jaunimu; apie
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
saulio kultūros centre lėlių teat kiekvienos pasirinktos
pasakos
pasakos: “Dailidė, Perkūnas ir Mindaugas Nasvytis. Jacųues Ma Mikalojų Konstantiną Čiurlionį;
ras yra beveik būtinybė. Dauge cnarakteriams sukurti. Padarius
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį jvairių aukštos
velnias”, kurioje vaizduojama, ritain mintis apie grožį ir moder tarptautinis festivalis Illinois i
lyje kraštų jis yra pasiekęs aukš lėles, liko dar šviesos, dekoraci
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
universitete.
Chicagos
'Lietuvių
kaip paprastas žmogelis pasirodė niąją tapybą išvertęs lietuvių
to meninio lygio, jų tarpe ir Lie jos, garsų efektai ir vaidyba. Vi
operos pabaigtuvės; filmo “Mag
esąs gudresnis už Perkūną ir vel kalbon P. Gaučys.
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
tuvoje. Tad be galo džiugu, kad sa tai paslaugios talkos dėka įvykdaleną Galdikienė” pristatymas,
nią, ir “Liepsnabarzdis”, kurioje
affillated with PODAROGIFTS, INC.
ir Chicagos lietuvių kolonija čia 1 džius, lėlės atgijo scenoje.
Apžvalginėje žurnalo dalyje penktos tautinių šokių šventės
pasakojama, kaip mažas pieme
priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal
neatsilieka. Lėlių teatro spektak
tema spaudos konferencija.
vedamuoju
duodama
nukas apgavo didžiulį milžiną.
dytuvams televizijų aparatams, nulijo transistoriams, magne
lis {vyksta šį sekmadieni (gegu — Lėlių teatras mūsų lietu
‘‘Dviprasmiška detente”. Tai
Salia tų dviejų liaudies pasakų bus
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip (“’.t
•
“
25
”
.
New
Yorko
tautinių
žės 18 d.) Jaunimo centro kavi viškoje aplinkoje naujenybė. Kur
tarptautinėje politikoje madinga
BUTAMS savo giminėma ir draugams gyvenantiems Lietuvoje
ir
klasikinė
pasaka vaikams
šokių
grupės
sukaktuvinis
leidi

nėje. 12 vai. 30 min. popiet. Visi gi atradote tam tikslui įgudusių
šių dienų aktualija. Nurodžius
ir Sovietų Sąjungoje.
“Petriukas ir vilkas”.
kviečiami. O spektaklio išvaka žmonių, kad lėlės, taip sakant,
tos “detente” pavojus, vedamasis nys. 1975-m. Redagavo Kęstutis
Informacijų
ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
Čerkelįūnas. Viršelis Albino Elsrėse gera proga pasikalbėti su lie atgytų scenoje.
— Kas Jus atvedė prie lėlių te baigiamas lietuviškuoju rūpes kaus. Spausdino Lietuvių pran
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
tuviškojo lėlių teatro kūrėja Lai
čiu: “Pasipiktinę Nobelio taikos
— Reikėjo man judrių pirštų ir atro?
ma Rastenyte - Lapinskiene.
premijos laureato
Kissingerio ciškonų spaustuvė Brooklyne. Lei
judraus balso žmonių, kad daž
— Kai buvau maža ir mes dar laikysena, ėmėmės protesto laiš dinys 24 psl., kaina 1 doleris.
468 MADISOH AVENUE
Puošnus, nuotraukomis gau
nai
besikeičiančių
charakterių
gyvenome Vokietijoje, krautuvių kų akcijos , kad bent formaliai
— Nuo idėjos kurti lėlių teatrų
(tarp 51 ir 52 g-včs)
iki lėlių išvedimo į sceną yra būryje, kiekvienas charakteris languose matydavau daug įvai nebūtų deklaruotas mūsų tėvy siai iliustruotas leidinys. Pradžio
Santvara
sunkus ir ilgas kelias. Kaip sekė įgytų savo identitetą. Pasikvie- riausių lėlių iš pasakų pasaulio, nės sovietams diplomatinis pri je duodamas Stasio
Floor 21st
si visas problemas pakeliui nuga ’čiau Liucijų Alenską, gerai pa bet daugiausia man patikę Haen- pažinimas. Reikia budėti ir vi straipsnis “Šokis ir šokėjai”. To
žįstamą dš Jaunimo teatro spek sel und Gretai pasakos lėlės; Jos siems,
NEW YORK, N. Y. 10022
lėti?
mums,
ir
visiems liau Kęstučio Cerkeliūno rašte
taklių, ir Audrių Viktorą, dažnai buvo padarytos iš vaško ir savo verksniams. Drauge reikia kaisti peržvelgiamas visas istorinis 25
Tel.: (212) 758- 1150/1
kituose išraiškiais veidais persekiojo ma iš gėdos, kad ir šiuo momentu metų New Yorko tautinių šokių
—< Pirmiausia reikėjo atrasti matomą ALVUDO ir
SKYRIAI:
Po ne gatvėse ir sapnuose. Ypač man dalis besąžiniškai tęsia mūsų grupės nueitasis kelias. Gražus
tinkamos medžiagos. Norėjau, ' ruošiamuose vaidinimuose.
Tel.: AL 4-54566
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue
kad būtų lietuvių liaudies pasa ' to sekė darbas, bandymai per- patiko raganėlė su ilga raudona skaldymąsi. Mums reikia detente puslapis skirtas ir grupės vadovei
CH 3-2583
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street
Pusiąkos, kad vaikai ir dvasioj nepa i orientuoti savo teatralinius suge nosim, ir aš užsigeidžiau ją bū savo pačių tarpe”. Kostas Nenor Jadvygai Matulaitienei.
268-0068
SO. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
TL 6-2674
senę vyresnieji geriau susipažin bėjimus lėlių teatro žanrui, kuris tinai turėti. Galų gale tėvelis nu tas rašo apie neseniai mi
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
BR 8-6966
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue
tų su tuo gausiu kraičiu, kurį yra ir nėra labai panašus į 'gy pirko, ir aš pradėjau su ja kurti rusį prof. Igną Končių. Miesto
WA 5-2737
CHICAGO,
Iii.
60629,
2501
West
69
St.
Anatolijus Kairys
jiems paliko seneliai. Tada rei vų žmonių teatrą.
įvairiausias pasakas — matytas ir ateitį praeities perspektyvoje
884-1738
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road
nematytas.
Bet
staiga
mama
pa

Tel 432-5402
FORT WAYNE, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd.
svarsto
Vytautas
P.
Zubas.
■7—----------------—
ES 2-4685
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
Naujų knygų puslapiuose re
šaukė pietų. Aš, savo raganėlę
—
GL 8-2256
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W.
IstorinS trilogija
palėkus ant radiatoriaus, nubė cenzuojama, “Balys Sruoga mū
365-5255
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė..
sų atsiminimuose (Juozas Gir
246-9473
HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St
Mindaugo
epocha
gau valgyti. Grįžus atradau ją vi
FO 3-8569
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
nius) ir V. Alanto “Šventaragis”
I
Tinka vaidinti, skaityti ir dekla
są ištirpusią ir pradėjau smarkiai (Vladas Kulbokas).
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
AN 1-2994
muoti mokyklose, susirinkimuose,
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
LO 2-1446
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
verkti. Nors tėvelis ir mama siū
Naujo numerio viršelius puo parensimuose, minSjlmuose. Viso
NEWARK. N. J. 07106, 698 Sanford Avenue
373-8783
trilogijoje yra 9 veiksmai, 27 pa
PASSAIC, N. J., 176 Markei Street
lėsi nupirkti man kitą, tačiau aš šia G. Rouault ir M. Chagall veikslai, prologas ir epilogas, 320
GR 2-6387
Kaina nuo $739.00
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadway
Tel. 345-2038
pusi., kietais viršeliais su aplanku,
norėjau tik tos vienos — ištir darbai. Puslapiai iliustruoti Pi- didelio formato, gražiai Išleista.
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St
Tel. PO 3-4818
- \
r*
caso, Lipohitz’o ir kitų užsienio
vertinga dovana
atostogų,
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Tel. GL 5-9586
pusios. Ir nuo to laiko aš vis gal moderniųjų dailininkų darbų Tai
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE
mokslo baigimo ar bet kuria kita
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
HU 1-2750
proga.
vojau,
kaip
atgaivinti
savo
ištir

SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero SL
FI 6-1571
nuotraukomis, o taipgi A. Gu
birželio 25
rugsčjo 3
VVATERBURY, Conn., 905 Baide Street
PL 6-6766
liepos 18
rugsėjo 19
pusią raganėlę. Ir štai, dabar ir daičio ir V. Vizgirdos piešiniais. Kaina $6.60 įskaitant ir persiun
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.
Tel. 441-4712
timą. Užsakyti —
rugpjūčio 20
lapkričio 21
raganėlė ir visos kitos lėlės atgijo
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street
SW 8-2868
gruodžio 19
L.
DIALOGAS,
4304
West
55th
St.,
• SĖJA, 1975 m. Nr. 1 — 2.
IRVINGTON. N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue
374- 6446
ir ateina pas jus — ir mažus ir
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street
Prie iių grupiųgalima jungtis iš kitų miestų su papildomu mo
RI 3-0440
Tautinės, demokratinės minties
Chicago, ni. 60632
didelius.
kesčiu: pav., vykstantiemsiš Chicagos
$119.00
žurnalas. Leidžia Varpininkų
Clevelando
84.00
1 1 '
iii
leidinių
fondas. Redaguoja Liud —
Detroito
74.00
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip.
vikas
Šmulkštys,
2523
West
69th
daugiau
St., Chicago, III. 60629. Admi
Patartina registruotis iš anksto — vietų skaičius ribotas.
nistruoja
Juozas Urbelis, 1649
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis j;
TYPEVVRITERS,
N. Broadway, Melrose Park, III.
ADDING MACHINES
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
60160. Straipsnių antraštės ir
AND CHECKVVRITERS
užsklandos
dail. Broniaus Muri
393 West Broadway, P.0. Box 116
NAUJOS — NAUDOTOS
PAID
PER ANNUM
no. Žurnalas išeina 4 kartus per
Nuomoja, Parduoda, Taiso
So. Boston, Mass. 02127
PASSBOOK
Virš 50 metų patikimas Jums
metus. Prenumerata 5.00 dol.,
certificatęs
patarnavimas
ACCOUNTS
atskiro numerio kaina 1.50 dol.
$5000 or niore
Tel. (617) 268-8764
PER
ANNUM
5610 S. Pulaski Rd., Chicago
4 year min.
Vedamasis skirtas tautinėms
Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
Phone — 581-4111
vertybėms
paryškinti.
Apie
ra

Air fares subject to Government approval.
mias mintis ir neramią teisybę
rašo Bronys Raila. Minimas dr.
Kazys Grinius, ryšium su 25 me
LAIMĖSITE
tų sukaktimi nuo jo mirties. Lie
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Jei šiuo metu atvažiuosite į
tuvos Steigiamajam seimui skir
Floridą. Prie okeano, su privačiu
tas V. Sruogienės straipsnis. Lie
plaukimo baseinu ir visais pato
Autoriui LEONARDAS SIMUTIS
HIGHEST
gumais. Jūs galite gauti gražius
tuvių Bendruomenei stabilizuoti
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų
apartmentus arba kambarius tik
projektus
siūlo
Zigmas
Dailidka,
tai už trečdali normalios kalno*.
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
Kreipldtes i
4071 ARCHER AVENUE
Vytautas Vaitiekūnas ir Bronius
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone Skaitydamas
TOWN AND SURF APTS.
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę kaimyną ar Sibire kenčiančio
Nainys. Ukraineičių pasiprieši
9024 Collins Avė.
PER ANNUM
CHICAGO, ILLINOIS 60632
ta-olio ar sesers lietuvio balsą
nimo kroniką pateikia*A. Barčius.
SURFSIDE
30 months
I
PER ANNUM
Knyga gaunama DRAUGE pa» ALT skyrių valdybai, arba
Klausimą “Ar gali JAV vyriausy
minimum
(Miami Beach), Fla. 33154
TEL.: LA 3-8248
1LT Centro įstaigoje, 2606 W 63 SL, Chicago, UI 60629. Tel
bė
pripažinti
Lietuvos
aneksiją?
”
$1,900 or niore
$5000 or more
Arba skambinkite vakarais
778-6900. Kaina f10.00
(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ.)
1 year min.
svarsto Jurgis Kateiva. Kazio
B. SERGAUCIUI (305) 672-4903

Cosmos Parcels Express Corp.

Lietuviškas lėlių teatras Chicagoje

Pokalbis

Rastenyte-Lapinskiene

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

9

KARŪNA

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
►

‘a

WAGNER and SONS

HIGH RATES
QUARTERLY AT

=

BRIGHTON
FEDERAL

=

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

RESERVES

Karvelio raštas įvardintas

I■
I
I
“Lie į
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Šeltadienia, 1975 m. gegužės 'mėn.’17 d.'

DRAUGAS — MOKSLAS, MKNAS, LITKRAIUKA

Kultūrinė kronika

tės dienų ji pasijunta žmogumi: tu
ri laiko paskaityti, save prižiūrėti ir
net pasidailinti, pasidalinti įspū
džiais su žmonėmis. Ji atranda ra
mybę, tylą, turi laiko pamąstyti ir
pasiklausyti. Apsupta sergančių ir
•STASE SEMEMENE
nervingų moterų, ji tampa stipria
figūra, apie kurią sukasi visas gy
Trumpos atostogos
venimas. Ja remiasi išlepinta akto
rė, išdykusi jaunuolė, moderni mo
Žymusis italų režisierius Vittorio no savo pirmykščią neorealisto deliuotoja ir feministė radikalė.
De Sica paliko mums paakutinį fil garbę.
mą, susukęs,jį prieš pat savo mirtį. Filmo nugarkaulis yra pagrindi Sanatorija yra tikros atostogos.
Ir koks tai puikus ir didingas fina nė aktorė Florinda Bolkan, tempe Čia ji sutinka ir jauną vyrą, kuris
ją įsimyli ir ji atsako tuo pačiu. Bet
las!
ramentinga, kaip pantera, brazilieJo “A BRIEF VACATION’’ tė. Aukštuose visuomenės sluoks poros mėnesių gydymas baigiasi, ir
yra vėsaus vėjo pūstelėjimas, bet niuose ji žinoma, kaip nuolat besi ji grįžta vėl į Milaną namo.
Ji sugrįžta į šeimą be jokios ne
gražus ir subtiliai romantiškas fil juokianti, sąmojinga, elegantiška
apykantos ir priima šeimos narius
mas.
tarptautinio turtuolių ratelio narė.
kokie jie yra — su visom ydom.
De Sica, kuria mirė kiek anksčiau
Čia gi ji vaidina vargšę kalabriešiais metais, buvo vienas didžiųjų tę, suprakaitavusią Milano fabriko
Šis filmas yra tikrai “moters fil
režisierių pokarinių italų neorealis- pragare. Jos gyvenimas — be pra mas’. Tai naujos rūšies posūkis.
tų judėjime, triukšmingai ir garsiai giedrulių. Ji išlaiko trejetą vaikų ir Šiame filme moterys pačios apsi
pasisakiusiame prieš Hollywoodo išreikalaujantį vyrą, kuris, prava sprendžia, pačios ir padaro savo
tradicijas. Jų didžiausias ir iškal žiuojančio motociklo sužeistas, guli klaidas. Tašiau tai nėra filmas, ku
bingiausias lūžis su Hollywoodu bu be darbo su nulaužta koja. Jos svai ris išspręstų ką nors ar bent pakiš
vo noras atvaizduoti tikrą gyveni nis ją šnipinėja, jos anyta npiaudo tų kokią išeitį iš aiškiai matomų jr
mą, koks jis iš tikrųjų yra, bet ne į ją. Ji suserga džiova, ir sveikatos esamų problemų. Pagaliau, gal toks
už dirbtinių, kartoninių scenos de departamentas išsiunčia į kalnų sa taikus priėmimas, ką gvenimas pa
koracijų.
kiša, ir yra geriausias sprendimas ?
natoriją italų Alpėse.
Savo garsiuose filmuose, kaip
Ir staiga pirmą kartą nuo vaikys Filmas tinka visai šeimai.
‘‘Shoeshine” ir “Bicyele TlnsT' De
Sica pasakojo apie vargingus žmo
nes, mėginančius išsilaikyti siste
moje, kuri stengėsi juos sužlugdy
ti. Prieš trejetą metų (1972 m.) jo
TEL — OA 5-7252
surežisuotas “The Garden of the 1240 SO. HALSTED STREET
Finzi-Continis’’ laikomas meistrišku
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
darbu. Pagaliau, būdamas 73 m. DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ.
RPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
jis vėl sugrįžo į darbininkų klasės
gyvenimo temas. Tačiau jo palinki
mas į komunizmą visiškai nusidėvė
jo ir visų džiaugsmui pranyko.
Šiame, keturiomis žvaigždutėmis
Laidotuvių direktoriai
amerikiečių kritikų apvainikuotame
filme De Sica raizgo meilės Istoriją
— labai trumpą, bet smarkią. Spau
doje teko pastebėti kritikų džiaugs
mą, kad šiuo filmu De Sica atgaivi-

Filmų įvairumai

KULTŪRINĖ VAKARONĖ,
kūrinius.
SKIRTA VALANČIAUS
Pažymima, kad pianistas yra
Lietuvos įprezidento vaikaitis.
ŠIMTO METU MIRTIES
SUKAKČIAI
DAIL. J. PAUTIENIAUS
Šį mėnesį (geg, 29 d.) suJUBILIEJUS
kflsųka 100 metų nuo vyskupo
Motiejaus Valančiaus
mirties
Tykus, darbštus, produktyvus
Ateinančią
savaitę
Chicagos dailininkas
Juozas Pautienius
......... ....s
Jaunimo centro kavinės kultūri- bal 16 d. sulaukė 75 m. sukaknė vakaronė bus skirta
Valan-'tjes _ gimęs 1990 m ba|. I6 j.
čiaus minėjimui. Vakaronė įvyks $aiK| a dūžiuose,
Marijampolės
penktadienį (gegužės 23 d.) 8 apjkr. Kai kurį laiką, studijuoda
vai. vak. Apie Vyskupą Motiejų mas humanitariniame fakultete,
Valančių kalbės Kazys Bradūnas. buv0 laikraštininkas - reporteris,
Aktorė Nijolė Martinaitytė skai-! Iačiau> baigęs Meno mokyklą,
f?s. būdingas Jšrraukas iš Valan-1 Jaugiau atsidėjo dailei. Jau Lie
čiaus raštų. Taipgi kavinėje bus tuvoje jo kūriniai yra buvę pa
įrengta Valančiaus retųjų leidi- rodose, bet jo meninis pajėgumas
- nių, fotografijų, 'plakatų ir kitų jį daugiausia atsiskleidė išeivijoje.
Į liečiančių retenybių paroda. Šios Jau Vokietijos stovyklose daly
rūšies medžiagos savo archyve vavo parodose. Įsikūręs Chicago
apsčiai yra surinkęs Bronius je, kasmet dalyvaudavo Illinois
Kviklys. Jo rūpesčiu visa tai šio- menininkų parodose, taip pat
je vakaronėje bus pateikta rninė- lietuvių dailininkų parodose. Jo
į jimo dalyvių dėmesiui. Visi kvie individualios parodos yra buvu
čiami.
sios Iros Angeles, Chicagoje, Det
Montrealyje,
SOL. A. VOKETA1TIS CRANT roite, Toronte,
PARKO KONCERTUOSE
Philadelphijoje, Bostone ir kt
Cikagiečių pamėgtuose Grant Chicagoje Navy Pier universite
parko vasaros koncetuose liepos tiniuose rūmuose surengtoje pa
12 ir 13 d. dainuos mūsų solis rodoje jo paveikslas laimėjo po
puliarumo premiją su pinigine
tas Arnoldas Voketaitis.
dovana. Susilaukė laimėjimų Chi
LIETUVĖS AMERIKIEČIŲ
cagos Meno instituto, Omahos
PARODOJE
Joslyn meno muziejaus parodo
Kiekvienais metais Chicagoje se ir kitur.
yra ruošiama “New Horizons in
Art” meno paroda. Ją rengia
“The North Shore Art League”
organizacija.
Ši paroda Chicagoje yra laiko
ma viena iš geriausių. Į ją iš Chi
cagos ir visos Illinois valstijos dai
Tautos gyvybės ženklas — jo
lininkai gali pristatyti savo dar sios kultūrinis klestėjimas. Kul
bus. Komisija iš jų atrenka gana tūrinį tautos vystymąsi sąlygoja
mažą dalį eksponavimui. Šiais laisvė ir ekonominis gyvenimas.
metais buvo suvežta apie 800 dar Laisvųjų tautų kultūra
visada
bų, iš jų atrinkta 176.
vystosi, klesti, o pavergtųjų mer
Malonu atkreipti dėmesį, kad di, nyksta, nes tauta turi kovoti
__ šiemet šion parodon pateko ir su pavergėju, kuris, it parazitas,
trijų lietuvių darbai. Tai Audrb- čiulpdamas jos gyvybės syvus, sie
nės
Ambrazaitytės — ofortas, kia sunaikinti tautą ir asimiliuo
Vandos Balukienės, tapyba “Nr. ti jos kultūrą. Tai liudija ir mū
17, Mandala” ir Aleksandros Boo- sų tautos bei valstybės istorijos
ncY tapyba “After Offenbach”. kai kurie tarpsniai.
Visos dailininkės yra Lietuvių
mfrterų dailininkių draugijos na
Nesiekiant tolimos praeities,
rės.
gyvu pavyzdžiu yra
Laisvosios
Kūrinius parodai atrinko Fre- Lietuvos 1918-1939 m. kultūri
derick P. Walkey, de Cordova niai laimėjimai ir tuo pat laiko
muziejaus, Lincoln, Mass. direk tarpiu lenkų pavergtosios mūsų
torius.
sostinės Vilniaus, Vilniaus kraš
Paroda atsidarė gegužės 2 d. ir to ir Sūduvos kampo gyvenimas.
tęsis iki birželio 6 d. Atdara kiek- Kada laisvojoje Lietuvoje kultū
vi^ią dieną iki 5 vai. 30 min. po rinis gyvenimas klestėjo, tai pa
piet. Vieta: Mid Continental Pla vergtojoje jos dalyje skurdo
ir
za, 55 E. Monroe St., Chicago, III. merdėjo. Lietuviai, naikinami fi
ziškai ir dvasiškai, buvo čia iš
NEW YORK 11MES APIE
naudojami taipgi ekonominiame
SMETONOS KONCERTĄ
gyvenime. Valstybinės įstaigos ir
įtakingas dienraštis
“New
bažnyčia buvo užgožtos atėjūnų.
York Tirnes” išspausdino muzi Lietuvių mokyklos, organizacijos
kos kritiko J. Rockvvell parašytą ir spauda naikinamos. Lietuviai
pianisto Antano Smetonos kon gynėsi kaip įmanydami. Viena
certo Tawn Hali, New Yorke,
patvariausių kovos priemonių
recenziją. Iškelia jo pianistinius
buvo daina - giesmė, sunkiausiai
stebėjimus, pasirinktos progra suvaldoma engėjų ginklais.
mos gerą apvaldymą, tikslius
fortepijono užgavimus, bet kriti
Tuo laiku iškyla pavergtaja
kuoja per greitą tempą ir forte
me
Vilniaus krašte veiklusis kū
pijono užgavimų jėgą bei pasi
rėjas
muzikas Julius Sinius. Pasi
taikantį gaidų praleidimą skubia
ruošęs
patsai muzikiniam gyve
me tempe. Atkreipia ypatingą
.dėmesį į atliktus M. Čiurlionio nimui, degąs jaunystės idealais.
Vį

FRANK'S TV and RADIO. INC.

Rimas Vėžys skaito savo kūrybą praėjusių metų lietuvių poezijos dienose Chi
cagoj. Jis dalyvaus ir šių metų “Poezijos pavasario Chicagoje’*

kuri vyks Jaunimo centre gegužės mėn. 30 ir 31 d.

programoje,

Nuotr. Jono Bogutos

6845 SOUTH WESTERN AVENUE

Išsaugokime lietuvių tautos kultūrinį palikimą
kuria dainas, giesmes, kantatas,
simfonijas, organizuoja chorus,
veda orkestrus. Beveik kiekvienas
ano meto kultūrinis renginys bu
vo reikalingas J. Siniaus talkos.
Kai Vilniaus lietuvių religinis gy
venimas buvo suredukuotas iki
vienos Šv. Mikalojaus bažnyčios,
joje J. Sinius ištvermingai ėjo
vargonininko pareigas. Kada Vil
niaus Aušros Varti; koplyčioje
net gegužinėms pamaldoms lie
tuviams buvo uždrausta susirink
ti, J. Sinius iškovojo ankstyvojo
ryto 5-tos valandos laiką. Susi
kvietęs savo giesmininkus (ama
tininkus, gimnazistus, studentus)
taip gražiai pravesdavo giesmes
Marijos garbei, kad net lietuvių
engėjų dažnas ateidavo jų pasi
klausyti. Suorganizavęs Vilniuje
jungtinį studentų, gimnazistų ir
amatininkų “Varpo” chorą, ren
gė koncertus, minėjimus, daly
vavo įvairių vaidinimų pastaty
muose. Vilniaus “Varpo” choras,
diriguojamas J. Siniaus, gražiai
pasirodė ir laisvojoje Lietuvoje
1938-39 metų sąvartoje, kada,
pakilus geležinei Lietuvos - Len
kijos uždangai, buvo leista per
žengti sieną.

II-jo Pasaulinio karo metais,
atgavus Lietuvai Vilnių, J. Sinius
visa energija įsijungė į muzikinę
veiklą. Jis dirbo pastoviai
net
penkiose vietose: buvo mokytojas
ir orkestro vedėjas Vytauto D.
gimnazijoje;
vadovaudamas
“Varpo” chorui, išplėtė lietuvių
giedojimą įvairiose sulenkintose
Vilniaus bažnyčiose (jo choras
giedodavo per šventes net kelio
se bažnyčiose tą pačią dieną); su
“Varpo” choru talkino Vilniaus
radiofonui; dirbo Švietimo vady
boje; vadovavo
Priešgaisrinės
apsaugos ir I pulko orketrams,
vėliau Vilniaus studentų orkest
rui.
I Jausdamas lietuviškų
dainų
trūkumą, harmonizavo liaudies
dainas ir patsai intensyviai kū
rė. Be daugybės dainų ir giesmių,
skirtų chorams ir solo, yra su
kūręs 4 dalių Lietuvių liaudies
simfoniją, keletą kantatų: Vasa
rio 16, Tėvynei, Tautos didvyriui
(kun. prof. P. Kraujaliui
pa
gerbti), Plaukėjai
verpetuose,
Dariaus ir Girėno maršą, ope
retę “Onutės vestuvės”, simfoni
nę poemą “Sigutę”, muziką sce-

nos vaizdeliui “Vykinto žygis”.
Yra rašęs melodeklamacijų su
mišriu choru ir kt.
Labai maža dalis J. Siniaus
kūrybos buvo išspausdinta. Dau
gumas jo kompozicijų liko ran
kraščiuose. J. Siniaus kūrybiniai
metai buvo lenkų
okupacijos
vargo, II pas. karo audrų bei po
kario rusų priespaudos metai. Jau
1941 m. sovietinės valdžios su
imtas, kalintas ir vežamas į Sibi
rą, prasidėjus karo veiksmams,
išlaisvintas iš užkalto vagono
Panerių geležinkelio stotyje. Ant
rosios sovietų okupacijos metu,
kai daugumas gelbėdamiesi bėgome iš Vilniaus, J. Sinius, kal
binamas trauktis į vakarus, pa
reiškė: čia gimiau, čia vargau,
čia ir mirsiu, bet Vilniaus nepa
liksiu. Deja, neilgai jam teko
gyventi mylimajame Vilniuje.
1948 m. su šeima buvo ištrem
tas į Sibirą, kur praradęs sveika
tą, 1957 m. grąžintas į Vilnių,
mirė 1959 m. pačiame kūrybinia
me pajėgume.

J. Sinius kūrė iki paskutiniųjų
savo gyvenimo dienų ne tiktai
muziką, bet dažnu atveju ir teks
tus. Jo kūryba yra giliai religi
nė ir patriotinė, šiuo metu pa
vergtoje Lietuvoje nepriimtina.
Dalis jo kūrinių yra pasiekusi
JAV. Rankraščiai muzikos mė
gėjų bei J. Siniaus gerbėjų laiko
mi privačiuose rinkiniuose, skir
ti išnykimui, jei nebus išspaus
dinti. Vilniečių pastangomis su
kaupta
didelė dalis
pabiros
JAV J. Siniaus kūrybos yra pa
ruošta spaudai. Rinkinys per 100
puslapių J. Zdaniaus jau {gravi
ruotas ir kompoz. Jeronimo Ka
činsko
iškoreguotas,
laukia
spaustuvės darbo. Bet čia susi
duriame su piniginiais reikalais
— reikia mecenatų arba fondų
paramos. Išspausdinti šiam lei
diniui reikalinga apie 3000 dol.
Šio leidinio vertę ir svarbą

kompozitorius J. Kačinskas api
būdina šiais žodžiais: “Susipaži
nus su Juliaus Siniaus vokaline
kūryba, kilo sumanymas išleisti
jo giesmių ir dainų rinkinį. Nuo
dugniai peržiūrėjęs projektuoja
mo rinkinio kūrinius, priėjau iš
vados, jog sumanymas — svei
kintinas ir labai patarnautų mū
sų chortj reikalams
išeivijoje.
Rinkinyje yra giesmės, kurios tin
ka įvairiems bažnyčios sezonams.
To labai trūksta mūsų parapijų
chorų repertuarui. Be to žymi da
lis dainų yra parašyta patrioti
niams tekstams, kurios
galėtų
būti vartojamos tautinėse šven
tėse ir kituose parengimuose. J.
Siniaus rinkinys būtų dar ir tuo
naudingas, kad visos giesmės ir
dainos, kurių tarpe yra ir sudėtin
gesnių, prieinamos ir mažiau iš
lavintiems chorams. Autorius ge
rai pažinojo chorų rašymo tech
niką, todėl jos visos skambios,
melodingos ir lengvai išmoksta
mos... J. Siniaus kūrybos leidi
nys būtų lyg paminklinis to tau
raus ir garbingo Lietuvos kanki
nio atminimas”.
Norintieji paremti šį leidinį,
prašome rašyti: Veronikai Kulbokienei 5526-21 - Avė. So., Gulfport, Fla. 33707, tel. 813-344290J.
...
V. Kulbokienė
POLITIKA IR MORALE

Krikščioniškosios etikos -profe
sorius Georgetowno universitete
Francis H. Winters, SJ parašė
veikalą: ■‘Politįcs and Eties” (iš
leido Paulist Press New Yorke,
1975 m., 121 -psl., kaina 1 dol.
65 et.). Pirmoje veikalo dalyje
išryškina tarptautinio teisingo
bendravimo principą, pabrėžda
mas dalininkystę (partnership):
pagerbti kiekvienam asmeniui ar
valstybei jai priklausančią dalį.
Antroje knygos pusėje eina prie
atskirų problemų: Watergate,
Vietnamo karas, Gandhi meto
dai, visus tuos dalykus nagrinė
jant moralės šviesoj, gana libe
ralioj dvasioj. Veikalas iškelia
naudingų minčių, nors pirmoj
pusėj nemažai abstraktus, o ant
roj nemažai radikalus
(jp)

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONTD KOPLYČIOS

MAŠINOMS

REpublic 7-8600

VIETA

REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR

SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st St.

Tel. GRovenhlll 6*2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero

T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
Laidotu v i y

Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. D Al MID

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3*0440 ir LA 3*9852
4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7*1741

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PNILLIPS
Tel. YArds 7-3401

3307 S. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
TeL Vlrginia 7-6877
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11023 Southwest llightvay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS

ATSILYGINKITE UŽ LKB KRONIKĄ

3354 S. HALSTED STREET

Už knygas gautas pavieniui ar platinimui kaip galima greičiau. Pinigai rei
kalingi Kronikų vertimui j svetimas kalbas: ispanų, portugalų ir n dalies
spausdinimui lietuvių kalba.
•
Kviečiame visus įsijungti j LKRS Rėmėjų eiles ir savo auka pagelbėti
persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje.
.. . • V : '■
•

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Rašyti ir aukas siųsti Religinės Šalpos Rėmėjų Vyr. Valdyba, 6825 So.
Talmaa Avė., Chicago, Iii. 60629, USA

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN TeL YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
TeL OLynipic 2-1003
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šeštadienis, 1975 m. gegužės mėn. 17 d.

daug entuziazmo Pietų Ameri
kos jaunimo tarpe. Noriu prisi
dėt prie programos vykdymo^,
nes tikiu, kad Jaunimo kongre
sas yra svarbus, lietuvius jun
giantis, įvykis, paliekąs stiprius
išgyvenimus. O benagrinėjant
lietuvybės problemas, nejučio
mis imi jomiB gyventi".

TRUMPAI
— Studentų ateitininkų są
jungos pavasario kursai ruošia
mi gegužės 24, 25, 26 d. prie Rochesterio New York. Programo
je dalyvaus studentai Viktoras
Nakas, Kęstutis Sušinskas, Ra
mutė Birgelytė, Algis Čepas ir
kun. Jonas Staškevičius.

GAGE PARKAS
Loreta Stončiūtė, 18 m., stu

dentė Loyolos universitete, atei
tininkė, pasisako: “Buvau per
jauna aktyviai dalyvauti pir
muose Jaunimo kongresuose,
bet mane domino JK mintis ir
visada norėjau prisidėti prie tos
minties įvykdymo. Domiuos kitų
kraštų žmonėmis, papročiais ir,
būdama atstovė, galėsiu užmegz
ti glaudesnius santykius su Piep
tų Amerikos jaunimu”.

— Siaurės Amerikos Lietuvių
jaunimo trečiasis suvažiavimas
vyksta šį savaitgalį, gegužės 1719 d. Westem Ontario Univer
sitete, London, Ontario, Kanado
je. Dalyvauja Kanados bei JAV
Lietuvių jaunimo sąjungų tary
bos ir III PLJK atstovai. Bus ap
RED. EMILIJA PAKŠTAITĖ, 2801 W. 38TH ST., CHICAGO, ILL. 60652. Tel. (312) 927-3090 tariami LJS ateities veiklos pla
nai bei III PLJK paruošiamieji
darbai.

IR ŠIA VASARA BUS LITUANISTINIU
STUDIJŲ STOVYKLA
Pasaulio Lietuvių jaunimo są kas). Be to, bus žodyno papildyjungos Ryšių centras ruošia ant 'mo studijos.
rąją lituanistinių Btudijų stovyk Į 3. Lietuvių kalbos kirčių
lą. Pirmosios stovyklos pasiseki , mokslas (Prof. dr. Antanas Kli
mas ir dalyvių teigiami pasisa mas). Tarimo klaidos, kirčiuo
kymai skatino stovyklą šiais me tės.
tais pratęsti iki 2 savaičių. Li ■ į. Lietuvių literatūra (Prof.
tuanistinė stovykla vyks š. m. Iona Gražytė - Maziliauskienė,
rugpiūčio mėn. 11-22 d. “Loyola prof. dr. Bronius Vaškelis ir
of the Lakęs” jėzuitų rekolekci prof. dr. Rimvydas Šilbajoris).
jų namuose netoli Kent Statė Šis kursas tęsis dvi valandas
universiteto, Ohio valstijoje. kasdien ir bus privalomas vi
Vietovė apsupta mišku ir yra siems.
ežeras pasimaudymui. Tėvai jė 5. Lietuvos proistorė (prof. dr.
zuitai naudosis patalpomis sa Jonas Puzinas). Archeologija,
vaitgalio metu, tai stovyklos da gyventojų buitis,
tikėjimas,
lyviai turės persikelt į Kent Sta ūkis, prekyba, socialinė struktū
tė universiteto patalpas rugpiū ra.
čio 16-17 d.
6. Pokarinė Lietuvos istorija
(prof.
dr. Benediktas MačiuiBus dėstomi šie kursai:
ka). Lietuvos ekonomijos ir po
1, Lietuvių kalbos rašyba — litikos raida, gyventojų buitis,
kompozicija (Kun. Juozas Vaiš- kultūros raida ir t. t.
nys, SJ). Rašybos klaidos, žurPASTABA: Visi šie kursai,
naliBtika, stiliBtika.
išskyrus literatūrą, bus dėstomi
" 2. Lietuvių kalbos linksnių po valandą kasdien. Studentai
mokslas (Prof. dr. Antanas Kli turi pasirinkti 4 arba 5 kursus.
mas ir mokyt. Stasys Barzdu Be literatūros reikalaujama pa

GYVA LIETUVIU VEIKIA NORTHERN
ILLINOIS UNIVERSITETE
Northem Ulinois universiteto
klubas, baigdamas šių metų
veiklą, sušaukė susirinkimą. Su
sirinkimo metu klubo nariai bal
savimu rinko Pasaulio lietuvių
jaunimo trečiojo kongreso at
stovus. Slaptu balsavimu klubo
nariai patvirtino Rimantą Gen
čių atstovauti Rookfordo ir Au
roros apylinkėms.
Klubo pirmininkas Rimantas
Genčius pranešė, kad Studentų
s-gos koncertų komisija vien
balsiai paskyrė lietuvių klubui
apie $500.00. Pinigai paskirti su
ruošimui tautinių šokių koncer
to universiteto visuomenei. Pro
gramai atlikti NIU lietuvių klu
bas pakvietė “Grandies” tauti
nių šokių vienetą. Koncertas
ruošiamas 1975 m. spalio mėn.
2 d.
!•
JAV Lietuvių Bendruomenės
vidurvakarių apygarda irgi re
mia klubo ruošiamą koncertą ir
žada užmokėti “Grandies” kelio
nės išlaidas bei padės paruošti
lietuvišką parodą.

metams.
NIU lietuvių klubas stipriai
reagavo, sužinojęs apie galimą
Lietuvos okupacijos pripažini
mo reikalą. Klubo valdyba pa
rašė laiškus vietiniam kongresmanui, Illinois senatoriams ir
prezidentui Fordui.

Pastebėtina, kad šiais metais
lietuvis Robertas Simutis buvo
perrinktas į universiteto studen
tų sąjungos vicepirmininko pos
tą. Simutis surinko daugiau
kaip 1,000 balsų.
Rimantas Genčius

— Ateitininkų Federacijos ju
biliejinė stovykla įvyks 1975 m.
rugpiūčio mėn. 24-31 d. Stovyk
los prelegentais yra pakviesti: dr.
Petras Kisielius, stud. Kęstutis
Šeštokas, dr. S. Sužiedėlis, kun.
Stasys Yla, dr. V. Vardys, kun.
Gaida, dr. K. S’-rupskelis, dr. A.
Damušis, kun. A. Paškus, dr. K.
Keblys, dr. V- Vygantas, kun. K.
Trimakas ir dr. J.' Girnius.
— Ottavvos universitetas, Ka
nadoje, šią vasarą organizuoja
du kursus tarptautinės ir palygi
namosios pedagogikos temomis
Kaselyje, Vokietijoje š. m. liepos
mėn. 1-31 d. Abu kursai anali
zuos vėliausius pasiekimus peda
gogikoje, socialines ir politines
įtakas įvairiuose kraštuose. Jei
užsiregistruos daugiau lietuvių,
Šį mėnesį buvo išrinkti Vidu
bus paliečiamos ir lietuviškos te rio vakarų apygardos atstovai į
mos.
Pasaulio lietuvių jaunimo tre
Kursuos dėstys Ottawos uni čiąjį kongresą Pietų Amerikoje.
versiteto profesoriai ir įvairūs pre- Išrinktieji pasisako, kodėl jie
lėgentai iš Europps.
nori atstovauti savo apylinkei
Registruotis gali studentai, ga I jaunimo kongrese.
vę bakalauro laipsnį ir išlaikę
‘B’ vidurkį. įkaičius ribojamas MARQUETTE PARKAS:
iki 30 žmonių.
j Jonas Juozevičius, 20 m., stu
Pasaulio Lietuvių jaunimo
Kaina — 865 dol., įskaitant dentas Northwestem universi
sąjungos mokslo mokestį, kelionę tarp
tete ir JAV Lietuvių jaunimo
Ryšių centras Montrealio ir Kaselio, pragyve
sąjungos vicepirmininkas, pasi
4 nimą bei ekskursijas traukiniais sakė, kad išeivijos lietuvių jauir autobusais.
| nimas turi progą dabar susiburPrašoma registruotis iki š. m. ■ ti vienoje vietoje bent trim sabirželio mėn. I d.
Ivaitėm. Kongresas yra ne vien
Administraciniais klausimais manifestacija, bet lietuvybės išrašyti:
I laikymo priemonė, ir jis nori
Service for Continuing Educa- prisidėti prie tų reikšmingų dar
bų.
cion
University of Ottawa
Vitas Lukas, 20 m., NorthOttawa, Ontario CANADA
vvestem Lietuvių klubo pirmi
K1N 6N5
ninkas, veiklus skautas, rašo:
telefonas 613-231-4263
“Reikia užsidegusio lietuviško
Akademiniais klausimais rašy jaunimo. Atsibodo girdėti apie
ti:
lietuviškas organizacijas, kurios
G. Procuta
dirba, bet nieko nepasiekia. Jau
Faculty of Education
nimas turi parodyti kelią į kon
University of Ottawa
krečius siekimus savo konkre
Ottawa, Ontario CANADA
čiais veiksmais. Tiktai taip gaK1N 6N5
telefonas 613-231-4971
priežasčių.
Rasa Soliūnaltė ir Vytenis Cyvas n
—
Pasaulio
lietuvių jaunimo PLJS Ryšių centrui persiorga
SAIJ suvažiavime, Rochesteryje. Stu
sąjungos Ryšių centrui įsisteigus, nizavus, šių metų pradžioje vėl
dentė Rasa Soliūnaitė Uo mėnesio pa
pasirodė žurnalas “Pasaulio Lie kilo klausimas, kaip palaikyti
baigoje išvyksta j Argentiną talkinti
tuvių Jaunimas”, kuris nustojo “PLJ” mintį gyvą. Pasitarus su
Jaunimo kongreso ruošos darbuose.
ėjęs dėl finansinių ir techniškų PLB Valdyba ir “Pasaulio Lietu
vio” redakcija, nutarta praplėsti
jaunimo skyrių tame žurnale.
Naujasis redaktorius — Algis
Avižienis, politinių mokslų stu
dentas Chicagos universitete.

sirinkti bent vieną kursą lietu
vių kalbos srityje ir vieną kur
są Lietuvos istorijos srityje.
Stovyklos kaina — $95.00, ne
įskaitant maisto rugp. 16-17 d.
Kent Statė universitete. Norin
tieji įsigyti universitetinius užskaituB (vadinamus “upper djvision credit”) iš Kent Statė
universiteto lietuvių kalbos turi
sumokėti papildomą mokestį:
$102.00 už tris valandas arba
$145.00 už šešias valandas. Re
gistruojamas! dviem savaitėm
Užsiregistravusiems bus pri
siunčiama pasiruošiamoji me
džiaga, su kuria bus prašoma
susipažinti prieš stovyklos pra
džią.
Registracija baigiasi š. m. bir
želio 30 dieną. Registracijos
blankai gaunami:
PLJS Ryšių Centras
2422 West Marąuette Road
Chicago, IL 60629
tel.: (312) 476-0601
Stovykloje bus kalbama tik
lietuviškai.
«
Kviečiame pasinaudoti neei
line proga!

Lietuvių klubas įsipareigojo
dideliam darbui, ruošdamas šį
koncertą. Tai bus pirmas lietu
vių klubo suruoštas pasirodymas
šiame universitete. Koncertas
įvyks universiteto didžiojoje
Balėje, talpinančioje 2,000 žiūro
vų.
Lietuvių klubas stengsis iš
garsinti koncertą vietinėje spau
doje, o taip pat atkreipti univer
siteto pareigūnų, studentų ir
plačiosios visuomenės dėmesį.
Susirinkimo metu nariai svar
stė klubo planus ateinantiems

Kudirkų šeima Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo antrajame suvažiavime Rochesteryje, New Yorko valstijoje 1974
m. gruodžio mėn
’

CICERO
Rimas Baužys 18 m., studen

tas Ulinois universitete, veik
lus skautas, rašo: Gyvenda
mas Cicero, aš matau, kad jau
nimas yra nepaprastai išsiblaš
kęs ir nevieningas: įvairių orga
nizacijų nariai mažai bendrauja
tarpusavyje o jaunimas, kuris
nepriklauso organizacijai, be
veik pranyksta iš lietuviškus
veiklos. Būdamas m PLJK at
stovu, tikiuosi parsivežti naujų
žinių ir idėjų, kaip jaunimą pa
veikti ir uždegti ateities dar
bui”.
Jolita Kisieliūtė, 22 m., Northwestem universiteto lietuvių
studentų klubo patarėja, ateiti
ninkė, JAV LJS Tarybos narė,
rašo: “Prisidėjusi prie pereito
lime siekti kiekvieno tikro lietu Kongreso, norėčiau ir šį sykį pa
vio aukščiausio tikslo — mūsų dėti 'kiek galiu suruošti efektin
tėvų žemės išlaisvinimo”.
gą Kongresą, kuris galėtų vyk
Rūta Nainytė, 21 m., studentė dyti konkrečius tikslus. Tikiuo
Illinois universitete, veikli skau si, kad galėsiu prisidėti prie lie
tė ir PLJS Ryšių centro valdy tuvybės išlaikymo, būdama at
w
bos sekretorė, rašo: “šiuo metu stove”.
esu įsijungusi į Jaunimo kongre Petras Kisielius, 18 m., Northso ruošą ir esu gerai susipaži westem universiteto lietuvių
nusi su kongresiniais tikslais. klubo vicepirm., JAV LJS Tary
Jaučiu, kad šis aktyvus dalyva bos narys, ateitininkas, pasisa
vimas padės man būti veiksmin- j ko: “Noriu būti UI PLJK atsto
ga atstove”.
vas, nes esu lietuvis, susirūpinęs
Pranas Pranckevičius, 20 m., savo tautos padėtim pasaulyje,
studentas Illinois universitete, ir noriu, kiek galima, jai padėti”
Elena Pabedinskaitė, 18 m.,
skautas, ateitininkas, JAV LJS
Tarybos narys, nori būti atsto studentė Loyolos universitete,
vu, kad galėtų artimiau susipa ateitininkė, rašo: “Noriu vykti į
žinti su lietuvių išeivijos padėti IU PLJK, kad ten galėčiau at
mi ir Pietų Amerikoje nori susi stovauti lietuviškam jaunimui,
tikti su įvairių kraštų jaunimu. sprendžiant mūsų veiklos prob
lemas. Noriu įsigyti daugiau pa
Algis Tamošiūnas, 19 m., stu tyrimo, kad grįžus dar stipriau
dentas De Paul universitete, ir ištvermingiau tęsčiau savo vi
Korp! Vyties valdybos narys, suomenišką veiklą jaunimo tar
ŠALFO narys, rašo: “Mūsų da pe.
bartiniai ir ateities darbai paro
dys, į kokią pusę pakryps lietu LEMONTAS
Rasa Soliūnaitė, 19 m., stu
vybės išlaikymas. Lietuviškasis
dentė
Lewis universitete, ateiti
jaunimas gali praktiškai atlikti
svarbius darbus per PLJS. No ninkė, JAV LJS valdybos sekre
riu prisidėti prie PLJk darbų, torė, Lemonto LB valdybos na
nes man rūpi Lietuvos likimas rė, rašo: “Gyvendama mažoj ko
bei lietuvių jaunimo vienybė ir lonijoj, pastebiu nepaprastą
apatiją jaunimo tarpe. Tikiuosi,
bendradarbiavimas”.
kad, būdama UI PLJK atstove,
galėsiu pasisemti įvairių žinių ir
BRIGHTON PARKAS —
jas perduoti savo kolonijai”.
BRIDGEPORTAS

KALBA IŠRINKTIEJI ATSTOVAI

Visi tie, kurie buvo apsimokėję
prenumeratas už PLJ, dabar gaus
PL su jaunimo skyriumi. “Pa
saulio Lietuvį” galima užsisaky
ti, pasiunčiant 3 dol. PL admi
nistratoriui Stasiui Džiugui, 7240
S. Mozart St., Chicago, IL,
60629 USA.
— Loyolos ir Nortnwestem
universitetų lietuviai studentai
protestuoja prieš tendencingus
straipsnius apie Lietuvą naujau
sioje Encyclopedia Britannica
laidoje. Informaciją parūpino Vi
durio Vakarų Lietuvių Bendruo
menės Lietuvai Talkos komisija.
— Illinois Universiteto Circle
Campus buvo suruošta “Ethnic
Day”, balandžio 18 d. Pasirodė
ir lietuviai. Šoko “Grandis” ir jau
nimo centro student.
tautinių
šokių grupės. Chicagos studentų
ateitininkų draugovė suruošė lie
tuvišką parodą.

Emilija Pakštaitė, 20 m., stu AURORA — ROCKFORDAS *
dentė De Paul universitete, atei Rimantas Genčius, 21 m., Nor

tininkė, JAV LJS ir PLJS Ryšių
centro valdybų narė, rašo: “Ruo
šiant II PLJK, buvau aktyviai
įsijungusi į darbą. Dabar, dir
bant Ryšių centro ir JAV LJS
valdybose, tenka bendradarbiau
ti bu viso pasaulio lietuvių jau
nimu, ir linksma žinant, kad tiek

them Ulinois universiteto lietu
vių klubo pirmininkas, JAV LB
Tarybos narys, pasisako: “Man
labai rūpi jaunosios kartos veik
la ir ateitis. Būdamas PLJK at
stovas, susipažinsiu su jaunimo*,
veikla ir galėsiu sėkmingiau

Buenos Aires miestas Argentinoje. Jame S. m. gruodžio mėn. 20 d. {vyks Pasau
lio lietuvių jaunimo trečiojo kongreso atidarymas
Nuotr, R. Kasparo

