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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kreipimasis 
Į visus pasaulio šalių geros valios žmones 
Žmonijos istorijoje yra buvę 

daug tarptautinių sutarčių. 
Vienos garbingos, atvėrusios 
kelią į taiką ir tautų nepri
klausomą gyvenimą, kitos — 
klastingos, padėjusios įžiebti 
karus, paglemžti kitų tautų 
laisvę. Turbūt nerasime 
žmonijos istorijoje klastingesnio 
ir melagingesnio suokalbio, 
kaip Stalino ir Hitlerio, prive-
dusio žmoniją prie žiauriausios 
katastrofos — II-jo pasaulinio 
karo, pareikalavusio milijonus 
nekaltų žmonių aukų. 

Slaptaisiais papildomais pro
tokolais prie 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Molotovo — Ribentropo 
pakto stalininė Sovietų Sąjun
ga ir hitlerinė Vokietija, sutry
pusios t a rp tau t inę teisę, 
abipusiai palaimino viena kitos 
imper ia l i s t in ius siekius, 
suderino savo būsimus veiks
mus ir nubrėžė ribas vidurio 

Europos nepriklausomų valsty
bių užgrobimui įvykdyti. Tokiu 
būdu Sovietų Sąjunga, kuri 
savo propagandiniu arkliuku 
laikė ir tebelaiko tautų laisvą 
apsisprendimą, kuri pirmoji iŠ 
pasaulio valstybių 1920 m. 
pripažino Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę, sulaužė savo 
tarptautinius įsipareigojimus ir 
1939 m. okupavo dalį Lenkijos, 
o 1940 m. dalį Suomijos, Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir dalį Rumuni
jos. 

Jau pirmaisiais okupacijos 
metais prasidėjo masin ia i 
areštai ir išgabenimai į Sibirą. 
Pabaltijo tautos niekad neuž
mirš 1941 m. birželio 14 d. oku
pantų pravestos gyventojų 
deportacijos, kuri prilygo tų 
tautų genocidui. Vien tik iš 
Lietuvos tą dieną išgabeno apie 
40,000 žmonių. 

(Bus daugiau) 

Dr. A. Statkevičiaus žodis 
užsienio lietuviams 

Chicago. - Dr. Algirdas Stat-
kevičius su savo dukra Rasa 
gegužės 21 d. atvyko j Floridą 
pas seserį Agnę Šatienę ir pus
seserę dr. Aldoną Lukienę. 
Miami aerodrome buvo sutiktas 
apylinkės lietuvių veikėjų ir 
Amerikos spaudos bei televizi
jos reporterių. 

Dr. A. Statkevičius ėjo gydyto
jo psichiatro pareigas Vilniuje. 
J is yra Lietuvos Helsinkio 
grupės narys. Remiantis komu
nistų baudžiamojo kodekso 58 
s t ra ipsn iu , 1951 m. buvo 
nubaustas kalėti 25 m., bet po 
9 metų paleistas. Vėl buvo areš
tuotas 1970 m. už komunistų 
kritiką. 1980 m. buvo nuteistas 
priverstiniu gydymu psichiatri
nėje ligoninėje Černiakovske, 
jam pačiam teisme net nedaly
vaujant. 

J is — patriotas, idealistas, 
žmogaus ir lietuvių teisių 
gynėjas. Jis pasirašė Pabaltiečių 
memorandumą, kad būtų panai
kintas Molotovo — Ribentropo 
1939 metų paktas. 

J o pareiškimas 
„Gegužės mėnesio 19 dieną aš 

palikau Lietuvą. Į Vilniaus 
geležinkelio stotį mane paly
dėjęs lietuvių žmogaus teisių 
gynėjų būrys įgaliojo perduoti jų 
karšč iaus ius sveikinimus 
visiem užsienyje gyvenantiems 
lietuviams ir prašė kviesti visus 
vieningai bei aktyviai veikti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo reikalui. Jie sakė: 
„Perduok visiems užsienio lie
tuviams tą dvasią, kuria gyveno 
beveik 50,000 Lietuvos žuvusių 
partizanų. Aš savo balsą pri
jungiu prie jų balso ir linkiu vi
siems geriausios sėkmės. 

Ypatingai sveikinu ir kartu 
reiškiu padėką Balfo pirm. M. 
Rudienei, įdėjusiai daug širdies 
ir rūpesčio mano atvykimo 
reikalu. Taip pat dėkoju Vlikui 
ir jo pirm. dr. K. Bobeliui, daug 
padėjusiems mano seseriai 
suieškoti įvairius dokumentus, 
reikalingus JAV pilietybės 
gavimui. Džiaugiuos patekęs į 
Amerikos laisvą kraštą. 

Aš tvirtai tikiu, kad JAV ir 
toliau kaip ir iki šiol padės 
atgauti teises visiems tiems, iš 
kurių jiems tos teisės buvo per 
prievartą atimtos. Manau, kad 
JAV pagrindiniai tikslai ir 
mūsų tikslai sutampa. Tad 
linkiu visiems sėkmės šiame 
šventame darbe". 

Ne viską rašė 
„Tiesa" 

Vilnius. — Antradienio ir tre
čiadienio laidose buvo spausdi
nami nurodymai ir pamokymai 
Lietuvos vyskupams, kuriuos 
perdavė Komunistų partijos 
oficialūs vadovai, tačiau nieko 
nebuvo pasakyta, ką kalbėjo 
pavergtos Lietuvos vyskupai. 
Čia spausdiname jų pasisaky
mus, kuriuos komunist inė 
spauda skelbė. Reikia manyti, 
kad vyskupai kėlė ir daugiau 
klausimų, bet kurių komunistai 
neaprašė savo spaudoje. 

Dvasiškių pasisakymai 

Kauno Kunigų seminarijos 
rektorius prel. V. Butkus pagei
davo, kad tie sprendimai būtų 
kuo greičiau įvykdyti. Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas prel. 
A. Gutauskas iškėlė ateistinės 
propagandos taktiškumo prob
lemas ir nurodė, kad vilkinamas 
religinės literatūros leidimas. 
Jam buvo atsakyta, kad tai 
Valstybinio leidyklų, poligra
fijos ir knygų reikalų komiteto 
kaltė. Vysk. J. Preikšas pagei
davo, perregistruoti dvi reli
gines bendruomenes. Jam at
sakyta teigiamai. Vysk. V. 
Michelevičius iškėlė, kad dva
sininkams svarbu dalyvauti 
aptar iant sąžinės laisvės 
įstatymo projektą, kai jis bus 
parengtas. Vysk. J. Vaičius 
kalbėjo apie Klaipėdos 
tikinčiųjų reikalus ir pareiškė 
pritarimą vyriausybės vedamai 
kovai prieš girtavimą. Jis iškėlė 
klausimą, ar būtų galima 
pasiųsti kunigų į užsienį studi
joms. Jam buvo atsakyta, kad 
kliūčių nebus. 

Šiame susi t ikime buvę 

Senate sutarties 
ratifikavimo debatai 

Baigta delsimo politika 

George P. S h u l t l Valstybės sek
retorius. „Ši s u t a r t i ouvo labiausiai 
t i k r i n a m a n e g u Ibet ku r i kita 
Amerikos i s to r i j ^ . Yra laikas 
patikrinti ir laikas balsuoti". 

Senator ius Bob Dole, Senato 
mažumos vadas. „Yra tik trys 
žmonės, kurie sulaiko mus ir tai daro 
gėda savo partijai. Taip pat yra gėda 
ir mūsų prezidentui". 

• -Sena to r ius J e s s e Helms, respublikonas iš Šiaurės Carolinos vasltijos. 
„Vėjavaikiškas skubėjimas ratifikuoti šią sutartį yra tokios pat vertės 

dalykas kaip ir pasakymas, kad mes nekreipiame dėmesio, jei Sovietų 
Sąjunga mums meluoja". 

Suomija pasiruošė priimti 
prezidentą 

Helsinkis. Šiais metais suo
miai mini 350 m. sukaktį, kai 
pirmieji jų emigrantai pasiekė 
Delaware valstiją ir čia ap
sigyveno. Prez. Reaganas 1988 
m. paskelbė amerikiečių — 
suomių draugystės metais. Tai, 
žinoma ;nieko bendro neturi su 
prezidento vizitu Suomijoje šią 
savaitę. Šis vizitas bus t ik 
antrojo Amerikos prezidento ap
silankymas Suomijoje. 

Prez. Reaganas Suomijoje bus 
3,5 dienos. Čia j is ilsėsis, 
pr is i ta ikydamas prie naujo 
laiko ir klimato. Be to, jis 
peržvelgs dar paskutinį kartą 
viršūnių konferencijos paruoštą 
planą prieš ketvir tą kartą 
susitinkant su Sovietų Sąjungos 
partijos generaliniu sekreto
riumi M. Gorbačiovu. Kitas 
Amerikos prezidentas, kuris 
buvo Suomijoje, yra Gerai Ford, 
kai jis su kitais 34 valstybių 
vadais 1975 m. pasirašė Helsin
kio aktą, ku r i s sovietams 
padarė tiek daug nemalonumų 
žmogaus teisių srityje. 

Suomija ruošiasi Reagano 
priėmimui 

Suomija pastebimai reiškia 
džiaugsmą, kad Amerikos 
p rez iden tas l ankys i s jų 
sostinėje. Jų spauda jau dabar 
aprašo Reagano vizitą, kur jis 
lankysis ir su kuo susitiks. Jis 
penktadienį vizituos Suomijos 
prezidentą Mauno Koivisto 
prezidento rūmuose ir vėliau 
kalbės 1,600 žmonių Finlandi-
jos salėje apie amerikiečių — 
sovietų santykius . Suomių 
vyriausybė norėjo suorganizuoti 
kai kuriuos kitus įvykius, bet 
Baltieji rūmai nerodo tam dides
nio intereso. Sekmadienio rytą 
prezidentas išvyks į Maskvą, 
kuri nuo Helsinkio yra 600 
mylių. 

pa l i es t i ir ka i ku r i e kit i 
va l s tybės ir bažnyčios 
klausimai, apie kuriuos „Tiesa" 
nerašo. Dalyvavo ir Panevėžio 
vyskupijos valdytojas prel. K. 
Dulksnys. 

Sus i t ik ime dalyvavo ir 
Religijų re ika lų tarybos 
įgaliotinis P. Anilionis. 

Čia atsispindi Lietuvos komu
nistų valdžios nuotaikos bei 
pamokymai dvasiškijai. Kai bus 
gauta žinių, kokius klausimus 
daugiau kėlė Lietuvos vysku
pai, pranešime skaitytojams. 

Prezidentas su palydovais sus
tos Kalastajatorppa viešbutyje, 
kuriame apgyvendinami valsty
bių prezidentai. Jau dabar ten 
yra apsistoję 70 amerikiečių 
aukštųjų pareigūnų. 

Suomių neutralitetas 
Suomija vengia kritikuoti 

Sovietų Sąjungą. Ji yra atga
vusi nepriklausor^bę 1917 m., 
kai priklausė Švedijai ir Rusi
jai. J ų narsios kovos 1939 
metais, kai Sovietų Sąjunga 
užpuolė Suomiją, yra gerai 
žinomos pasaulyje. Sovietai to 
karo nelaimėjo ir privalėjo pasi
traukti , nors prisijungė 16,000 
kvadratinių mylių Suomijos 
teritorijos. Suomiai privalo 
balansuoti savo užsienio poli
tikos reikalus, nes sovietai laiko 
savo kariuomenės dalinius prie 
jų sienos. Suomiai sako, kad 
jiems pavyko tvirto ryžto dėka 
apginti savo nepriklausomybę ir 
po to užmegzti gerus ryšius su 
priešu. Suomija yra po Švei
carijos antroji valstybė Euro
poje, išlaikanti neutralitetą. 

Buvęs Suomijos ambasadorius 
Amerikoje Max Jacobson pasa
kė, jog čia niekas neabejoja, kur 
yra suomių širdis. „Čia yra 
daugiausiai kapitalistinė bend
ruomenė Vakaru Europoje ir 
Suomija dažnai vadinama la
biausiai suamerikonėjusiu kraš
tu Europoje". 

Leido demonstruoti 
pabaltiečiams 

Suomių kalba turi panašumo 
su estų ir vengrų kalbomis. 
Daugelis gerai kalba angliškai, 
tačiau rusų kalba yra visiškai 
nemėgstama ir jos nesimokoma. 
Suomija veda didele prekybą su 
Amerika , gi su sovietais 
tesiekia vos 15^-. 

Prieš keliolika metų suomiai 
dar buvo labai jautrūs de
monstracijoms, ypač prieš 
Sovietų Sąjunga. Kai prieš 3 
metus, kai buvo minima Hel
sinkio pasirašyto akto dešimt
metis, kaip praneša Reuterio ir 
Associated Press agentūros, kai 
Helsinkio gatvėmis demonstra
vo trijų Pabaltijo tautų — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos stu
dentai, kad sovietai sugrąžintų 
jų pavergtiem kraštam nepri
klausomybe, Sovietų Sąjunga 
nepareiškė Suomijai jokio pro
testo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas, prieš išvykdamas vir
šūnių konferencijon, vetavo 
Kongreso paruoštą prekybos 
įstatymą, kuris sudaro 1,000 
puslapių. Prie savo veto prezi
dentas prijungė pareiškimą, kad 
jis laukia kitos — pataisytos to 
įstatymo versijos, kurią mielai 
pasirašytų, jei Kongresas iš 
naujo peržiūrėtų jo įteiktas 
pastabas. 

— „Maskvos žinios" paskel
bė, kad Afganistano kare žuvo 
13,000 sovietų kareivių, 35,000 
buvo sužeisti ir 300 yra dingę be 
žinios. 

— Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje deportacijų minėjimo 
dienomis sekmadienį buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, bet 
pamoksle nė vienas iš kunigų 
deportacijų neminėjo. Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje irgi nieko 
nebuvo užsiminta apie masinius 
trėmimus. Šv. Teresės bažnyčio
je prel. Algirdas Gutauskas 
„vilniečių nuostabai pasakė ge
rą pamokslą", tačiau vargonai 
trukdė giedoti Lietuvos himną. 

— Chicagos baletas, neseniai 
persiorganizavęs su nauja vado
vybe, praėjusį šeštadienį Operos 
rūmuose turėjo atidaromąjį 
spektaklį, kuriame dalyvavo ir 
svečiai šokėjai iš San Francisco, 
Houston, Kanados ir Pacifiko 
baletų. Naujoji Chicagos baleto 
kompanija turi stiprų finansinį 
pagrindą. Po premjeros visi 
žiūrovai buvo veltui vaišinami 
šampanu ir užkandžiais, ku
riuos apmokėjo Sara Lee pro
duktų kompanija. 

— Maniloje apie 10,000 filipi
niečių demonstravo sostinės 
gatvėse, reikalaudami, kad 
vyriausybė leistų sugrįžti 
buvusiam prez. Marcos iš 
egzilės. 

— Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos vadas M. Gorba
čiovas savo pasikalbėjime su 
VVashington Post žurnalistais 
pasakė, jog jis turi viltį, kad bus 
susitarta sumažinti 5(r7c strate
ginius branduolinius ilgųjų dis
tancijų ginklus dar prieš prezi
dentui Reaganui baigiant 
terminą. 

— Kaune rotušės aikštėje 
įvyko deportacijų paminėjimas 
sekmadienį, kuriame dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Prieš 
keletą dienų Kaune buvo suimti 
žmogaus teisių kovotojas Min
daugas Sibonis ir roko muzikos 
dainininkas Borisas Ruzas. 

Washingtonas. — Senatas 
delsia, darydamas įvairius 
parlamentarinius ėjimus, kad 
ginklų sumažinimo sutartis 
nebūtų dabar ratifikuota. Tuo 
labai susirūpino Valstybės de
partamento sekretorius George 
Shultzas. Jis nuvyko į Senatą ir 
asmeniškai prašė pravesti 
balsavimą dar prieš prezidentui 
susitinkant su Sovietų Sąjungos 
vadu M. Gorbačiovu. 

Sekretorius turėjo du pasita
rimus su respublikonų senato
riais. Jis būtinai nori, kad 
Maskvoje būtų galima pasi
keisti formaliais ratifikavimo 
dokumentais. Viršūnių konfe
renciją abu vadai pradės 
sekmadienį. Iš viso yra sutarta 
turėti penkias sesijas. Pagrin
dinis konferencijos punktas 
turėtų būti iškilmingas minėtų 
dokumentų pasikeitimas. 

Labiausiai nagrinėjama 
sutartis 

Kai kurie senatoriai laikosi 
nusistatymo, kad tokios svar
bios sutarties ratifikavimui 
negali būti nustatytos datos, 
nežiūrint prezidento tuščių 
rankų Maskvoje. Todėl Shultzas 
daro viską, jog įtikintų senato
rius, kad prezidentui dar esant 
Maskvoje būtų gautas praneši
mas iš VVashingtono apie sutar
ties ratifikavimą. Birželio 2 d. 
yra nustatyta, kad prezidentas 
išvyksta iš Maskvos. 

Kai po pasitarimo Senate 
sekretorius kalbėjo reporte
riams, pasakė: „Ši sutartis yra 
labiausiai nagrinėjama. Dar 
nėra buvę istorijoje, kad taip 
kruopščiai būtų vedamas sutar
ties aiškinimas. Bet yra laikas 

Latvio deportacijos 
byla 

Washingtonas. — Apkaltin
tasis nacių meto nusikaltimais 
latvis Konrads Kalejs, kaip 
teismo dokumentuose rašoma, 
tarnavo vokiečių policijos 
dalinyje karo metu. Šis 
pripažinimas yra svarbus 
žingsnis Teisingumo departa
mente deportuoti jį į sovietų 
valdomą Latviją. Jis atvyko 
1959 m. į Ameriką iš Austra
lijos. 

Kaip Teisingumo departa
mento OSI pareigūnas Bruce 
Einhorn sako, jis buvo vyresnis 
tarnautojas SS dalinyje ir per
sekiojo žydus ir kitus nekaltus 
žmones. OSI sako, kad Kalejs 
buvo leitenantu Latvijos pagal
binėje policijoje, kuri šaudė 
žmones. Vyriausybės advokatas 
sako, jog buvo gauti dokumen
tai iš Sovietų Sąjungos, kurie 
įrodo jo kaltę. Kai jam šie 
dokumentai buvo parodyti, 
Kalejs juos pavadino klaidin
gais dokumentais. J is yra 
pasinaudojęs penktuoju Konsti
tucijos papildymu, kuris leidžia 
neatsakyti į klausimus. Jo byla 
prasidės birželio vidury. 

OSI jau yra deportavusi 19 
asmenų. Užvestos deportacijų 
bvlos dar 25 žmonėms. 

— Sovietų Sąjunga kovo 11 
d. paleido į erdves aštuonis dirb
tinius satelitus vienu raketos 
iššovimu. Tuose palydovuose 
yra mokslinė aparatūra, kuria 
pasinaudojant bus tiriama 
kosminė erdvė. 

nagrinėjimui ir laikas balsa
vimui. Yra svarbu parodyti 
pasauliui, kad Amerika gali 
pabaigti šį reikalą". Sutarties 
ratifikavimui reikalinga 2/3 
balsų. Jis sako, kad tikrai 90 se
natorių už ją balsuotų šiandien, 
tač iau t ik reikia pravest i 
balsavimą, bet ne manevruoti". 

Delsimo taktika 
Sen. Bob Dole, respublikonų 

vadas, sako, jog delsimo taktika 
yra bevertė, nes tik keli sena
toriai užlaiko jos balsavimą. Tai 
esą gėda jų partijai ir preziden
tui. Penkių dienų debatuose 
nedaug pažengta į priekį. Dabar 
nagrinėjami tik paskutiniu 
metu įvesti papildymai. Kai bus 
galutinai senatoriai susipažinę 
su tais Genevoje paskutiniais 
papildymais, tik tada bus 
galima balsuoti už jos patvir
tinimą. Ratifikavimo rezoliuci
ja y r a atsk i ras te is in is 
dokumentas . Pagal Senato 
taisykles, viena diena turi 
praeiti po debatų iki ratifika
vimo proceso. Anksčiausiai šis 
procesas gali prasidėti tik rytoj. 

Sen. Jesse Helms, kur i s 
vadovauja opozicijai prieš šios 
sutarties patvirtinimą, buvo pa
kviestas dalyvauti minėtame 
pasitarime su Shultzu, bet ne
dalyvavo. 

Senatoriai posėdžiauja ir vėlai 
vakare, ir jei bus reikalas, 
numatoma sesija ir šeštadienį, 
kad būtų pabaigtas jos nagrinė
jimas. 

Po šio savaitgalio senatoriai 
turi dešimties dienų darbo 
atostogas savo valstijose, todėl 
iki to laiko ši sutartis privalo 
būti patvirtinta, arba tada nusi
tęs ilgesniam laikui. Bet sen. 
Alan Simpson, respublikonas, 
mano, kad bus susitarta šią 
savaitę privačiuose demokratų 
ir respublikonų pokalbiuose. 
Kai kurie senatoriai kimba prie 
kai kurių sutartyje vartojamų 
žodžių. 

Sen. Helms argumentai 

Įdomūs yra senatoriaus Jesse 
Helms argumentai. Jis norėjo, 
kad Sovietų Sąjunga atskleistų 
savo tikrą SS-20 raketų skaičių 
sandėliuose — prezidentui, ir 
kol jis to Senatui negarantuos, 
tol neturėtų būti balsavimo. 
Senatas tą pasiūlymą atmetė 83 
balsais prieš 12. Savo memoran
dume Sovietų Sąjunga sako, 
kad ji turi 650 tokių raketų, 
tačiau sen. Helms sako, kad 
Žvalgybos agentūros duomeni
mis sovietai tų raketų dar turi 
600 daugiau. 

Associated Press agentūros 
pranešimu, Vyriausias Sovie
tas, nominalinis parlamentas, 
pasisakė už sutartį, tačiau jos 
neratifikuos tol, kol to nepa
darys Amerikos Senatas. 

KALENDORIUS 

Gegužės 26 d.: Pilypas Neri, 
Algimantas. Paladija, Vėjas, 
Malonė 

Gegužės 27 d.: Augustinas 
Kantebunetis. vysk. Leonora, 
Saulė. Neringa. Restituta. 

ORAS 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:13. 
Temperatūra dieną 72 1., nak

tį 58 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 26 d. 

PARAPIJOS GEGUŽINE 

Šiais metais Dievo Apvaizdos 
parapijos gegužinė įvyks 
birželio 5 d., tuojau po 10:30 vai. 
mišių. Tikimės gražaus oro ir 
ruošiamės svečius priimti kuo 
geriausiai. 

Sodelyje bus palapinė su įvai
rių gėrimų baru, pikniko stalai 
leis pasidžiaugti gražia gamta, 
pasiklausyti gražios muzikos, o 
jauniausiems svečiams bus įvai
rių pramogų, žaidimų ir varžy
bų. Veiks įvairios loterijos ir 
, , laimės šu l inys" . Labai 
laukiamos dovanos — fantai. 
Dovanos priimamos sekma
dieniais ir kitomis dienomis 
klebonijoje. 

Pagrindinė gegužinės atrak
cija bus koncertas, kurį šiais 
metais atliks svečiai iš Cle-
velando „Uždainuokim" ir 
solistė Rasa Bobelytė iš New 
Yorko, vadovaujami Algirdo 
Bielskaus. Tai yra dainos viene
tas, pirmus žingsnius pradėjęs 
1980 metais ir nuo to laiko svečiai, 
aplankęs daugumą lietuvių 

kolonijų JAV-ėse ir Kanadoje. 
Savo reper tuare vienetas 
dainuoja lietuvių liaudies bei 
lietuvių kompozitorių dainas. 
Taip pat atlieka ir lengvesnio 
žanro lietuvių ir tarptautines 
dainas, kurias girdėsime mūsų 
gegužinėje. Apsilankę geguži
nėje, išbandę savo laimę įvai
riose loterijose, pasistiprinę ska
niu lietuvišku maistu, nurami
nę troškulį, neskubėkite namo. 
Pasiklausyki te koncerto, 
atliekamo mūsų jaunimo, ir 
įvertinkint jo pastangas. Į kon
certą bilietų pirkti nereikės, nes 
tą dieną jūs būsite mūsų svečiai. 

Kaip pas mus įprasta, įvai
raus skanaus lietuviško maisto, 
pyragų ir gėrimų, t i k ra i 
netruks. Netruks nei progos 
susitikti su rečiau matomais 
bičiuliais, nes mūsų gegužinė 
mielai laukia ne tik savų 
parapiečių, bet ir visų tautiečių 
bei jų draugų iš arti ir toli. 

Nepamirškite birželio 5-tos 
dienos ir būkite tą dieną mūsų 

Parapijos Taryba 
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PASIŽYMĖJUSIOS 
LIETUVOS VYTĖS 

Pennsylvanijos valstijos Audi-
tor General Don Baily paskyrė 
Michele DeSera Bureau of 
School Audits direktore toje 

Detroito „Žiburio" lituanistinės mokyklos klasė ..Žiburėlis A" 

Michelė DeSera ir 
Joey Marshal. 

valstijoje. Prieš šį paskyrimą 
Michele dirbo Sullivan apskri
ties pradžios mokyklos direk
torės pareigose, o prieš tai 
mokytojavo. Ji yra baigusi 
Bloomsburg universitetą ir ma
gistro laipsnį įsigijo Mansfield 
universi tete. Michelle yra 
Forest City Lietuvos Vyčių 
46-tos kuopos narė. 

Praėjusių metu lapkričio 3-čią 
dieną Pennsylvanijos valstijos 
Susquehanna apskrityje buvo 
išrinkta pirmoji moteris į 
apskrities komisionierės postą. 
Tai Joey Marshall, tos pačios 
46-tos kuopos narė. Joey ilgą 
laiką priklauso Susquehanna 
apskrities demokračių moterų 
klubui ir du terminus tarnavo 
Pennsylvanijos valstijos de
mokratų komitete. Nuo 
1973-iųjų metų ji veikli poli
tikoje. Tuo metu ji buvo išrinkta 
Susauehanna apylinkės mokyk
lų distrikto direktore. Joey su 
vyru Joe ir dukrelėmis Stefanija 
ir Shelley gyvena Susquehanna 
mieste. V e r t ė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr . 

JUBILIEJAUS 
PAMINĖJIMAS 

Naujos Anglijos apskrities 
vyčių kuopų atstovai suvažiavo 
į Lawrence, Mass., sekmadienį, 
gegužės 15 d., švęsti jų organiza
cijos 75 metųjubiliejų toj vietoj, 
kur Mykolas Norkūnas įsteigė 
vyčius. Po šventų Mišių Sv. 
Pranciškaus lietuvių parapijoj 
dalyviai nuvyko į Saldžiausios 
Jėzaus Širdies kapines, esančias 
kaimyniniam Andower mieste, 
kur susirinko prie Vyčių stei
gėjo Norkūno kapo. Naujos 
Anglijos vyčių pirmininkas Al
bertas Jaraitis pravedė trumpą 
M. Norkūno pagerbimo 
programą. Pagrindinis kalbė
tojas Jonas Stundžia iškėlė 
klausimą: „Kažin, ar šios dienos 
lietuviai, Krūminių kaimo 
(Norkūno gimtinėj) gyventojai, 
Lietuvoje žino, kad vienas iš jų 
pirmtakų, po emigracijos į šį 
kraštą, 1913 m. tapo steigėju 
stambios ir dabar tebe
veikiančios draugijos. Stundžia 
karštai pabrėžė reikalingumą 
laikytis savo tautinės kilmės. 

Po jo kalbos pirmininkas Ja
raitis šaukė kiekvienos kuopos 
delegatą, kad padėtų gėlę prie 
kapo ir sukalbėtų viena 
„Sveika, Mariją". Kai kurie 
angliškai vedė maldą, bet 
nemažas skaičius dar lie
tuviškai pasimeldė. Atstovų 
buvo iš šių vietovių: Athol-
Gardner, Boston, Brockton, 
Lavvrence, Norwood, VVestfield, 
Worcester (dvi kuopos) — 
Massachusetts valstijoj; Anso-
nia. Bridgeport, ir New Haven 
— Connecticut valstijoj; ir iš 
Providence, Rhode Island. 
Viena Norkūno dukra Cecilia 
Nevins netikėtai atsirado daly
vių tarpe. Trumpai, bet jaus
mingai padėkojo vyčiams, kad 
jie nepamiršto jo brangaus tė
velio. 

Sugrįžę į Šv. Pranciškaus pa
rapijos salę, dalyviai buvo vaiši
nami vietinės kuopos dėka. 
Trumpai kalbėjo parapijos 
klebonas, kun. Albinas Janiū
nas, uolus vyčių veikėjas; kal
bėjo ir Naujosios Anglijos nau

jas dvasios vadas kun. Petras 
Šakalys, Brocktono Sv. Kazi
miero parapijos klebonas, kuris 
ragino dalyvius nepasiduoti 
nusiminimui, bet vis optimis
tiškai žvelgti į ateitį su Dievo 
pagalba. Buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų" kun. Janiūno 
ir kun. Alberto Kontauto 40 
metų kunigystės jubiliejaus pro
ga. Pabaigoj daugelis įsigijo ką 
tik iš spaudos išėjusią Lietuvos 
vyčių istoriją, parašytą kun. 
Vinco Valkavičiaus. Istorijos 
rašymas pareikalavo 5 metų 
darbo. 

Kun. Vincas Valkavičius. 

103-JI PROVIDENCE 
KUOPA NESNAUDŽIA 

Klebonui ir kuopos dvasios va
dui kun. Gedvilai išvykus 
aplankyti šeimą pietinėse vals
tijose, pirmininkė Bertha E. 
Stoškus pakvietė buvusį 
pirmininką William Piacentini 
sukalbėti maldą, prieš pra
dedant balandžio mėnesio susi
rinkimo darbą. Darbas vyko 
sklandžiai. 

Irena Landanski padarė pra
nešimą apie gegužės mėnesį 
rengiamus bendrus pusryčius. 
W. Piacentini, lietuviškųjų 
reikalų komiteto pirmininkas, 
narius supažindino su straips
niais „Observer" paskutiniame 
numeryje. Kuopos nariai pasky
rė Centro valdybos lietuviškųjų 
reikalų bei stipendijų komite
tams pinigines aukas. Kul
tūrinių reikalų komiteto pirm. 
E. Rūta Krecioch išdalino dvi 
lietuvių kalba novele mariams 
pasiskaityti, o kun. Valdemaras 
Cukuras jas perskaitė, išvertė ir 
dar pakomentavo. Prisimename 
gerus laikus, kai kun. Cukuras 
buvo mūsų klebonas ir dvasios 
vadas. 

Gegužės 1-mą dieną mūsų 
delegacija vyko į kun. Contons 
jubiliejaus pusryčius pietiniame 
Bostono mieste. Tą pačią dieną 
dalis mūsų vyko į Hartfordo Šv. 
Juozapo katedrą Lietuvių die
nos šventei. 

FOREST CITY VYČIŲ 
VEIKLA 

Vasario mėnesio 46-tos kuo
pos susirinkime Karolis Cyzeski 
susirinkusiems pristatė Vyčių 
himno vertimą. Mat tą rytą Šv. 
Antano parapijoje po šv. Mišių 
įvyko vėliavų pakėlimas ir buvo 
sugiedota Lietuvos ir Vyčių 
himnai. Įvykusiame susi
rinkime buvo įs teigtas 
stipendijų komitetas, kuriam 
pirmininkaus Bea Stanis, o na
riais bus Joey Marshall ir Elena 
Zlotucha. 

Sveikiname Margaretą Cyzes
ki, „Vyties" biuletenyje pa
skelbtame konkurse laimėjusią 
antrą vietą už savo įteiktą 
straipsnį. Margaretą yra mūsų 
kuopos sekretorė. 

Ritualų komiteto pirm. Pranė 
Yavorsky įteikė Antruosius 
Lietuvos Vyčių laipsnius Pranui 
Cyzeski, Margaretai Cyzeski, 
Jonui Gudaičiui bei Robertui 
Trusky. 

Kovo 6-tą dieną vėl Šv. An
tano parapijoje įvyko šv. 
Kazimiero minėjimas. Po Mišių, 
kuriose narės dalyvavo tau
tiniais drabužiais, Lietuvos 
Vyčiai susirinko pusryčiams 
Gayles restorane. Ten pat įvyko 
ir trumpas susirinkimas. 

Kovo 13-tą dieną įvykusiame 
Vidurio Atlanto apygardos 
suvažiavime Scrantono Šv. 
Juozapo parapijoje Karoliui 
Cyzeski buvo įteiktas Trečiasis 
Lietuvos Vyčių laipsnis. Jis ne 
tik veiklus vytis, bet yra ak
tyviai įsijungęs į savo parapijos 
veiklą. Sveikiname! 

Pirmininkas Mykolas Ya
vorsky ir Michele DeSera šiame 
suvažiavime taip pat dalyvavo 
su delegatais, kurių tarpe buvo 
Dorotėja Andzulis, Karolis 
Cyzeski, Blanche Motsko, Mari
ja Markūnas. Amy Morris, Ali
cija Puntar, Bea Stanis, Pranė 
Stunges, Pranė Yavorsky bei 
Elena Zlotucha. 

Bea Stanis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

ANGLIAKASIU LIETUVA 

Lietuvių dienos r eng imo 
komitetą prislėgė žinia, jog 
Rocky Glen parkas uždaromas. 
Nepasisekė surasti vietos šiai 
tradicinei šventei surengti. 

Laimingu sutapimu, vietinė 
„Boscov's" krautuvė pasiūlė 
komitetui prisidėti prie jos ren
giamos etninės savaitės. Tai 
vyks Fair lane Village Mali, 
Route 61 , tarp Pottsville ir St. 
Clair miestelių; lietuviams pa
skirtas sekmadienis rugpjūčio 
14 d. „Vėtros" šokių sambūris 
atliks programą, kurioje taip 
pat dalyvaus Šiluvos choras bei 
Lietuvos Vyčių jaunučiai. Bus 
pardavinė jamas l ie tuviškas 
maistas. Be to bus galima 
įsigyti ir lietuviško tautinio 
meno bei rankdarbių. Esame 
dėkingi „Boscov's" krautuvei už 
suteiktą galimybę tęsti tradi-
ciją. 

74-tosios metinės Lietuvių 
dienos banketas įvyks šešta
dienį, rugpjūčio 13-tą dieną Šv. 
Marijos D a n g u n P a ė m i m o 
parapijos salėje. 

Lie tuvių dienos r eng imo 
komitetas (Bernie Zelai t is , 
Eldena Chesko, Ona ir Ed 
Carlitus, Ona Wargo ir pir
mininkas Juozas Yezulinas) 
rūpinasi šios šventės pasi
sekimu. Visas pelnas skiriamas 
Romoje esančiai lietuvių kole
gijai. Šioje skiltyje vėl iau 
suteiksim daugiau žinių šiuo 
reikalu. 

Planuojame vykti į 8-tąją 
Lietuvių Tautinių šokių šventę 
Kanadoje. Seselė Angelą, CJC, 
tvarko šį reikalą. 

Šiais metais stovyklą apylin
kėje gyvenantiems lietuviams 
rengia Rita Shevokas birželio 
20-24-ta dienomis. Rita yra New 
Philadelphia jaunučių kuopos 
patarėja ir lietuvių jaunimą 
puikiai ugdo lietuviškoje dva
sioje. 

Sveikiname 143-čios kuopos 
narį kun. Petrą Ališauską, 
švenčiantį savo kunigystės 
45-ių metų jubiliejų. Taip pat 
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sve ik iname Philadelphijos 
3-čiąją kuopą, šiais metais šven
čiančią 75-tąjį jubiliejų. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, J r . 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

I akis kaip šilkas, už akių kaip 
Lietuvių patarlė vilkas. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross n Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikla 24 va!) 

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

Ots. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v p.p.: treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v p.p 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos paga! susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraųo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusiu venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . an t r . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. 
Te l . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

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

7722 S? Kedzie Ave. . 
Chicago, UI. 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTiKA 

— Amber CMropracttc — 
5522 S. Wolf Rd . 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai. pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

Te l . kabineto ir buto: OLympJc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . . Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vau 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

1987-tųjų metų lapkričio 17-tą diena Amerikos Lietuvių Taryba surengė kun. J. Prunskio pa 
gerbimą Jame dalyvavo šie Lietuvos Vyčiai. Iš k.: Eleonora Kasputis, dr. Leonardas Š imut i s , 
Sabina Henson, kun. Juozas Prunskis, dr. Jokūbas Stukas, Loreta Stukienė , Es te l l e Rogers ir 
Irena Norushis. — . . „ 

JNuotr. J . H e n s o n 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv 12-^j 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm., antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v. 

/ 

« 



XX amžiaus 

SPAUDOS 
DRAUDIMAS 

Kas galėjo tikėti,kad lietuvių 
tauta, pergyvenusi spaudos 
draudimo 40 metų, tokios bar-
barijos vėl galėjo susilaukti 
labai šviesiam 20 amžiaus 
vidury! Tokių komunikacijos iš
radimų, neribotų galimybių 
amžiuje, kai visuotinė laisvė 
pasidarė dienos šūkis. Anas 
carų laikų spaudos draudimas 
jau seniai pasmerktas kaip to 
laikotarpio gėda, sugrįžimas į 
akmens amžiaus metus, negir
dėtas pasikėsinimas į prigimti
nes žmogaus teises ir laisves. 
Anie laikai, kurie minimi tik is
torijos knygose, normaliose 
aplinkybėse išaugusiam žmogui 
šiandien sunkiai suprantami. 

Kaip sunku suprasti ano lai
kotarpio draudimo motyvus ne
leisti skaityti knygą kokiomis 
nori raidėmis, taip šiandien dar 
sunkiau pateisinti Lietuvoje 
vykdomą kitokį spaudos drau
dimą. Tiesa, galima spausdinti 
ir lotyniškom, ir rusiškom rai
dėm, tojau nedraudžia naujieji 
carai, bet draudžia tai, ko ne
draudė anie Rusijos valdovai. 
Anais laikais graždanka galėjai 
spausdinti maldaknygių kiek 
tik nori; taip pat ir giesmynų, 
religinių knygų, knygelių. Šian
dien to negali jokiom raidėm. 
Anais laikais Rusijos siena su 
Vokietija ar kitais kraštais buvo 
silpnai saugojama, ir per ją pasi
šventėliai kuprinėse galėjo 
pernešti knygų, laikraščių^kiek 
pakėlė. Šiandien geležinę už
dangą gali tik paukštis perskris
ti arba kurmis pasikasti. Kad 
svetima komunizmui idėja 
jokiam pavidale neprasiskverb
tų. Pati baisiausia, pavojingiau
sia religinė knyga, kuri nemė
gina nei kurstyti prieš valdžią, 
nei skiepyti nemoralių idėjų. 
Neleidžia nei tokių knygų 
spausdinti, nei jų įvežti. Toks 
draudimas spausdinto žodžio 
">iand; n," >mas tik ..šviesiau 
šioje" Sov. Sąjungoje ir Alba
nijoje Kinija, baigdama 
užm - Mao laikus, nuėjo 
pažangus keliu už Rusiją daug 
toliau. 

Bolševikai kartais bando tei
sintis, neinformuotiems kaišioja 
konstituciją, kuri vakaruose 
vadinama juokų maišeliu, o 
viską tvarko KGB slaptos 
instrukcijos. Kartais net išlei
džiamos propagandinės kny
gelės „religinio" turinio, pvz. 
Vytauto Kazakevičiaus kelio
mis kalbomis albumas Lietuvos 
bažnyčios. Vien tik nuotraukos, 
nieko daugiau, be teksto. Įvade 
net drįstama teigti: „Religinių 
bendruomenių centrai gali 
gaminti kulto reikmenis, leisti 
religinę literatūrą". Toliau 
pamini, kad buvo išspausdinti 
kelios maldaknygės, mišiolas, 
katekizmas. Kituose sovietų 
laikraščiuose buvo kažkada 
paminėta, kad štai per 40 metų 
Lietuvoje išėjo keliolika reli
ginių knygų. Tuo tarpu,kai per 
metus spausdinama daugiau 
negu du tūkstančiai visokių 
kitokių knygų, tai katalikams, 
kurie sudaro per 80 procentų, 
per metus viena ar pusantros 
knygelės. Jei kas bando savo 
priemonėmis padauginti reli
ginę knygą, baudžiamas kaip 
arkliavagis, aštuoneriems ar 
daugiau metų. Kur kitur pasau
ly tokį reiškinį užtiksi? Su 
periodine spauda dar blogiau. 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o 
dar anksčiau ir carų laikais po 
spaudos draudimo, ėjo keliolika, 

MĄSTYTOJO VYDŪNO SUKAKTIS 
120 metų nuo jo gimimo ir 35 metai nuo jo mirties 

vėliau kelios dešimtys laik
raščių ir žurnalų religinio arba 
religine mintimi pagrįstų perio
dinių leidinių. „Šviesiausiais" 
sovietinio režimo laikais apie tai 
nedrįstama ir pagalvoti. 

Religinės literatūros badas, 
kokio lietuvių tauta nėra iki šiol 
patyrusi. įvažiuojančius turis
tus pirmiausia muitininkai 
apklausinėja, ar nesiveža porno
grafinės (tai suprantama ir 
pateisi narna) ir religinės litera
tūros? Ir gavo ką sugretinti, pa
statyti vienodoj draudžiamų 
prekių eilėje! Ar nebus kada 
gėda jų vaikams, kad jų tėvai ar 
seneliai buvo tokie pusžmogiai. 
Žinoma, pasitaiko ir visokių 
muitininkų. Kai kurie pro pirš
tus pažiūri, jei kas iš keleivių 
kišenėj ir įveža ar Šventraštį, ar 
Maceinos knygą. O tena i 
anapus knyga yra didžiausias 
turtas. Dažnai dabar iš ten atei
nančiam laiške tiesiog maldau
jama: „Nevežkit skudurų, juos 
mes patys galim pasigaminti, 
atvežkit dvasinio turto, reli
ginių knygų. Mes alkstam ir 
trokštam". 

Tačiau nėra to blogo, kas 
neišeitų į gerą. Kai taip drau
džiama knyga, tai lietuvis pra
deda ją branginti, ja domėtis, 
norėdamas retesnį leidimą 
įsigyti, sumoka didelę kainą, dėl 
jos rizikuoja. Skaitome tenai lei
džiamuose pogrindžio lei
diniuose, kaip dabar paplitęs 
„nelegalus" knygų platinimas, 
dauginimas savomis priemo
nėmis, perrašinėjimu ne tik 
mašinėle, bet ir plunksna, ir 
fotografavimu. Zerokso kopija
vimo mašinos ten dar retai kam 
prieinamos. Susidaro knygų 
skaitymo rateliai, kiekvienas jo 
narys gautą knygą ar jos dalį po 
dienos ar kitos, paskaitęs, 
perleidžia kitam. Neseniai skai
tėme ir bolševikinėje spaudoje, 
kad knygų išpardavime kai 
kurie seni, nedraudžiami lei
diniai įvertinti ir parduoti už 
pasak'šką kainą — Kudirkos 
raštų šešiatomį pardavė už kelis 
šimtus rublių, Šapokos Lietuvos 
istoriją už tris šimtus, o viena 
lietuvė iš Kauno rašė, jog „už 
Lietuvos bažnyčių tomą, jį par
davus, galima kelis mėnesius 
pragyventi". 

Tėvynėje lietuvis brangina 
knygą, dėl jos kovoja ir kenčia 
ne tik šiandien. Kas nežino, 
kaip senajam Lietuvos kaime 
dar prieš pirmąjį karą ir po jo 
veik kiekvienam name gar
bingiausioj vietoj, vadinamoj 
krikštasuolėj, būdavo laikoma 
maldaknygė ir kantička. Su pa
garba minime mūsų tradicinį 
ūkininką, nėju3j jokių mokslų, 
t ik pramokusį skai tyt i iš 
elementoriaus, bet giliai širdy 
supratusį knygos vertę. Norė
tumėm tą patį pasakyti ir apie 
tuos, kurie šiame krašte nežino, 
kas yra baimė knygą įsigyti ir ją 
laikyti. Ar toji Lietuvoj drau
džiamoji knyga randa vietos 
mūsų namuose? Kartais tik kur 
užkampy ar net garaže tarp se
nų padangų. Tikro inteligento 
namuose knygų lentynėlė 
puošia jo butą, pusinteligenčio 
salone blizgės gal iš Bali salos 
importuotos povų plunksnų 
spalvom išdabintos brangios 
lėkštės, bet ne knyga. Jam 
užtenka telefonų knygos ir tų 
knygelių, kurios laikomos užra
kintame stalčiuje kartu su 
čekiais. 

č.g. 

(Pabaiga) 

Lietuvis patriotas 

Išstudijavęs visas teosofines 
mokyklas, Vydūnas neišklydo į 
svetimtaučių pasaulį, o dar net 
tvirčiau įsišaknijo kaip žymus 
lietuvis patriotas. Pagal jį, 
žmonija yra pati aukščiausioji 
laiptų pakopa, kylant į Abso
liutą, o tarp atskiro individo ir 
žmonijos Tauta yra tas jungia
masis tiltas. Žmogumi tampa 
tas, kuriame apsigyvena žmoni
ja, o „žmonija a t s k i r a m e 
žmoguje yra jo žmoniškumas". 
Žmogus be žmoniškumo yra 
žmonijos išgama. Todėl žmogui 
būtina išlaikyti gryną savo 
kraują, nesuteptą blogų prie
maišų. Neramiame kraujuje at
siranda naujų susierzinimų 
noras, kuris atskirus žmones ir 
tautas veda į pražūtį. Visi geri 
ar blogi poelgiai žmoguje 
įvyksta per kraują: vienos 
tautos kultūra paveikia kitą 
tautą. Mišriose šeimose, iškilus 
vaiko priklausomybės vienai iš 
dviejų tautybių, nu lemia 
išvaizdos panašumas labiau į 
kurį nors iš tėvų, nes vaiko 
panašumą nulemia jo gyslose 
esąs kurio nors iš tėvų 
stipresnis kraujas. 

Tyrinėdamas lietuvių tautos 
būdą, Vydūnas nustatė, jog lie
tuvių ramus kraujas sukelia 
jautrų mąstymą, ilgesingą 
kūrybą, įkūnytą l iaudies 
dainose, tautosakoje. Mūsų 
kalbos garsų grožis liudija, kad 
tautos kraujas yra buvęs pilnas 
žydinčio sveikumo ir jame 
kadaise yra pasireiškusi aiški 
žmoniškumo šviesa. Dėl to lietu
vių tautoje atsirado ir kilni 
senovės tikyba, nes turėjo labai 
gyvą „gyvenimo gelmių nujau
timą". Dievą garbindami ugnies 
palaikymu, jie buvo pasirinkę 
„maloningojo ir teisingojo 
dievo" simbolį. Šią savo 
nuomonę Vydūnas išreiškia 
savo dramose, kaip „Prabočių 
šešėliuose" ir „Amžinojoje 
ugnyje", kur saulė vadinama 
„prabočių siela", o vaidilutės 
gieda ir kriviai maldauja: „O, 
užtekėk mums, Saule 
Išminties!" 

Samprata apie tautą 
ir valstybę 

Vydūnas tautą laiko galimybe 
visokioms žmoniškumo apraiš
koms, net galvoja, jog „niekas 
negali sugrįžti neidamas per 
tautą" į visatos Priežastį, tokia 
sugrįžimo galimybė didėja, 

ANDRIUS MIRONAS 

tautai sukūrus arba atkūrus 
savitą valstybę. Tačiau gyve
nime įsikuriančios valstybės ne 
visada iškyla iš kilniausių 
tautos pastangų ir ne visada 
žmonių pažangai, nes į valdy
tojus neretai patenka ne kilnūs, 
o veržlūs ir valdžios trokštan-
tieji individai. 

Valstybės ir tautos gyvenimas 
pagrįstas luomais. Vydūnas 
randa 4 luomus, susidariusius 
pagal „žmoniškumo laipsnį": 
produktyvieji luomai — žemdir
biai, amatininkai, mokslinin
kai, tyrinėtojai ir menininkai; 
pagelbiniai — gydytojai, moky-
kytojai, teisėjai ir dvasininkai; 
tarnautojai — krašto ir tvarkos 
gynėjai (kariai, policija), preky
bininkai, finansininkai, valdi
ninkai, vedėjai — valdytojai; 
vargša i — profesionalai vagys, 
plėšikai, smuklininkai — visi 
suskirstyti į piktadarių kate
goriją. Šie žalingiausi, nes 
atima iš kitų ne tik turtą, bet ir 
nužudo protą. Visų šių luomų 
tarpe pirkliams ir advokatams 
lieka neaiški vieta, nes jų 
žmoniškoji vertė esanti visada 
pavojuje „silpnėti ir žūti", ypač 
didelių suiručių ar nelaimių 
atvejais. Vydūnas teigia, kad 
jeigu tautos daugumą sudaro 
pirkliai ir advokatai, tai tokia 
tauta maža tereiškia žmonijos 
pažangai. Jei tokia tauta norėtų 
pakilti, jos pirkliai turi tapti tar
nautojais, o advokatai tikrais 
gelbėtojais. 

Vydūnas nepritaria valstybės 
valdytojo parinkimui nei demo
kratiniais būdais, nei pavel
dimos monarchijos keliais. 
Tautai valdovas stojasi jos valiai 
t i k t a i t ikrajame žmoguje 
užgimus. Žmogus pats save 
tokiu išsiugdo, pirmiau išmokęs 
pats save valdyti. Vėliau savo 
gyvenimo akiratyje turi suge
bėti pasireikšti valdytoju, bet 
kitus nep'< vergdamas savo tiks
lams be norams, o santykius 
tvarkydamas taip, kaip tapyto
jas ar piešėjas su savo medžiaga 
elgiasi. Valdytojas turi siekti tik 
naudos tautos gyvybei 
palaikyti. Bet ir visa tauta turi 
pr i ta r t i iškilusio valdytojo 
valdžiai arba pasirinkti kitą. 
Priimtasis valdytojas valdo 
tautą septynerius metus, bet 
gali valdyti ir visą savo amžių. 

Šalia valdovo tauta visada 
turi turėti dar ir valdžios nesie
kiantį valdytoją, lyg ir pranašą. 
Toksai savyje augina „žmogaus 
didybę". Jo dvasinė galia ir 
įtaka yra lyg ir „tautos siela" 

arba jos gyvybė ir stiprybė. Toks 
tikrasis tautos valdytojas yra 
visų aukščiausių jos idealų 
įkvėpėjas. Atsimesdama nuo tų 
idealų tauta išsižada jo, o tuo 
pačiu pasmerkia save pražūčiai. 

Laimės siekimas 

Kiekvieno žmogaus gyvenimo 
tikslas yra siekti laimės. Tačiau 
laimės sąvoka ne visų vienodai 
suprantama — vieni ieško 
laimės kūno smagumuose, kiti 
— savo jausmų triumfuose, treti 
siekia galimai daugiau pažinti 
pasaulį arba mokslus. Dažniau
sia siekiamoji laimė neįvyk
doma ir mus apvilia. Tik 
išminties dorybe pasižymin-
tiems asmenims laimė niekad 
neapsi niaukia. Pagal Platoną, 
laimė yra viršūnė ir visuma, 
apimanti narsumą, saikingumą 
bei savitvardą ir teisingumą. 
Visa tai jungiasi į vieną 
žmoniškumo sąvoką. 

Vydūnas lytinį santykiavimą 
pripažįsta tiktai tuo atveju, 
kada trokštama į šį pasaulį pasi
kviesti naują žmogų. Čia jis gy
vulius stato žmonėms pavyz
džiu, nes gyvuliai lytiniam san
tykiavimui sueina tiktai naujo 
vaisiaus gaminimo tikslu. Ka
dangi žmogus yra vienintelis gy
vas padaras, turįs sąžinę, jis yra 
juo labiau įpareigotas susi
laikyti, nes naujo žmogaus atsi-
kvietimas reikalauja ir trečio
sios asmenybės sut ik imo, 
būtent gaminamojo vaisiaus 

asmenybės sutikimo. Vydūnas 
skelbia, jog lietuviai ypatingai 
turi būti „dvasios ir sielos did
vyriais", o jų atsiras tiktai tada, 
kai naujojo žmogaus gaminimas 
bus vykdomas suprantant, koks 
svarbus ir nuostabiai kilnus yra 
gimimas ir gaminimas. Šį 
supratimą turi žmoguje įžiebti 
išminties šviesa. 

Augmenija yra nesąmoninga, 
todėl ji gausiai barsto 
„gaminimo jėgas" . Tačiau 
žmogui augmenija yra reikalin
ga, nes išjos gaminami valgiai 
ar gėrimai naudingi, „nenuodija 
ir be reikalo nekaitina kraujo 
bei neerzina dirgsnių". Augme
nims maistas ir vegetarizmas 
ugdo žmoguje saikingumą, susi
valdymą, maistas siejamas su 
žmogaus pr igimtimi ir jo 
pašaukimo kilnumu. Vydūnas 
skelbia, jog „maitintis augmeni
jos gaminiais reiškia aukštesnę 
žmogaus kultūrą, o valgyti 
mėsą — žemesnę". 

Vydūno k ū r y b a ir rašyba 

Visa Vydūno kūryba skirta 
gėrio apgynimui ir blogio 
pasmerkimui, net visiškam 
atmetimui. Vydūnui menas 
nėra šiaip sau tikslas — jo 
paskirtis padėti žmogui tobulėti. 
Savo dramose ir misterijose Vy
dūnas naudoja labai daug alego
rijų ir simbolių. Simboliai jo 
skolinami iš kitų tautų tauto-
sakų ir mitų, pakeičiant veikė
jų vardus lietuviškais. Visi 
veikėjai gil iai filosofiškai 
prasmingi. Mūsų Perkūnas, 
pavyzdžiui, Vydūnui yra dva
sinių „padangių galia". Graikų 
Afroditę jis paverčia mūsų die
vybe Putogyme, kuri yra ero 

tiškosios meilės gaivalinga as
menybė. Bangpūtys (graikų 
Poseidonas) yra jūrų šventyklos 
sargas ir žmonių draugas. 
Panašūs ir kiti dievai. 

Vydūnas visoje mūsų litera
tūroje vienintelis naudoja 
savotišką rašybą. Jis nemėgsta 
čekiškųjų ) -tgelių, todėl visiškai 
nenaudoja raidės Č, pripažįsta 
tik Š ir Ž. Tačiau po raidės D 
vengia raž> ti Ž raidę. Todėl savo 
rašyba jis nori atsikratyti slavų 
įtakos, nes jų tautos, sako, turi 
daug „tamsiojo kraujo" ir jų 
kalbose esama daugiau „šnabž
dančių" priebalsių. Bet vis dėlto 
neišvengia rašyti džiaugsmas, 
tše (čia». Užuot įvairių ženk
liukų: ė, ū, ų, į ir y jis naudoja 
visur tik stogelį. Tačiau il
gainiui ir jis pats grįžo prie y 
rašymo, nes ši raidė jam nebeat
rodė tokia negraži. 

Vydūno išspausdinta daug 
dramų. Paminėsime žymesnes, 
ka ip ,,Prabočių šešėl iai" , 
„Amžina ugnis", „Tėviškė", 
„Mūsų laimėjimas", „Lietuvos 
pasakėlė", „Sigutė", „Ragana", 
„Likimo bangos", „Karalaitė", 
„Vergai ir dykiai", „Jūratė", 
„Senovės balsas" ir kt. Kome
dijų kiek mažiau parašė, pvz. 
„ K u r prots?", „Numanė" , 
„Vargšas ir besotis", „Tikroji 
motinėlė" ir kt. 

Apie 11 veikalų parašė filoso
finėmis temomis. Pirmasis 
Vydūno kūrinys buvo „Pasiilgi
mas veldėtojo", kur iame 
pateikė savo svajonę — lietuvių 
tautinės sąmonės įsikūnijimą. 
Kiti jo veikalai — „Slėpiningoji 
žmogaus didybė", „Visumos są
ranga", „Mirtis ir kas toliau", 

(Nukelta į 4 psl.) 

Priešvelykinėse rekolekcijose, surengtose Lietuviu Skautų akademiku Jaunimo centre. 
N"u«tr. J. Tamulaičio 

Kultūra yra tautos siela. 
Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet 
į kurią tautą jis įsijungs, pri
klauso nuo to, kurios tautos 
kultūrą jis įsisavina. 

Dr. Juozas Girnius 

Pabėgėlio kūrybos prasmė yra 
teikti tautai papildo, kad net ir 
priespaudos metu tautinė kul
tūra išliktų pilnutinė. 

Prof. Antanas Maceina 

... IR ATLEISK MUMS, 
VIEŠPATIE 

ALGIMANTAS IP. RASTINIS 

Danutė, vis dairydamasi, praleidžia gydytoją į vidų. 
Gydytojas Petkevičius labai susirūpino Dalia, 

pamatęs ją taip pusiau miegančią, pusiau apalpusią. 
Jis nė nepastebėjo, kad virtuvėje prie krosnies stovi 
Tomas. 

— Ir kas yra su tuo vaiku? — klausia jis tarytum 
pats save. 

— Kraujo užkrėtimas, daktare. Katė įkando Daliu
tei į ranką... 

— Užkrėtimas? Iš kur jūs tai žinote? 
Danutei nelieka nieko kito, kaip prisipažinti: 
— Ją apžiūrėjo kitas gydytojas... iš miško... 
Petkevičius nebeatgauna kvapo. 
— Kitas gydytojas ir iš miško? Ką jūs pasakojate? 
— Taip, kitas gydytojas ir iš miško... — nuskamba 

kieti žodžiai užpakaly Petkevičiaus. Šis pasisuka ir net 
visą akimirką žvelgia į Tomą, į jo rūbus, į jo švariai 
skustą, nepriekaištingą veidą, į jo dailias rankas ir čia 
pat susiieško kėdę. Jam tiesiog pakirto kojas tas 
netikėtas susitikimas. Ir savo klaidos jis negali 
pamiršti: 

— O aš, senas idiotas, nepastebėjau, kas yra su 
mergaite. 

— Tik tas nedaro klaidų, kuris nieko nedirba, — 
pastebi Tomas, ir gydytojui Petkevičiui tuoj pat patinka 
tie žodžiai. 

„Sumanus velnias, žino. kaip elgtis" — mąsto jis 
ir vėl pakelia akis į Tomą. 

— Gerai, sutinku su jūsų diagnoze, bet kas toliau? 
— Aš turiu kelias Prontosil tabletes. Jas būtų 

galima ištirpinti... 
— Tą seną vokiečiu preparatą? — nutraukia jį 

gydytojas Petkevičius. — Jam jau tikriausiai keli metai, 
ar veiks? 

— Tabletės buvo hermetiškai uždarytos. Kažkada 
jos priklausė vokiečių armijai, o armijoms niekada 
neskiriami blogi preparatai. Aš tikiu, kad jos veiks. 

— Jūsų žodžiai į Dievo ausis... Bet palaukit, kam 
jas tirpinti? 

— Mes nebegalime laukti, kol jos pateks į Daliu
tės skrandį ir iš ten ims veikti. Vienintelė galimybė 
— tai injekcija. 

— Žmogau, žmogėne! Ar tu iš miško ar ne, bet tavo 
galvosena logiška. Tik aš, senas idiotas, neturiu 
švirkšto! Aš nebedarau injekcijų, nes nebeturiu prepa 
ratų. Tiesiog negaunu jų... 

— Bet aš turiu švirkštą ir gerą adatą, — sako 
Tomas, — tik neturiu skysčio tabletėms ištirpinti. 

Danutė prisimena katiliuką su vandeniu ir bėga 
į virtuvę, įmeta kelis beržinius į ugnį. 

— Miškas čia, miškas ten, — patenkintu balsu nu
sprendžia Petkevičius, — bet mes abu jau susidorosime: 
aš dar turiu dvi ampules, žmogau dvi, fiziologinio 
vandens! 

— Na, matote, — šypsosi Tomas, — nėra tokios bai 
šios klaidos, kurios nebūtų galima atitaisyti. 

Gydytojas Petkevičius vėl pažvelgia Tomo pusėn, 
tik šį kartą dėkingomis seno žmogaus akimis. Ir Tomas 
supranta tą padėką. 

— Viskas bus gerai, Danute, — kreipiasi jis į 
Vaičiūnienę ir pirmą kartą vardu, — viskas bus gerai... 

Savo krepšelyje Tomas suieško metalinę dėželę su 
injekcijų švirkštu, paduoda švirkštą Danutei, kad ši 
įmestu jį i verdantį vandenį. Gydytojas Petkevičius 
atveria seną lagaminėlį ir išima ampulę su fiziologiniu 
vandeniu, virtuvėje paprašo švaraus degtinės stiklelio 
ir jį taip pat įsako išvirinti. Tokiu būdu buvo paruoš
tas indelis tabletei ištirpinti. 

— Seniai jau tame prakeiktame miške? — su 
nepaslepiamu smalsumu klausia gydytojas Tomą. 

— Miškas neprakeiktas, daktare, l i k žmonės yra 
prakeikti .. Laikas ir likimas nubloškė juos nežinion, 
o nežinia ir yra prakeikimas. 

Tomas kalba lyg užsisvajojęs, lyg nesąs čia, o 
kažkur toli. Raudonės pakrašty, kuris pro virtuvės 
langą panašėjo į žalią sieną, skiriančią du pasaulius. 
Viena — gyvenimą, kuriuo šiandien alsavo Vaičiūnų 
kalva, sraunusis Viržys, visi Degsniai ir visi Pakulėnai. 
Kitą — žaliąją, paslaptingą girią, kuri ir buvo ta neži
nia ir galbūt ta pagiežos klampynė, kurią Tomas minėjo 
savo maldoje. 

Tie du pasauliai nesiderino vienas su kitu, jie buvo 
visai svetimi ir jiems nebuvo lemta kada nors susilie
ti į vieną visumą — į žmogaus ir gimtojo krašto laimę. 

— Ir... ir nėra jokio kelio atgal? — poringauja 
gydytojas. — Jokios vilties? 

— Daktare, aš nežinau, ar jums pažįstami Erazmo 
Roterdamiečio raštai... 

— Ar tas viduramžio olandas su savo keista 
filosofija? 

— Tas pats. Jis labai taikliai yra pasakęs, jog viltis 
esanti kvailių motina... 

— Tačiau be vilties negalima gyventi, — prideda 
Danutė, pirmą kartą giliai žvelgdama j mėlynas Tomo 
akis. 

<Bus daugiau) 
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SPINDULIO BALIUS 
Audra Aleknai tė išlaikė 

„Spindulio" šokių grupės pa
protį: porą dienų prieš „Spin
dulio" balandžio 16-tos dienos 
balių, ji susilaužė kojos pirštą 
„karate" pamokoje. Spindulio 
Jaunių šokėjai irgi nepasidavė. 
Prieš pat pasirodymą, Darius 
Maurukas susilaužė rankos 
pirštą, bežaisdamas ledo ritulį, 
tad baliaus valandas turėjo 
praleisti ligoninėje. 

Penktadienį prieš pasirodymą 
pirmą kartą abi grupės kartu 
susirinko. Deja, bendrai repe
ticijai mažai laiko liko todėl, kad 
vyresnieji atvyko vėliau, nes 
dalis priklauso tinklinio koman
dai, kuri žaidžia penktadieniais. 
O dauguma iš jaunių turėjo 
skubėti namo pasiruošti anksti 
šeštadienio rytą laikomiems 
„SAT" egzaminams. 

Papuošę Jaunimo centro Chi-
cagoje salę, padengę stalus, 
a tnešę fantus, parepetavę 
šokius ir padainavę „Spindulio" 
dainas ir šūkį, šeštadienio 
vakarą buvome pasiruošę pro
gramai. Su buvusiom šokių 
švenčių dekoracijom įspūdingai 
sceną išpuošė Algis Trinkūnas. 
Apšviet imą tva rkė Vida 
Momkutė. Akordeonu pagrojo 
Rasa Poskočimienė ir Viktoras 
Puodžiūnas. Šokėjus fotografavo 
Algis Mockaitis ir Remigijus 
Poskočimas, o juos tas ir 
šypsenas visi viens kitam tvar
kėme. Dėl įvairių „krizių", 
programą pradėjome „lietu
viška tvarka" — pavėluotai. 

Pirmus penkis šokius pristatė 
jaunė Asta Kazlauskaitė, o atli
kom mes, vyresnieji. „Šluotelė" 
— tai komiškas žaidimas ir 
šokis. Kiekvieno posmo pir
mosios dvi figūros yra tikras 
žaidimas, o antrosios dvi — 
šokis . Žaidime, vyra i gal i 
rinktis sau mergaitę tik tol, kol 
šluota guli, atliekamo vyro 
numes ta ant grindų. Tai 
smagus šokis, nes scenoje 
žaidžiame, pasijuokdami iš vyro 
su šluota, ir linksminamės 
keletą kartų pasikeitę poras. 
„Dar nejok" yra gyvas mergai
čių šokis pagal melodiją „Dar 
nejok, dar sus tok" , kurį 
atlikome visos studentų šokėjos. 
Repeticijos metu ir kai kurie 

VYDŪNO 
SUKAKTIS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
„Likimo kilmė", „Apsišvieti
mas", „Žmonijos kelias", „Mūsų 
uždavinys", „Tautos gyvata", 
„Gimdymo slėpiniai", „Sveika
ta, Jaunimas, Grožė" ir „Sąmo
nė" . Paskutinieji keturi at
spausdinti jau nepriklausomoje 
Lietuvoje, kaip ir dauguma jo 
dramų — komedijų. 

Be šių veikalų Vydūnas rašė 
ir atspausdino mūsų ir vokiečių 
kalbomis lietuvių kalbos 
vadovėlių ir kelis vertimus. 
Bendradarbiavo straipsniais 
įvairiuose laikraščiuose ir žur
naluose. Redagavo 1911-14 m. 
„Jaunimą"; 1915 m. „Naujovę"; 
1921-23 m. „Darbymetį" ir 
1905 1909 m. „Šaltinį". 

Vydūnas labai daug nusipel
nęs Mažosios Lietuvos „lietuv
ninkų" tautinės sąmonės atgai
vinimui. Jis buvo laikomas 
Klaipėdos krašto l ietuvių 
„tautos dvasia", kaip ir patriar
chu, nors tuo pačiu laiku veikė 
ir Martynas Jankus, bet jis 
sielojosi labiau žemiškais , 
materialiniais tautos reikalais, 
spauda ir kova prieš vokiečius. 
Vydūnas buvo lyg ir pasyvus, 
labiau intelektualinis lietu
vybės gaivintojas. Jo asmens 
tobulumas dabar jau pamirštas, 
o tačiau mums labai reikia 
stiprinti valią ir sielos dorybę, 
kad bent iš dalies pasiektume jo 
patriotizmą, meilę savo tautai ir 
kraštui. 

vyrai išmoko šį šokį. Gal leisime 
jiems pasirodyti Šokių šventėje 
Hamiltone, šokant „Blez
dingėlę"?! 

Trečias šokis buvo vyrų 
„Klumpės" šokis. Tai šokis su 
aštuoniom porom klumpių ir 
keturiais suoliukais. Patys 
šokėjai sugalvojo savo įėjimą: 
keturi šokėjai susėdę į apvers
tą suolą, sujungę kojas pavirto 
į traukinį, ir tada buvo likusių 
šokėjų išstumti ir ištraukti į 
sceną. Pats šokis nelengvas, nes 
ir suolai ir klumpės lengvai 
suskyla, o suoliukai lengvai 
apsiverčia, jei ne taip ant jų 
užšoka. Šokį užbaigė keturi 
sėdėdami ant suolelių, o kiti 
keturi šoko virš savo poros, irgi 
a ts idurdami ant suolelių, 
priešaky sėdinčiųjų. Gražus, bet 
pavojingas šokis — reikalaujan
tis tikrai daug vikrumo. Repe
ticijos išgąsdino kai kuriuos. 
Ketvirtas šokis — „Varžytuvių 
polka". Tai šokis, kuriame mer
gaitės ir berniukai varžosi 
vienas su kitu pašokti. Vėl, lyg 
žaidimas: ta / tas kuri/kuris 
pagauna skarelę gauna porą su 
kuo šokti. Penktas mūsų šokis 
buvo „Šokimėlis". Šis yra 
gyvas, linksmas šokis, su aiškiu 
siužetu. Apie jauną mergaitę 
pradeda suktis keturi smul
kesni vyrai, o tada „didesni" 
vyrai bando pašokti su mer
gaite, o smulkesnieji negali jų 
sulaikyti. Staiga atsiranda visų 
vyrų merginos. Jos juos apibara, 
išsiunčia namo, o pačios pra
deda sujaunu vyru šokti. Vyrai 
jas užtinka, ir jas apibara. Galų 
gale, visi susitaiko, ir jaunoji 
mergaitė susiporuoja su jaunu 
vyruku. Man smagu stebėti šį 
šokį, ypač, kai visi šokėjai gerai 
išvaidina pabarimus... 0 gal 
nevaidina? 

Rita Likanderytė pristatė 
sekančius jaunių šokius: 
„Kepurinė" ir „Šitam dideliam 
būry". Pirmasis yra mergaičių 
kepurių pasisveikinimo šokis. 
Antrasis yra gyvas, stilizuotas 
lietuviškas ratelis pagal dainą 
„Šitam dideliam būry". Jauniai 
labai gyvai ir sklandžiai atliko 
šokius. Mes vyresnieji nebuvom 
įpratę turėti laiko atsikvėpti 
tarp šokių, ką šįkart turėjome, 
pirmą kartą su kita grupe dalin
damiesi programa. Už tai esame 
dėkingi jauniams. 

Sekantys du šokiai buvo stu
dentų „Šėltinis" ir „Malūnėlis". 
„Šėltinis" yra labai sudėtingas 
ratelio pobūdžio šokis. Ilgai 
truko jo žingsnius išmokti. Lyg 
derinys, Gyvataro, Aštuonyčio 
ir polkutės. Mes šį šokį įvairiai 
pravardžiavom, tik retai 
atsimindavom „Šėltinį". Nors 
Linas Norusis labai priešinosi, 
manau, kad gerai ir gražiai visi 
sušoko. 0 „Malūnėlis" yra tra
dicinio „Malūno" variantas. 
Šokyje vaizduojamas grūdų 
malimas krumpliais (dantimis) 
vietoj tik malūno sparnų. 
Geometrinės šokio figūros vaiz
duoja sijojimą, vežimą, malūno 
sparnus ir girnas. 

Toliau, vėl gražiai pasirodė 
jauniai, pašokdami „Prienų 
suktutę" ir „Šokių pynę". Pynė 
susideda iš keturių populiarių 
tautinių šokių: Ketvirtainio, 
Gyvataro, Audėjėlės ir Aštuo
nyčio". Mums vyresniesiems 
buvo malonu žiūrėti, kaip 
gražiai mūsų „giminei" sekasi. 

Ant galo dar pasirodėme 
vyresnieji. Pirmiau pašokom 
„Našlinį jonkelį", taip pa
vadintą dėl to, kad laike šokio, 
šokėjai dažnai neturi sau poros. 
Šokis turi aiškų turinį, vaiz
duojantį jauno vyro nuotykius 
kaimo pasilinksminime. Toliau 
šokom „Aštuonytį", kuris vaiz
duoja siūlų apmetimą ir drobių 
audimą. Nors ir visos grupės šį 
šokį moka, manau, kad vis vien 
gražu žiūrėti. Paskutinis šokis 
buvo ,,Iš ap l inkui" . Tai 

CLASSIFIED GUIDE 

Spindulio vyresnieji šokėjai šoka „Pašokimelj'" per savo balių. Vidury — Zita Kuseliauskienė 
ir Aras Lintakas. 

Nuotr. Algio Mockaičio 

l iaudiškas šokis, šokamas 
energingai ir šokėjai nusiteikę 
šventiškai. Žingsnis grakštus; 
lyg valsas su pašokimu. 

Štai ir baigėm šokių pasi
rodymą. Daug darbo įdėjom, bet 
porą klaidų vis vien išvengti 
negalėjom. J aun i a i t ikra i 
puikiai atliko savo šokius ir 
savo bendra-šokėjams tariu, kad 
ir Jūs gražiai atl ikote 
programą. Ant galo, visi 
spinduliečiai įšoko eilėmis į 
sceną, jaunės su vyresniais vy
rukais, o jauniai su vyresnėm 
mergaitėm. Tad ir turėjom 
malonią progą pasidalinti 
sceną. Mokytoja Rasa Poskoči
mienė įteikė atžymėjimus šo
kėjams, kurie jau penkerius ar 
dešimt metų šoka Spinduly. De
šimt metų: Audra Aleknaitė ir 
Kristina Likanderytė; penke
rius metus: Teresė Drūtytė Šo-
liūnienė. Tomas Pocius ir Edis 
Pocius. 

Balius tęsėsi toliau. Skanią 
vakarienę iškepė „Ponia Ma
ma" Aldona Šoliūnienė. Ji su 
mūsų grupe kas sekmadienio 
vakarą vargsta jau tiek metų, 
nes mūsų repeticijos yra jos ir 
jos vyro Vytauto Šoliūno rūsyje. 
Negana, kad pristatom pilną 
kiemą automobilių, paerzinam 
šunį, atsiranda skylės sienose ir 
pasilieka šokėjai pažiūrėti tele
vizijos, Aldona Šoliūnienė mūsų 
baliui šiandien paruošė skanią 
vakarienę. Per savo balius Spin
dulio šokėjai, tuoj po programos, 
persirengę, nuneša maistą prie 
stalų. Mes vyresnieji norėjome, 
kad ir jauniai jaustųsi, kaip 
šeimos nariai, tad „leidom" 
jiems išnešioti maistą prie mūsų 
stalų. Mūsų grupės vyrukai dir
bo prie baro. o mes mergaitės 
dejom maistą į servavimo lėkš
tes. Todėl niekad nereikia 
mums samdyti darbininkų, kai 
mūsų y ra tiek daug (24 
vyresniųjų, 18 jaunių). 

Šokti buvo smagu prie „Ža
ros" orkestro, kuriame groja 
Zigmas Mikužis, Audrius 
Polikaitis ir Robertas Jaku
bauskas. Man pirmą kartą juos 
išgirdus, buvau maloniai 
sužavėta. Pertraukos metu, par-
davinėjom bilietus loterijai. 
Kaip ir kasmet, Pocienės 
paaukotą fantą laimėjo Likan-
derienė. Šokėjas Tomas Pocius 
siūlo ateinančiais metais tiesiog 
j rankas A. Likanderienei per
duoti fantą. Tuomet, nereikės 
bilietų sekti. 

Atrodo, kad visiems 30 stalų 
svečių balius buvo smagus. Ilgai 
ruošėmės šiam baliui, ir mok. 
Rasai Poskočimienei tikrai 
nebuvo lengva: dvi grupės, 
lapkričio mėnesį pasirodėm 
Milwaukee ir ji pagimdė 
Mariuką. Deja, sunkumai užkri
to Rasai viens po kito: vyras su
silaužė koją, du maži vaikeliai 
namuose, kitos bėdos prisirinko, 
o pasirodymai ir baliai ant 
kulnų. Rasa tikrai verta didelės 
premijos už jos pasiaukojimą 
lietuvybei. 

Spindulio studentų grupė jau 
šoka nuo 1976 m. spalio 
mėnesio. Jauniai pradėjo tik 

1987 m. spalio mėnesį. Su 
artėjančiom Ritos ir Andriaus 
vestuvėm, bus lygiai pusė 
grupės vedusių (mūsų grupės 
amžius — 22-31). Dauguma 
šokėjų jau yra šokę arti 10 metų 
su Spinduliu. Tad turime labai 
šeimynišką dvasią. Dar „šei-
myniškiau", kadangi devyni 
šokėjai vienaip ar k i ta ip 
priklauso Šoliūnų šeimynai — 
arba vedę Šoliūną aite arba pats 
Šoliūnas/aitė. 

Šią vasarą bus mano pirma 
Šokių šventė su Spinduliu. Bu
vau grandietė prieš penkerius 
metus, šokau metus su „švy
turiu", o dabar pradedu savo 
ketvirtus metus su „Spinduliu". 
Linkiu ir jaunių grupei ilgiau
sių gyvavimo metų. Pašoksime 
vėl visi Hamiltone. 

Rūta Musonvtė 

BADU ŽUDYTI 
UKRAINIEČIAI 

Chicagos ukrainiečiai surinko 
aukų 37,000 dol. paremti JAV 
komisijos darbą,tiriant ukrai
niečių žudymą Maskvos supla
nuotu badu. 

MALDOS WINETKOJE 

Šūvių mokykloje išgąsdinti 
Winetkos gyventojai 
sekmadienį bažnyčiose meldėsi 
už žudikės beprotės Laurie 
Dann aukas ir už išgąsdintus 
vaikus, melsdami Dangų, kad 
daugiau tokios baisenybės 
nebepasikartotų. Susekta, kad 
ta Dann yra paskleidusi ir 
aršeniku užnuodyto maisto kai 
kuriems asmenims. Sužeistieji 
moksleiviai sėkmingai gyja. 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 

Buvo Dabar 

ARKIVYSKUPAS J U R G I S MATULAITIS MA
TULEVIČIUS. Gyvosios krikščionybės apaštalas. 
Dr. Antanas Kučas. 592 psl 1979 $15.00 $5.00 

ABRAOMAS IR SŪNUS - Aloyzas Baronas. Premi 
juotas romanas 206 psl. 1973 $4.50 $2.00 

AIŠVIDO PASAKC - A n t a n a s Giedrius. 140 psl. 
1972 $3.00 $1.50 

AIDAI IR ŠEŠĖLIAI - Vacys Kavaliūnas. Premi 
juotas romanas. 234 psl. 1972 $5.00 $2.00 

ATSIMINIMAI - Mykolas Krupavičius. 364 psl. 
1972 $10.00 $3.00 

ALIJOŠIAUS LAPAI - Dr. S. Aliūnas. Humoristiniai 
eilėraščiai. 87 psl. 1975 $2.25 $1.00 

ALŠĖNU KUNIGAIKŠTYTĖ - J o n a s Vizbaras 
Sūduvas. Premijuotas romanas. 288 psl. 1981 $8.00 $4.00 

AUKSO ŽĄSIS - Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška 
trijų veiksmu komedija. 159 psl. 1965 $2.00 $1.00 

ANGLU NOVELĖ - sudarė Povilas Gaučys. Anglų 
rašytojų novelių antologija. 459 psl. 1974 $3.50 $1.00 

ATSIMINIMAI VYSK. P. BUČIO - red. J . Vaišno
ra . I dalis. Pasiruošimas darbui. 320 psl. 1966 $3.50 $1.00 

ATSIMINIMAI VYSK. P. BUČIO - red. J . Vaišno
r a . II daiis. Darbo baruose. 279 psl. 1966 $3.50 $1.00 

AUKSO RUDUO - Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai. 
1950-1952. 120 psl. 1955 $1.25 $0.50 

DEBESYS IR P R O P E R Š O S - Pe t r a s Melnikas. 
Romanas. 297 psl. 1977 $6.00 $2.50 

DABARTIES SUTEMOSE - Bronius Zumeris . 
Premijuotas veikalas. 187 psl. 1967 $2.50 $1.00 

DAILININKO ŽMONA - J u o z a s Tininis. Romanas. 
218 psl. 1970 $5.00 $2.00 

DR. KAZYS DRANGELIS - Gyvenimas ir darbai. K. 
A. Girvilas. 214 psl. 1971 $3.00 $1.00 

GREITKELIS - Vytautas Volertas. Romanas 242 
psl. 1964 $6.00 $3.00 

GYVENIMAS YRA DAILUS - Vytautas Velertas. 
Romanas 242 psl. 1964 $2.50 $1.50 

GĘSTANTI SAULĖ. Metmenys. Jurg is Gliaudą. 218 
psl. 1954 $2.00 $1.00 

GUNDYMAI - J o n a s Gailius. Apysaka 143 psl. 1957 
$2.00 $1.00 

HESTERA - Vacys Kaval iūnas . Romanas. 183 psl. 
1974 $4.50 $2.00 

IŠGANYMO KELIAS. Filotėja. Šv. Pranciškus Salezas. 
Red. kurf dr . K. A. M.itulaitis, MIC. 336 psl. 
1967 $3.50 $2.00 

ISPANU NOVELĖS — Ispanų rašytojų novelių anto
logija Sudarė Povilas Gaučys. 486 psl. 1980 . $10.00 $3.00 

KETURI GANYTOJAI - Mykolas Vaitkus. Atsi 
minimai. 180 psl. 1960 $2.00 $1.00 

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE -
Mykolas Krupavič ius . 719 psl. 1961 $7.00 $3 00 

KOL ESU ČIA — Jurg i s J a n k u s . Pasakojimai 376 psl. 
1979 $S .00 $4 00 

KIŠKUČIO VARDINĖS - Stasys Džiugas. Eilė 
raščiai mažiesiems II laida. 60 psl. 1976 $2.50 $1.50 

Pastaba: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiusti, užsimokėsite 
gavę sąskaita, šj saraša išsikirpkite ir pasilaikykite. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

* - » • • ' 

RE/MAX 
REALTORS 

GRerr 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616» 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

JH ~įjT KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAtTORS 

IHC0I4E TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 
•• 778-2233 • 

HELP VVANTED 

MACHINISTS 
Litton Precisin Gear, a leading 
manufacturer to the aircraft industry is 
growing! Opportunities currently exist 
for skilled: 

CMC 
LATHE OPERATOR 

Requires expe r i ence in c lose 
toierance macnining. Mušt set-up and 
have all toois. 
VVe offer an excellent starting rate. 
benefit package and work environ-
ment. Skilled applicants for these posi-
tions may apply in person. 

UTTON 
PRECISION 

GEAR 
4545 S. VVestern Blvd. 

Chicago, IL 60609 
Oualified women and minorities are en-
couraged to apply. Equal Opportunity 
Empioyer M/F. 

Creative people desired for Sisters of St. 
Casimir retirement facility. Immediate open-
ings for LPN's: part time 2 days per week 
day and p.m. shift: 3 to 4 days per week 
night shift Please cail 9 to 5 week days on-
ly: Linda Evring, R.N. 776-1324. 

GREIT IR<SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 
- 1 

9*£a KMIECIK REALTORS 
79*2 S. PULASKI» 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite .parduoti ar •pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbartei Mayer dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

'.J 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

No.. 215—61 A Austin. 5V2 kamb. mūras; 
3 gražūs mieg. kamb.: 1% moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje; 
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas; 
aluminio „trim", 2V2 auto garažas su au
tom, atidarymu; puikiai išlaikytas. Apžiū
rėkite dabar! 

No. 202 — 72 A Kedzle. Tik $55,900! 
6 kamb. mū'^s su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1V2 
prausyklos; ištisas rūsys; aluminio „trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas. 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I t. 350 
psl., II t. 346 psl., III t. 389 psl. Alb. 
Baranauskas. Visi 3 tomai $10.00 

SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTA
TYTI. Kazys Škirpa. 583 psl $25.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas 
Rubšys. 109 psl $5.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 
vysk. M. Valančiaus laikų. J . Gliaudą. 242 
psl $9.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J . Andrius . . $6.00 
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas 

Švoba. 422 psl $10.00 
MAIRONIS, baladės. 102 psl $6.00 
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 

Vitenis Statkus. 1040 psl $27.00 
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun. 

Kazimieras Prapuolenis. 365 psl $10.00 
AUKSIN IO SAULĖLYDŽIO G U N D Y M A I , 

romanas, R. Spalis. 384 psl $10.00 
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D. Mackialienė. 

324 psl $10.00 
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava 

Saudargienė. 224 psl m.virš. $9.00 
k. virš. $10.50 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS SĖKMĖ 

JŲ RANKOSE 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Aštuntoji laisvoji pasaul io 
taut inių šokių šventė čia pat 
Visuomenė jai skiria ypat ingą 
dėmesį. Didelis susidomėjimas, 
daugiau kaip du tūks tanč ia i 
gražiausio lietuvių j a u n i m o 
visame laisvajame pasaulyje 
sparč ia i ruošiasi , r epe tuo ja 
šokius ir dega meile šventei , 
nešiojasi širdyje viltį, kad t ik ši 
šventė pavyktų. 

Iš turimos informacijos spręs
t ina , kiek daug darbo valandų, 
kiek daug rūpesčių suke l ia 
šventės problemos šiai šventei 
ruošti komitetui, komisijoms. 
Daug širdies įdeda šven tės 
meno vadovai ir muzikos bei 
šokių palydos organizatoriai . 
Tokio masto šventę suruošt i 
reikia daug darbo, sumanumo, 
ryžto, gražaus sutarimo, pinigų. 
Iš informacijos spaudoje susi
d a r o m e pi lną va izdą a p i e 
šventės pasiruošimo eigą. Atro
do, kad nestokojama darbininkų 
ir rėmėjų. 

K a n a d o j e l ė šoms t e l k t i 
sudarytas specialus komi te tas . 
Komisijai vadovauja Juozas 
Krištolait is , jam t a l k i n a iždi
n inkas Rimas Sakalas , laimėji
mų paskirstymu rūpinasi Alfon
sas Juozapavičius, bi l ie tus pla
t ina Jonas Stankus, dr. Silvest
ras Čepas rūpinasi pravesti vajų 
Kanadoje. Tai labai svarbi 
komisija. Ją sudaro ak tyvūs 
visuomenininkai, rūpes t ingi ir 
sumanūs žmonės. Kalbama, kad 
š v e n t ė s s ą m a t a s i e k s ap ie 
200,000 dol. 

JAV7 lėšas telkia vadovaujan
tys asmenys. JAV suda ry ta 
bendra komisija lėšas te lk t i 
visiems tr ims rengin iams — 
Kul tūros kongresui, Pasaul io 
lietuvių bendruomenės seimui 
ir Šokių šventei. Šią komisiją 
sudaro: dr. Antanas Razma, dr. 
Pe t r a s Kisielius ir inž. Stasys 
J o k u b a u s k a s . Visus d a r b u s 
komisijoje koordinuoja PLB 
valdybos vicepirmininkė Birutė 
Jasai t ienė. Šios komisijos užda
vinys — Amerikoje su te lk t i 
100.000 dol. 

Kalbant apie pinigus,atsimin-
tina, kad be jų nebūtų įmanoma 
tokių renginių suruošti . Pagar
biai ir su dėkingumu t u r i m e 
pr is imint i visus dosniuosius 
aukotojus, kurių iki šio nestoko
ta. Didžioji dalis — nepavargsta 
pensininkai . Petį p r i remia ir 
vidurinioji kar ta . O k a d t a i p ir 
gerai įsikūrę mūsų jaunesnio
sios kartos žmonės šį kar tą stip
riau pajudėtų, atsi l ieptų į lėšų 
telkimo komisijų šauksmą ir 
savo auka darbus paremtų. Žiū
rėki te , kiek palengvėtų sunkio
ji darbininkams naš ta . Tikė
kime, kad dar ir n e r a n g ū s 
a tskubės su s tambesne a u k a 

Taigi pinigai — labai svarbus 
veiksnys šventės sėkmei užtik
rint i . Tačiau šventės grožis, 
įspūdingumas, meninis lygis jau 
nebepriklauso nuo pinigų. Čia 
kita sritis. Čia jau šventės meno 
vadovų reikalas. Ir j i ems užde
dame sunkiausią a t sakomybės 
naštą už pačią šventę Coops 
koliziejuje. 

Šioje šventėje nut iko kiek ki
taip, kaip ankstyvesniose. Bū
davo vienas meno vadovas ar 
vadovė. Neoficialiai t a lk ino pa-
gelbininkas. Taigi vieno asmens 
pečius slėgė šventės reper tuaro 
paruošimo, atlikimo naš t a . 

Šį kar tą šventės rengėjai — 
JAV ir Kanados LB vadovybės 
ir suda ry t a s švente i ruoš t i 
komiteas ir vadovybė pradžioje 
pakvietė energingus ir suma
nius taut inių šokių vadovus Ri 
tą ir Juozą Karasiejus, gyvenan
čius Toronte. Po kurio laiko rei
kalai pakito, ir į meno vadovų 
sudėtį pakviesti t au t in ių šokių 
didieji senieji vilkai, tos sr i t ies 

žinovai ir vadovai, Genovaitė 
Breichmanienė iš Hami l tono ir 
Liudas Sagys iš Clevelando. 

Ar kva r t e t a s tokiame darbe 
gali su tar t i? Nuostabu, kada 
užkalb inama ši ke tver tuke , at
sako, kad su ta r iam, da rbas 
vyksta nuoširdžia dvasia, gera 
n u o t a i k a , v i e n a s k i t a m 
padedam. 

Meno vadovai dirba tyliai . Jų 
atsakomybėje pati šventė. J u k 
du tūkstančiai šokėjų užtvindys 
koliziejų. O juos reikės supint i 
į darnių šokių vainikus. 

Rita ir Juozas Karasie ja i , 
Kanados didžiojo taut inių šokių 
ansamblio „Gintaro" ilgamečiai 
vadovai. J i e su Gin ta ru apke
liavo Kanadą, Ameriką, Euro
pą. Pr iklauso ansambliui 150 
jaunimo. Jo reper tuare t au t in i s 
šokis, graži l ietuviška da ina . 
Genovaitė Breichmanienė šau
naus . ,Gyvataro" i lgametė va
dovė bei jo įkūrėja. Tau t in ių 
šokių mokytoja, gera organiza
torė, vienos šventės vyr. meno 
vadovė. Savo gražų gyvenimą 
skyrusi šiai gražiai mūsų tau tos 
meno š a k a i . L iudas Sagys , 
„Grandinė lės" steigėjas, vado
vas daug metų. „Grand inė lė" 
aplėkusi visą laisvąjį pasaulį ir 
aplankiusi po keletą k a r t ų di
džiąsias J A V ir Kanados lie-

P R O T E S T A I Č E K O S L O V A K I J O J E kunigai atkreipia dėmesį, kad 
man i f e s t ac i j o s d a l y v i a i 

Daugiau negu penki šimtai r e i k i a m a i nubaustų . t e r e i k a l a v o naujų vyskupų 
Slovakijos tikinčiųjų Bratis- Taip p a t ir Kosice, Slovaki- paskyr imo, daugiau religinės 
lavoje pasirašė laišką Čekos- joje, k u n i g a i pareiškė protestą laisvės ir kitų žmogaus teisių 
lovakijos ministrui pirmininkui valdžiai dėl milicijos susidoro- apsaugojimo, tų pačių teisių, 
Stougal^ pareikšdami griežtą j imo su Bratislavoje įvykusios k u r i a s įpare igoja g e r b t i 
protestą dėl grubaus milicijos t i k i n č i ų j ų m a n i f e s t a c i j o s J u n g t i n i ų Tautų Char ta ir 
elgesio su penkiais tūkstančiais da lyv ia i s . Slovakijos minis t ru i Visuotinė žmogaus teisių dekla-
tikinčiųjų kovo 25 dieną suren- p i r m i n i n k u i pasiųstame laiške racija, 
gūsių taikingą demonstraciją už 
religinės laisvės ats tatymą. 
Laiško autoriai pažymi, kad 
grubus milicijos elgesys su 
manifestacijos dalyviais nieku 
nepateisinamas: tikintieji su 
degančiomis žvakėmis rankose 
buvo susirinkę prie vienos 
bažnyčios ir ramiai drauge 
meldėsi už religinę laisvę. 
R a m i a i bes imeldž ianč ius 
žmones užpuolė g a u s ū s 
milicininkų būriai, išvaikydami 
susirinkusiuosius su guminėmis 
lazdomis, o kai kuriuos asmenis 
b a n d y d a m i net s u v a ž i n ė t i 
automašinomis. Laiško autoriai 
r e ika l au ja , kad va ldž ia 
išaiškintų grubaus milicininkų 
elgesio kalt ininkus ir juos 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužes mėn. 26 d. 

tuvių kolonijas. Vienos šventės 
vyr. meno vadovas. Geras or
ganizatorius, tautinių šokių 
srities žinovas. 

Tad su dideliu dėkingumu, pa
garba ir meile jiems linkime, 
kad aštuntoji laisvojo pasaulio 
t a u t i n i ų šokių šven tė Ha
miltone liepos 3 d. Copps koli
ziejuje praeitų sėkmingai, su
svisdama laisvajam pasauliui ir 
pavergtąjai tėvynei didžia kul
tūrinio gyvenimo šviesa. 

VHI 
I autinio šokio judesy. 
Tėvyne, mums gyva esi! 

JAU ARTĖJA VIII LAISVOJO PASAU-
^ LIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
J ŠVENTĖ, KURI ĮVYKSTA Š.M. LIEPOS 

2-3 DIENOMIS KANADOJE, HAMIL
TONE. RUOŠKIMĖS VISI JOJE 
DALYVAUTI! 

ŠVENTĖS INFORMACINĖS ŽINIOS: 

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. iki liepos 
11 d. Royal Botanical Gardens patalpose. 680 Plains Rd. W. 
Oficialus parodos atidarymas ir koncertas su solistais Anita 
Pakalniškyte ir Jonu Vaškevičium birželio 30 d. 7:30 v.v.; įėjimas 
nemokamas. 

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d Mohavvk kolegijos 
salėje. Fennell W. ir W. 5-th gatvių kampas; pradžia 8:00 v.v., 
įėjimas — $3. 

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W. Chedoke ir Wentworth salėse; pradžia 
7:30 v.v., įėjimas visiems po $10. Bilietai pardavinėjami dabar, 
bus jų ir prie įėjimo; stalai nerezervuojami. 

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Convention 
Centre 11 v.r. Šv. Mišias koncelebruoja vysk. Paulius Baltakis, 
gieda jungtinis Hamiltono Aušros Vartų ir Toronto Prisikėlimo 
parapijų choras. Liet. evangelikų pamaldos su kun. P. Diliu 
Christ Ev.-Lutheran Latvian church. 18 Victoria Ave. S. 10:00 
v.r. 

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie Lais
vės paminklo prisiminti Lietuvos valstybės atkūrimo 70 metų 
sukaktį, kur žodį pasakys Liet. Bendruomenės ir Hamiltono 
miesto atstovai, bus padėtas vainikas. 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį 3:00 v. p.p. Copps Coliseum, 101 York 
Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos jau dabar galima 
įsigyti pas platintojus, jų bus ir prie įėjimo (koliziejus talpina 17 
tūkst. žmonių). Čikagoje visus bilietus platina Vaznelių „Gifts 
International" krautuvė, 2501 W. 71 St., tel. (312)471-1424, 
Klivlande bilietus galima įsigyti liet. kooperatyve „Taupa", 767 
E. 185 St. pas Vyt. Staškų, tel. (216)481-6677, o Toronte bilie
tus platina Alf. Juozapavičius, tel. (416)239-0995. Į šokių 
šventę bilietus galima įsigyti ir per ,,Bass" agentūras. 

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7:30 v.v. įvyksta vėl to paties Convention 
Centro abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, kaina $30, 
stalai po 10 žmonių, ir Wentworth salėje jaunimui, kaina $20. 
čia bilietus į abi sales reikia įsigyti jau iš anksto pas B. Macį, 
370 Goodram Dr., Burlington, Ont. L7L 2KI. tel. (416)632-4558. 

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr.. Burlington. Ont. 

L7P 2G2. tel. (416)332-6006. 
NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kontenienė. 

348 Duncombe Crt. Burlington, Ont. L7L 4M4, tel. 
(416)637-5090, skambinti vakarais. 

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima Įsigyti, prisiunčiant 
ligi birželio 5 d. pinigus šiuo adresu: .Talka" TŠŠ(J. Stankus) 
830 Main St. E., Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia 
lauks jūsų. Pažymėtos jų kainos yra kanadiškais doleriais. 
Čekius rašyti „Lithuanian Folk Dance Festival". Dėl bilietų 
informacijas teikia J. Krištolaitis, tel. (416)689-5733. Kitais 
šventės reikalais kreiptis tel. (416)523-7143. 

Šventės Inf. 

A.tA. 
VYTAUTAS KRIŠČIŪNAS 

Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 24 d., 3:30 vai. p.m., sulaukęs 48 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Jonas, broliai dr. 

Algirdas, Kęstutis ir Povilas-Mindaugas su žmona Diane, 
sesuo Aušra Padalino su vyru Ronald, daug pusseserių, 
pusbrolių ir kitų giminių. 

Velionis buvo sūnus a.a. Janinos Kriščiūnienės. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, gegužės 31d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 1 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę tėvas , broliai , sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
ONAI RUPEIKIENEI 

i lgos ir sunk ios l igos i škank in ta i , 1988 m. gegužės 
m ė n . 20 d. Lietuvoje m i r u s , broliui J O K Ū B U I 
V A L I U K E V I Č I U I j o žmonai MARYTEI ir seserėčiai 
D A N U T E I K A Š K E L I E N E I , re i šk iame gil iausią ir 
nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l iūdime. Taip p a t giliai 
užjaučiame sūnų MINTAUTĄ, dukrą NEMYRĄ MIC
K I E N E ir jos vyrą VYTAUTĄ - Lietuvoje. 

Izabelė ir Leonas Oksai 
Stasė ir Kazimieras Griciai 
Genė ir Simas Kudirkai 
Zofija Brazauskienė 
Marija Sulskienė 

Jolanta Dobravolskienė 
Balys Graužinis 
Henrikas Misiūnas 
Vladas Gilys 
Liudas Reivydas 

A.tA. 
PETRUI MAŽEIKAI 

m i r u s , jo žmoną, s ū n ų , brolį JURGĮ ir ki tus šeimos 
n a r i u s nuoši rdžia i už jauč iame ir k a r t u l iūdime. 

Birutė ir Kazys Sekmakai 
Eugenija ir Bronius Blinstrubai 

A.tA. 
DR. BRONEI BALČIŪNIENEI 

m i r u s , dukra i ALDONAI ir jos šeimai re iškiame nuo
š i rdž ią užuojautą. 

Clevelando VAIDILOS teatras 

A.tA. 
ELENAI RŪKŠTELIENEI 

m i r u s , jos vyru i , dai l in inkui A N T A N U I RŪKŠTELEI 
su šeima, l iūdes io va landoje re iškiu gilią užuojautą. 

Otilia Šaulienė 

A.tA. 
JONUI BATAIČIUI 

m i r u s , r e i šk i ame gil ią užuojautą jo dukroms ir jo 
g iminėms . 

Union Pier Lietuviu Draugijos nariai 

A.tA. 
B. KIRKILAS 

MOSTIEKO 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 25 d., 2 vai. ryto, sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, brolis Leo 

Janush, žmona Florence, mylima drauge Mary Skusil. 
Velionė buvo žmona a.a. George Florian. 
Priklausė St. Simon ir St. Claire „Senior Citizens" 

klubams. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 27 d. nuo 2 iki 9 

v.v. S. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužes 28 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta i St. Simon parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į St. Mary' kapines. Evergreen Park, IL. 

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

Nuliūdę vyras, brolienė ir draugė. 

Laidotuvių direkt. S. Lack & Sūnūs. Tel. 737-1213. 

VIENERIŲ METŲ 

MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS 

BALTUŠIS 

Š.m. gegužės mėn. 31 d. sukanka vieneri metai, kai 
mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis. 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Šv Petro 
bažnyčioje gegužės mėn. 31 d. 7 v ryto St. Charles, 111. 

Prašom gimine.*, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionį Juozą savo maldose. 

Nuliūdusi žmona Eugenija ir d u k r o s Helena ir 
Diane. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S . Ca l i fo rn ia A v e n u e 

Te l e fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St . , C h i c a g o 
Te le fonas — 476-2345 

1410 S o . 50 th Av., C i c e r o 
Te le fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S 
IAIDOTUVIU 

- B U T K U S 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 

- 652-1003 

'. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 26 d. 

x Mokytoja Elvyra Naru-
tienė, kelių lituanistinės pra
džios mokyklos mokiniams pri
taikytų lietuvių kalbos pratimų 
autorė, gegužės 8 d. Pedagoginio 
lituanistikos instituto studentus 
supažindino su pratimų 
dėstymo metodika ir kitais 
praktiškais mokymo būdais. PL 
instituto baigiamojo kurso stu
dentams šis patyrusios peda
gogės pasidalinimas savo ži
niomis bus naudingas, jiems 
pradedant dirbti lituanistinėse 
mokyklose. 

x Šv. Kazimiero seserys 
praneša, kad su apgailestavimu 
po 74 metų sėkmingos darbuo-
ties apleidžia Dievo Apvaizdos 
parapiją Chicagoje. Šiąja proga 
birželio 12 d., 10:00 vai. ryto, toj 
bažnyčioj šv. Mišios bus atna
šaujamos padėkoti Dievui už 
Seselių darbuotės vaisius. Lie
tuviai yra kviečiami dalyvauti 
šios dienos paminėjime, ypa
tingai buvusieji mokiniai, jų 
tėveliai, mokytojai, rėmėjai ir 
mokyklos geradariai. 

x Alfonsas Kasputis, War-
ren, Mich., mums rašo: „Jau 38 
metai kaip prenumeruoju 
„Draugą". Pats prenumeravimo 
metų skaičius pasako, kad 
„Draugo" dienraščiu esu pa
tenkintas. Norėdamas, kad 
„Draugas" dar ilgai gyvuotų, 
mėginu jo meilę įkvėpti savo 
vaikams. Kiekvienam vaikui 
išsikėlusiam iš mūsų pastogės 
užprenumeravau „Draugą". 
Tad ir jauniausiam — ketvirtam 
Virgilijui apleidus namus, 
siunčiu vienų metų prenumera
tos mokestį 60 dol. už 1988 
metus ir 20 dol. auką". Alf. 
Kasputį skelbiame garbes 
prenumeratorium kartu su 
sūnumi Virgilijum, dėkojame už 
gražų ir kitiems duodant pavyz
dį laiškutį ir auką dienraščiui. 

x L B Cicero apyl inkės tra
giškojo birželio minėjimas įvyks 
birželio 12 d. Šv. Antano parapi
jos salėje. Programoje: dr. Tomo 
Remeikio paskaita. Po paskai
tos menine programą atliks An
tro k a i m o aktor ia i : Vida 
Gilvydienė ir Julius Lintakas. 
Kviečiame visus minėjime gau
siai dalyvauti. 

x A n t r a s k a i m a s a t l iks 
pirmąją Poezijos dienų progra
mos dalį, paskaitydamas ištrau
kas iš humoristinės lietuvių po
ezijos, penktadienį, gegužės 27 
d„ 7:30 v.v. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Bilietai 
gaunami prie įėjimo. Visi 
laukiami. 

x Dr . Genovaitė Kazokienė 
atvyksta iš tolimosios Tasma
nijos į Pasaulio lietuvių IV kul
tūros kongresą ir birželio 27 d. 
dalyvaus svarstybose „Tauto
dailė ar sodžiaus dailė". 

x I Chcagą, į J A V L J S su 
važiavimą atvažiuoja jaunimas 
iš Kalifornijos, Washingtono, 
New Yorko, Hartfordo ir net iš 
tolimos Kanados. Bus progos 
susipažinti su Alvydu Sapliu, 
nauju PLJS pirmininku. Su 
važiavimas prasideda penkta
dienį, geg. 27 d^ir tesis per visą 
savai tgal į iki pirmadienio, 
gegužės 30 d. Ar visi jau 
užsiregistravo? 

x M i r u s i ų r a m o v e n ų 
k a p u s 1988 m. atlankysime 
įprasta tvarka: Tautinėse kapi
nėse, gegužės 29 d., sekmadie
nį, 11:00 vai. ramovėnai renkasi 
prie Tautinių kapinių koplyčios. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse gegužės 30 d. pirmadienį, 
9:00 vai. ramovėnai renkasi prie 
kap in ių koplyčios. Kapų 
l ankymo vadovas Juozas 
Bagdžius. 

•- x Inž . Vytau tas Šliūpas ge
gužės 27 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakaro skaitys paskaitą 
„Mano tėvas — aušrininkas ir 
tautinis kovotojas dr. Jonas 
JŠliūpas". Paskaita bus Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Kalbės apie tėvo asmenybe, jo 
nuopelnus lietuvių tautiniam 
judėjimui. Svarbią paskaitos 
dalį sudarys asmeniški Vytau
to Šliūpo prisiminimai apie 
tėvą. Bus paruošta paroda. Po 
paskaitos — vaišės. Visi, kurie 
domisi lietuvių tautinės minties 
vystymusi, kviečiami dalyvauti. 

x R i m a n t o Antano Dami
jona ič io ir Angelos Marie 
Nilius moterystės sakramento 
palaiminimas bus gegužės 28 d., 
šeštadienį, 12:30 vai. p.p. Saint 
M a r g a r e t Mary Catholic 
Church 3930 North Ninety se-
cond Street, Milwaukee, Wis-
consin. Vaišės 5 v. p.p. Fox and 
Hounds , H u b e r t u s , Wisc. 
Rimantas yra Algimanto ir Sta
sės Damijonaičių, gyv. 
Elmhurst, 111., sūnus, o Angelą 
yra Mr. ir Mrs. Frederick Ni
lius, gyvenančių Milwaukee, 
Wisconsin, duktė. 

x F r a n k Bastys, North Chi-
cago, 111., p ra tęsdamas 
prenumeratą atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. F. Bastį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.̂  

x Kazys Gasiūnas, York, 
Pa., atsiuntė visą šimtinę ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. K. Gasiūną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
realią paramą labai dėkojame. 

x J . V i d ū n a s , Auburn, 
Mass.. pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo ir 20 dol. „Draugo" 
paramai. J. Vidūną įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x Bronius Stonys, Chicago, 
111.. atsiuntė 20 dol. dienraščiui 
ir pratęsė prenumeratą 1988 
metams. B. Stonį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Vitas K a z l a u s k a s iš 
Chicagos, 111., bent kokia proga 
neatsisako paremti „Draugą". 
Pratęsdamas prenumeratą 1988 
metams, vel paaukojo 25 dol. V. 
Kazlauskui, mūsų garbės 
prenumerator iui , ta r iame 
nuoširdų ačiū. 

x Paul R a m a s , Hickory 
Hills, UI., „Draugo" garbes 
prenumeratorius, nuoširdus jo 
rėmėjas, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė visą šimtinę. Nuo
širdus ačiū. 

x LMF Philadelphia klu
bas, Philadelphia, Pa., per Snie
guolę Jurskytę atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kazys Miecevičius, Chi
cago. Iii., mūsų garbės prenu
meratorius, nuolatinis dienraš
čio rėmėjas, palaikytojas, pra
tęsė prenumeratą 1988 metams 
su visa šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Naujalis iš Cicero, 
111., norėdamas savo dienraščiui 
padėti , pra tęsdamas pre
numeratą, atsiuntė ir 20 dol. 
auką. J. Naujalį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už pa
rama labai dėkojame. 

* • • 

w • * 

J A V U S S U V A Ž I A V I M A S 
JAV lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimui susirašinėj.me naudojamas 
oficialus ženklas. 

x Pasaulio lietuvių centro 
steigimo komitetas nuoširdžiai 
dėkoja p. J. Bubniui, kuris 
paaukojo savo darbo jėgą ir 
prieš keletą savaičių išvalė, iš-
šveitė. kad blizgėtų koplyčios ir 
koridoriaus grindys. Ačiū jam 
už paaukotas darbo valandas. 

(sk) 

x J a k u b ė n o a n s a m b l i o 
koncer tas Ziono parapijoje 
nukeltas į spalio mėnesį. Repe
ticijos vyksta toliau per vasarą 
pagal asmenišką susitarimą. 

(sk) 

x Vilniaus Jaunimo Teat
ras Jaunimo centre sekma
dienį, gegužės 29 d. 8 v.v. ir pir
madienį, gegužės 30 d. 6 v.v. 
vaidins ištraukas iš J. Marcin
kevičiaus dramos „Daukantas" 
ir iš kt. lietuviškų pjesių. Bilie 
tai į šiuos renginius gaunami 
Vaznelių prekyboje. Tel.: 
471-1424. 

(sk) 

x Finansinė įstaiga ieško 
tarnautojo įvairiems raštinės 
darbams ir finansinėms trans
akcijoms. Prašoma atsiliepti 
paštu su resume ar laišku: P.O. 
Box 29130. Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Liudmila Stulpinas, Lake 
North. Fia.. Elena Janusas, 
West Miami. Fla., Ben Stelmo-
kaitis, Chicago. 111., Jonas 
Radas, Livonia. Mich.. Jurgis 
Lendraitis, Palos Hts., 111., 
Monica Pocius. Rockford. 111., St. 
Vaitys, Santa Barbara, Cal.. 
Justinas Šaulys. Vista, Cal., 
Barbara Ribbė, Brockton, 
Mass., Romas Apanavičius. 
Euclid, Ohio, Stasys Eiva, 
Brockton, Mass., Fel iksas 
Bočiūnas, Sunny Hills, Fla., 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas paaukojo po 10 dol. 
„Draugo" paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

x J u s t i n a s V i z g i r d a iš 
Chicagos, 111., pratęsė prenume
rata vieneriems metams, pa
aukojo 20 dol. dienraščio reika
lams ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. J. Vizgirdą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už remima savos spau
dos labai dėkojame. 

x Inž. Juozas Briedis, Chi
cago, 111.. atsiuntė 25 dol. dien
raščio stiprinimui ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. J. 
Briedžiui, mūsų garbės 
prenumerator iui , t a r i ame 
nuoširdų ačiū. 

Iš lietuvių demonstracijų Chicagoje, Grand Parke gegužės 22 d. Kyla juodi balionai. 
Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MŪSŲ ABITURIENTAI Andrėja Damušyte, Vidos ir 

dr. Vytenio Damušių dukra, bai
gia Providence Catholic H.S.. 
New Lenox, 111. Mokykloje pri
klausė Sodaliečių grupei ir buvo 
išrinkta mokyklos mokinių 
rekolekcijų vedėja ir lektore. 
Yra laimėjusi mokyklos Reli
gijos premiją. Andrėja yra 
aprašyta „Who's Who Among 
American H.S. S tudents" 
knygoje, yra atžymėta kaip 
,,Scholastic All-American 
Scholar" ir yra „National Honor 
Society" narė. Daug laiko yra 
pašventusi „Big Brothers/Big 
Sisters" programoje. Mokyklo
je priklausė „pom-pon" koman
dai. Nuo pat mažens priklauso 
ate ;cininkams ir yra Prez. A. 

Audra D. Bankutė, Rimos ir 
Algio Bankų dukra, baigia A. A. 
Stagg H.S., Hickory Hills. Rašo 
poezija, kuri spausdinama 
mokyklos laikraščiuose ir lietu
viškoje spaudoje. Rašo abiem 
kalbom. Mokykloje trejus metus 
studijuoja ispanų kalbą ir pri
klauso ispanų klubui. Yra 
mokyklos „yearbook" ir „Varsi-
ty" klubuose. Žaidžia mokyklos 
mergaičių futbolo komandoje. 
Audra yra baigusi Kr. Done
laičio pradžios ir aukštesniąją 
mokyklą ir šoka taut. šokius 
Vyčių grupėje. Studijuos 
Moraine Valley kolegijoje 
„Travel Management". 

x Vida Rita Damijonaitytė 
Gražinos ir Vitalio Dami
jonaičių duktė, baigia Lyons 
Township H.S., Western 
Springs. Vida yra mokyklos gar
bės mokiniu sąraše. Aprašyta 
„Who's Who Among American 
H.S. Students". Priklauso „Ger-
man Honor Society". Vienus 
metus buvo mokyklos literatū
rinio žurnalo ..fiction editor", 
yra ir Illinois valstijos „scho
lar". Vida yra baigusi Chicagos 
aukštesniąją l i tuan is t inę 
mokyklą, šiuo metu lanko Peda
goginį Lituan. institutą, pri
klauso Etnografiniam an
sambliui ir šoka tautinių šokių 
grupėje „Grandis". Yra „Ker
navės" tunto skautė — paukš
tyčių vadovė. Planuoja studijuo
ti sąskaityba (Accounting) 
Chicagos universitete. 

Stulginskio moksleivių kuopos 
pirmininkė. Yra baigusi Lemon-
to lituanistinę mokyklą, lanko 
Pedagoginį Lituanistikos in
stitutą ir priklauso PLI Etno
grafiniam ansambliui. Šoka 
„Spindulio" tautinių šokių 
grupėje. Studijuos „Biogenetic 
Engineering" Purdue Universi
tete, Lafayette, Ind. 

Ramoną Gelžinytė, Sofijos 
ir dipl. inž. Viliaus Gelžinio 
dukra, baigia šiemet Fremd 
H.S. Palatine, 111. Dėl nuola
tinių tėvelio darbo įsiparei
gojimų atominių jėgainių staty
bose Ramonai teko lankyti mo
kyklas įvairiose valstijose 
(Texas, Georgia, Illinois). Mėgs
ta sportą ir reiškiasi mokyklos 
teniso, krepšinio ir vandens 
sporto klubuose. Domisi kitų 
kraštų gyventojų gyvenimo 
sąlygomis, gamta, architektūra 

ir yra jau per du kartus apkelia
vusi visas Europos valstybes. 
Mėgsta muziką ir pati skambi
na pianinu. Žada studijuoti 
kompiuterių mokslą savo 
Community kolegijoje. 

Alex J a n k a u s k a s , Joan ir 
Fred Jankauskų sūnus, iš Oak 
Forest, 111. baigia šiemet Marist 
H.S. Visus ketverius metus 
mokyklos garbės sąrašuose, 
„National Honor Society" narys 
ir aprašytas — „Who's Who 
Among American H.S. Stu
dents". Alexas yra didelis spor
to mėgėjas, ypač krepšinio. Yra 
laimėjęs „American Achieve-
ment Academy Basketball l 
Award" ir gavęs akademinę ir 
atletinę mokslo stipendiją iš Il
linois Benediktinų kolegijos. 
Yra priimtas į „Northern & 
Eastern" 111. universitetus, tik 
dar neapsisprendęs j kurį pasi
rinks, bet studijuos „business 
administrat ion". Pr ik lauso 
„Neris" sporto klubui ir Lie
tuvos Vyčių organizacijai. Vie
nas jo herojų yra Oliver North. 

IS ARTI IR TOLI 
JAV 

— Autobusu į Taut inių šo
kių šventę. Nenorintiems pa
tiems vairuoti ir nakvoti Ha
miltone, iš Detroi to or
ganizuojamas autobusas. Svar
biausia sąlyga — 40 keleivių. 
Jeigu iki birželio 5 d. nesusi
darys toks skaičius, kelionė au
tobusu turės būti atšaukta. 
Bilieto kaina — 25.00 dol. Au
tobusas išvyktų liepos 3 d. 7 v. 
ry te iš Dievo Apvaizdos 
bažnyčios šventoriaus, sugrįžtų 
apie vidurnaktį ton pačion vie
ton. Pinigai iš anksto įmokami 
J. Matekūnui arba A. Bražėnui. 
Kelionei neįvykus, pinigai 
grąžinami. Bilietus TŠ šventėn 
galima užsisakyti užpildžius 
lapą (gaunama pas J. Mate-
kūną) ir su čekiu pasiuntus 
nurodytu adresu Torontan. Pri
dedamas sau užadresuotas 
vokas ir dar 1.00 dol. registruo
to laiško išlaidoms padengti, nes 
užsakyti bilietai bus paštu 
atsiunčiami. Šių bi l ietų 
nepanaudojus, pinigai nebus 
grąžinami. Patartina bilietus 
užsisakyti paaiškėjus, ar kelio
nė autobusu įvyks, t.y. tuoj po 
birželio 5 d. J. Matekūnas — tel. 
562-3517, A. Bražėnas - tel. 
4915318. 

— J A V LB Švietimo tary
bos pere i t ą rudenį pravestas 
vajus lituanistiniam švietimui 
pa remt i sukaupė d au g i au 
17,000 dol. sumą. Panaši suma 
buvo su t e lk t a ir me ta i s 
anksčiau. Žinant, kad tuo pačiu 
metu JAV-se vyko vajai vie
tovių ruošiamiems Lietuvos 600 
metų krikščionybės minėji
mams, tenka džiaugtis visuo
menės teikiamu dėmesiu litua
nistiniam švietimui. Švietimo 
taryba 1987 metais knygoms 
leisti išleido 39,000 dol. Mo
kykloms ir platintojams knygų 
išsiuntė už 23,000 dol. 

— Dr . J o n o R a č k a u s k o va
dovaujamos JAV LB Švietimo 
tarybos sudėtyje įvyko keli pasi
keitimai. D. Petrutytė tapo 
koordinatore jaunų šeimų pro
jektams, N. Mackevičienė — 
technikine „Švietimo gairių" 
redaktore, R. Kučienė — sekre
tore. 

— J A V Senate New J e r s e y 
valstijai atstovaujančio sen. 
Frank R. Lautenbergo y ra 
vienas iš palankiųjų Lietuvos 
laisvės reikalui. Būdamas JAV 
Helsinkio komisijos narys, jis 
drąsiai kelia sovietų vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus, yra 
iniciatorius Gorbačiovui siun
čiamų protesto laiškų, po ku
riais pasirašo kiti senatoriai, 
dalyvauja an t i sov ie t inėse 
demonstracijose ir pareiškimu 
Senate užrekorduoja kiekvieną 
žymesnį sovietų nusikaltimą 
Pabaltijo valstybėse. Pereitais 
metais, prieš jam su Nevvarko 
katalikų vyskupu lankantis 
Sov. Sąjungoje, sen. Lautenberg 
surado laiko susitikti su New 
Jersey LB veikėjais ir iš jų gauti 
pirmines žinias apie padėtį Lie
tuvoje. JAV krašto valdybos 
pirm. inž. Vyt. Volertas kovo 11 
d. laišku sen. Lautenbergui nuo
širdžiai padėkojo už rūpestį 
Lietuva ir lietuviais. 

— J A V LB Visuomenin ių 
re ika lų t a r y b a i džiaugsmą 
kelia amerikiečių spaudoje pasi-
rodą mūsų tautiečių laiškai re
dakcijai Lietuvos reikalais . 
Kovo 3 d. laidoje New Jersey 
šiaurinės dalies laikraštis „The 
Record" išspausdino ilgamečio 
New Jersey LB apygardos 
valdybos pi rm. Kaz imiero 
Jankūno laišką, kuriame prisi
minta ne per seniai atšvęsta 
Vasario 16-ji, sovietų vykdomi 
žmogaus teisių paneigimai Lie
tuvoje ir demonstracijomis 
rodomas noras ' n u s i k r a t y t i 
sovietinės priespaudos. Įdomiu 
sutapimu toje pačioje laikraščio 
laidoje tilpo ir kitas laiškas re
dakcijai, prisimenąs praėjusias 
Lietuvos ir Estijos nepriklau
somybės šventes ir g i l ia i 
užjaučiąs jų sunkią dabartinę 
padėtį. Straipsnio autorius — 
David B. VVinklestein iš Parsip-
pani, N.J. 

— Maža lietuvių kolonija 
White Rock, Br. Col., vasario 21 
d. paminėjo savo tarpe Lietuvos 
Nepr ik lausomybės šven tę . 
Suplaukė iš apylinkių beveik 
100 žmonių. Supažindino nuo 
laivo pabėgusį ir ilgokai Madri
de, Ispanijoje, gyvenusį Rimą 
Macijauską. Kalbėjo Virgilius 
Kaulius ir Ramutis Gumbelis. 
Meninę programą atliko iš Seat-
tle, Wash., pakviestas tautinių 
šokių ansamblis „Lietut is" , 
vadovaujamas Zitos Petkienės. 
Padeklamavo keletą eilėraščių 
Z. Tumaitienė ir Aldona Go-
ronsonienė, duetą padainavo 
Vida Malerienė ir Nijolė Car-
Harris. Minėjimas baigtas „Lie
tuva brangi". Kviečia visus lie
tuvius atsiliepti, bet kur Britch 
Columbijoje gyvenančius: J. 
Paliulytė, P.O. Box 48181 Van-
couver, BC, V7X 1N8. 

A d v o k a t a s Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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