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12. Balandžio 13 d. Apklausa 
pradėta 13 vai. baigta 17 vai.

— Kodėl parašėte antitarybinį 
straipsnį „Keletas bruožų iš po
piežiaus būdo”?

— Kauno kunigų seminarijos 
rektorius Petrauskas pasiūlė 
paskaityti paskaitą klierikams 
1938 m. vasario 13 d. popiežiaus 
karūnavimo iškilmių proga. 
Paskaitą išspausdino žurnalas 
„Draugija” savo neoficialioje 
dalyje — „Katalikybė ir gyve
nimas”.

— Jūs šmeižėte, įžeidinėjote 
vieną iš garbingiausių tary
binių vadovų, komunistų parti
jos vadą.

— Neturėjau tikslo šmeižti ir 
įžeidinėti. Sakiau tiesą. Juk 
apie Leniną plačiai rašė užsie
nio spauda. Žinoma, mano 
asmeninė nuomonė su spaudos 
mintimis sutapo.

13. Balandžio 14 d. Apklausa

Atidėta pulk. North byla
Washingtonas. — Teisėjas, 

kuris veda pulk. Oliver North 
Irano — Contras bylą, pranešė, 
jog ši byla yra atidėta 
iki lapkričio vidurio, kada bus 
praėję prezidentiniai rinkimai ir 
bus daugiau laiko pasiruošti 
advokatams, nes yra tūkstan
čiai slaptų dokumentų, kuriuos 
jie privalo peržiūrėti. Fede
ralinis teisėjas Gerhard Gesell 
panaikino rugsėjo 20 dienos 
datą. Šis sprendimas turėtų 
padėti viceprezidento George 
Bush. Prokuratūros ir gynybos 
advokatai jau seniai reikalavo, 
kad jiems būtų duota daugiau 
laiko patikrinti slaptuosius 
raštus, kurie gali padėti pulk. 
North apsigynimui. Teisėjas 
Gesell nenustatė naujos teismo 
datos.

Apkaltinti sąmokslu
Washingtone vis keliamas 

viceprezidento Bush klausimas, 
ar jis tikrai nieko nežinojo apie 
ginklų pardavimą Iranui ir tų 
pinigų panaudojimą Contras 
karių ginklams parūpinti. 
Pulkininko North advokatai 
pasakė, kad jie gali reikalauti 
viceprezidento liudijimo teisme, 
kuris iki šiol atsiako kalbėti tuo 
reikalu. Teisėjo Gesell spren
dimas vėl iškelia naujas 
spekuliacijas apie prezidento 
galią panaikinti buvusio 
Saugumo tarybos vado Poindex- 
terio ir tos tarybos nario pulk. 
Oliver North bylas. Jie abu yra 
kaltinami gauto pelno iš 
parduotų ginklų Iranui per
davimu Nikaragvos laisvės 
kovotojams.

Teisėjo spėjimas
Prez. Reaganas mano, kad 

abu šie vyrai yra nekalti, todėl 
ir jis nemano, kad dabar būtų 
reikalas suteikti jiems amnes
tiją. Tačiau paskutinis teisėjo 
sprendimas galėtų priversti pre
zidentą pakeisti jo planus dar 
prieš jam baigiant savo terminą. 
Specialus prokuroras Lavvrence 
Walsh pasakė, jog žvalgybos 
pareigūnai jau yra nusprendę, 
kad kai kurie dokumentai yra 
tokie svarbūs ir slapti, kad jie 
niekada negalės būti viešai nau
dojami. Teisėjas įspėjo, jog, jei

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

prasidėjo 13 vai. baigėsi 15 d. 1 
vai.

— Ką veikėte Anglijoje 
1913-1919 m.?

— Gastinge, Kanterbure ir 
Londone studijavau teologiją 
Lenkijos jėzuitų provincijos 
lėšomis.

— Kada ir kaip bendradarbia
vote su Anglijos žvalgyba?

— Niekada ir niekaip su jokia 
žvalgyba nebendradarbiavau. 
Buvau pažįstamas tik su Lie
tuvos atstovais Čainskiu ir 
Bizausku. 1919 m. birželio mėn. 
išvykau į Lietuvą.

— Dienoraštyje yra vieta, kad 
kelyje į Lietuvą traukinyje susi
tikote su lietuviais savanoriais, 
vykstančiais mušti bolševikų. Ir 
juos palaiminote?

— Taip, pasakiau: „Tegul 
Dievas padeda ginti mūsų 
Tėvynę nuo bolševizmo”.

(Bus daugiau)

per daug tų dokumentų bus 
laikoma slaptais, jis bandys pa
naikinti kai kuriuos arba net ir 
visus kaltinimus pulkininkui 
North ir kitiems kaltinąnjiie- 
siems.

Per daug dokumentų
Kartu su pulk. North ir adm. 

John Poindexter sąmokslu yra 
kaltinami ir aviacijos generolas 
Richard Secord ir iranietis — 
amerikietis pirklys Albert 
Hakim. Centrinė žvalgybos 
agentūra taip pat pareikalavo 
daugiau laiko tų dokumentų 
peržiūrėjimui, kurie prieš 
teismą turi būti įteikti pulk. 
North, kad jis galėtų pasiruošti 
savo apsigynimui. Prokuroras 
Walsh apkaltino pulk. North 
advokatus, jog jie per daug 
dokumentų reikalauja. Teisėjas 
įsakė prokurorui Walsh per
duoti visus reikalaujamus 
dokumentus pulkininkui iki 
spalio 10 d.

Teisėjas Gerhard A. Gesell, kuris 
atidėjo Irano — Contras bylos teismą.

— Los Angeles gyvendamas 
Ramon Matta, kuris buvo suim
tas lėktuve, vedė multimili- 
joninę prekybą kokainu. Jis 
dabar yra Marion kalėjime, Illi
nois valstijoje. Jis importuodavo 
kokainą iš Pietų Amerikos į 
Meksiką ir iš ten perveždavo į 
Arizoną, o iš čia į Californiją, iš 
kur paskleisdavo po visą Ameri
ką. Jis dabar apkaltintas pri
klausymu Kolumbuos Medelli- 
no kokaino prekybininkų gru
pei ir nužudymu amerikiečio 
pareigūno Meksikoje.

Irako prez. Saddam Hussein Bagdado gatvėse priima žmonių sveikinimus, kai buvo paskelbtos 
karo paliaubos su Iranu. Irakas deklaravo „pergalę” ir pirmą kartą neišleido kasdieninio karo 
komunikato apie karo eigą. Trijų dienų paskelbtoji šventė baigiasi šį savaitgalį.

Jordano karalius už egzilinę 
vyriausybę

Jeruzalė. — Izraelio min. 
pirm. Y. Shamir atmetė savo 
dešiniojo sparno vyriausybės na
rių reikalavimą prijungti 
Vakarų Kranto teritoriją prie 
Izraelio. Apie tai jis pasakė 
Valstybės departamento parei
gūnui Richard Murphy, kuris 
ten lankosi tais reikalais. 
Shamir įspėjo Ameriką neturėti 
jokių ryšių su Palestiniečių Iš
laisvinimo organizacija. Mur
phy į Izraelį atvyko iš Sirijos, o 
iš čia jis dar vyks į Jordaną ir 
Egiptą Vidurio Rytų taikos rei
kalais.

Vieningas Izraelio 
spaudimas

Shamir sako, jog prisijungi
mas tų žemių prieštarautų 1978 
m. Camp David susitarimams ir 
pakenktų visam taikos procesui 
Viduriniuose Rytuose. Izraelio 
kabineto posėdyje buvo karšti 
ginčai, ypač tarp ministerio pir
mininko Shamir ir Shimon Pė
rės. Buvo svarstomas karaliaus 
Husseino pasiūlymas, kad 
Vakarų Krante būtų įsteigta 
Palestinos valstybė. Pėrės kal
tino Shamir už tai, kad laiko 
suimtą be teismo palestiniečių 
vadą Feisal Husseinį, kuris yra 
ir Arabų Studijų centro direk
torius užimtoje teritorijoje. 
Posėdyje pagaliau buvo pasisa
kyta prieš nepriklausomą arabų 
valstybę vienbalsiai. O po 
kabineto posėdžio Shamir ir 
Pėrės kartu posėdžiavo su Vals
tybės departamento pasiuntiniu 
R. Murphy.

Okupuotoje srityje, kai gruo
džio 8 d. prasidėjo neramumai, 
jau žuvo 237 palestiniečiai ir 4 
izraelitai.

Murphy tačiau šeštadienį 
pasakė, nežiūrint Shamiro 
reikalavimo nesusitikti su PLO, 
kad jis Egipte pasimatys su 
kitais palestiniečiais ir 
išklausys jų nuomonių.

Karaliaus pasiūlymas
Washingtono Posto prane

šimu, karalius Husseinas 
spaudžia PLO organizacijos 
vadus sutikti su užimtųjų žemių 
valdymu ir sudaryti egzilinę vy
riausybę, kuri rūpintųsi tų 
teritorijų reikalais. Jordanas 
tuojau pripažintų tokią 
vyriausybę. PLO, kaip prane
šama,nėra pasiruošę tokiam 
žygiui. PLO siunčia savo dele

gaciją pas karalių Husseiną ir 
šią savaitę bandys surasti kokį 
nors sprendimą. Karalius savo 
spaudos konferencijoje atmetė 
Amerikos planą, kad būtų 
sudaryta bendra jordaniečių-pa- 
lestiniečių delegacija taikos 
konferencijai. Jis pabrėžė, jog 
Jordanas nesirūošia kalbėti 
palestiniečių vardu,nes PLO yra 
vienintelė organizacija, kuri 
turi teisę ir privalo kalbėti už 
palestiniečių reikalus. Arafatas 
visada bandė išskirti Husseiną 
iš Vakarų Kranto reikalų, todėl 
tegu dabar imasi atsakomybę už 
tų žmonių reikalus. Jis tą 
sprendimą padaręs, kai birželio 
mėnesį įvyko arabų konferenci
ja Alžyre. Toje konferencijoje 
buvo sutarta, kad PLO gaus 
arabų paramą tęsti politiniams 
neramumams Vakarų Kranto 
srityje. Karalius tada įspėjo 
arabų vadus dar kartą gerai 
pergalvoti apie pasekmes. Tokį 
srpendimą Husseinas šiuo metu 
ir padaręs, kad atėjęs laikas 
pačiai PLO perimti rūpinimąsi 
palestiniečių reikalais Izraelio 
užimtose žemėse.

Nagy palaikai
grąžinami šeimai

Budapeštas. — Budapešto 
dienraštis „Magyar Nemzet” 
pranešė, kad Vengrijos teis
miniai organai iki rugpjūčio 
mėnesio pabaigos persvarstys 
keturių šimtų asmenų bylas, 
kurie savo laiku buvo nuteisti 
už dalyvavimą 1956 m. įvyku
sioje Vengrijos revoliucijoje. Šį 
vengrų tautos sukilimą, kaip 
žinoma, grubiai nuslopino į 
Vengriją įsiveržusi sovietų Rau
donoji armija. Spėjama, kad 
persvarsčius nuteistųjų bylas, 
jiem bus paskelbta amnestija, 
kuri, aišku teturės simbolinę 
reikšme, nes dauguma tuo metu 
nuteistųjų yra jau atlikę jiem 
paskirtas bausmes, o kai kurie 
yra mirę.

Vengrijos ministeris pirmi
ninkas Grosz, būdamas Wa- 
shingtone, pranešė, kad Veng
rijos revoliucijos metu buvusio 
ministerio pirmininko Imre 
Nagy palaikai bus pagaliau 
sugrąžinti šeimai. Maskvos 
įsakymu Nagy buvo sušaudytas 
prieš 30 metų ir iki šiol net nėra 
žinoma, kur yra palaidotas jo 
kūnas.

TRUMPAI 
IS VISUR

— Maskvoje buvusiame suva
žiavime Kremliuje delegatams 
kalbėjo TSRS Mokslų Akademi
jos tarptautinių santykių ins
tituto direktorius J. Primako
vas, kuris jiems pasakė, jog 
„mes pirmiausia esame 
komunistai, o jau paskui įvairių 
tautybių atstovai”.

— Sovietų Sąjunga 1920 
metais rugpjūčio 11d., pasirašė 
sutartį su Latvija, kuria visam 
laikui pripažįsta Latvijos nepri
klausomybę ir atsisako bet 
kokių teisių į jos teritoriją.

— Washingtone Švietimo de
partamento naujuoju sekreto
riumi, atsisakius William Ben- 
nett, nominavo Lauro F. Cava- 
zos, Texas universiteto pre
zidentą, kuris būtų pirmasis is
panų kilmės kabineto narys.

— Columbus mieste Pašto 
tarnautojų unijos prezidentas 
Herbert Walker prisipažino 
kaltu už išeikvojimą 99,000 
dol. iš unijos kasos. Jo žinioje 
buvo 3,200 pašto tarnautojų 
Ohio, Indianos ir Kentucky 
valstijose.

— New Orleane mieste 
Suvažiavę Respublikonų parti
jos vadai ruošia savo platformą. 
Rugpjūčio 8 d. pravedė liudi
ninkų apklausinėjimus partijos 
rinkiminės platformos klausi
mais. Apklausinėjimuose Lietu
vos laisvės bylos klausimu 
liudyti buvo pakviestas ir 
dalyvavo JAV LB Krašto 
valdybos administratorius 
Algimantas Gečys iš Philadel
phijos. Amerikos Pabaltijo Lais
vės Lygos vicepirmininkė Ange
lė Nelsienė iš Los Angeles liudi
jo Pabaltijo tautų reikalais.

— Paragvajaus vyriausybė iš
trėmė jėzuitų kunigą Juan de la 
Vega iš savo valstybės, kai jis, 
kalbėdamas apie „išlaisvinimo 
teologiją”, pasisakė už marksis
tinę sampratą, kuri turinti būti 
įvesta Paragvajuje. Jis neklau
sė ankstesnių įspėjimų, todėl 
buvo suimtas ir mašina nuvež
tas iš Asuncion miesto prie 
Argentinos sienos ir perduotas 
Argentinos pasienio policijai.

— Washingtone Apeliacijos 
teismas iš trijų teisėjų 
nusprendė, jog uždarymas 
Palestiniečių Išlaisvinimo įstai
gos dar nereiškia, kad pažeidžia
mos teisės laisvai išsireikšti ar
ba, kad pažeidžiamos konstitu
cinės žmonių teisės.

Gorbačiovas nepatenkino 
lietuvių prašymo

Pravoslavam sugrąžino, bet ne lietuviam

Vilnius. — Vakarus tik ne
seniai pasiekė informacija, kad 
praėjusiais metais, minint 
Lietuvos krikšto šešių šimtų 
metų jubiliejų, daugiau negu 42 
tūkstančiai Lietuvos katalikų 
pasirašė pareiškimą Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui Gor
bačiovui, prašydami, kad tikin
tiesiem būtų sugrąžinta svar
biausioji Lietuvos šventovė — 
Vilniaus katedra. Švęsdami 
Lietuvos krikšto jubiliejų, 
pažymima pareiškime, mes 
buvome nuliūdinti, kad nega
lėjome šio mums brangaus jubi
liejaus švęsti istorinėje Vilniaus 
katedroje, toje vietoje, kur 
prasidėjo Lietuvos krikštas ir 
kur ilsisi vieno iš Lietuvos 
krikštytojų — Vytauto Didžiojo 
— žemiškieji palaikai.

Kada atitaisys klaidą
Vilniaus katedra, tai centrinė 

Lietuvos katalikų ir Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčia, jau 
daugiau kaip 35 metai paversta 
paveikslų galerija ir koncertų

Žydai turėtų atsiprašyti 
Waldheimą

Viena. — Haifos nacių karo radiją Friedmanas viešai patvir-
nusikaltimų dokumentų centro 
direktorius Ruviah Friedman 
pasakė per radiją, jog kaltini
mai Austrijos prezidentui Kur
tui Waldheimui yra neteisingi 
ir , kad pasulio Žydų kongresas 
turėtų atiprašyti Austrijos 
prezidentą už jam primestus 
nacių nusikaltimus.

„Pasaulio Žydų Kongresas 
padarė jį vienu didžiausių nacių 
žudiku ir beveik sulygino su 
Eichmanu, Globochiku ir Kal- 
tenbruneriu”, pasakė Fried
man. „Yra pats laikas atsi
prašyti jį už tuos puolimus”. 
Friedman yra istorikas, kuris 
jau praeityje gynė Waldheimą ir 
dabar ragina žydų bendruo
menę Austrijoje remti savo 
prezidentą ir daugiau jo ne- 
bekaltinti.

Tačiau jie užsispyrę
Tačiau žydų tarybos atstovas 

Edmund Reiss į šio istoriko pa
reiškimą atsakė, jog jis yra tik 
privatus asmuo. „Mes, Austrijos 
žydai, turime skirtingą moralinį 
požiūrį į šį reikalą. Mes nieka
dos Waldheimo nekaltinome ka
ro nusikaltimais. Bet nenusi
kaltus karo meto nusikaltimais, 
dar neduoda kvalifikacijų būti 
čia prezidentu”. Tad Žydų 24 
narių taryba ir nubalsavo vien
balsiai atmesti istoriko Fried- 
mano argumentus.

Aplankė Waldheimą
Friedmanas, kuris buvo vy

riausias nacių ieškotojas, 
pagavęs Adolfą Eichmaną 1960 
m., kai tik atvyko į Vieną, tuoj 
kitą dieną aplankė prez. Wald- 
heimą. Iš čia kalbėdamas per

— VVashingtone Federalinė 
Iždo taryba, kovodama su 
galima infliacija, vienbalsiai 
nubalsavo diskonto mokestį 
padidinti iki 6.5%.

— Gynybos sekretorius 
Frank Carlucci pranešė, jog jis 
planuoja sumažinti Amerikos 
karo laivų skaičių Persų 
įlankoje.

sale. Ruošiantis Rusijos krikšto 
tūksntantmečio jubiliejui, pro- 
voslavam buvo sugrąžintas 
Maskvos Danylovo vienuolynas. 
Lietuvos katalikai pareiškimą 
Gorbačiovui baigė prašymu, kad 
minint Lietuvos krikšto šešių 
šimtų metų jubiliejų ir jiem 
būtų sugrąžinta centrinė Lie
tuvos šventovė — Vilniaus 
katedra.

Gal persitvarkymo dvasioje 
grąžins katedrą

Užsienio spauda, pateikusi šio 
pareiškimo tekstą ir pabrėžusi, 
kad jį pasirašė daugiau negu 42 
tūkstančiai Lietuvos tikinčiųjų, 
atkreipia dėmesį, kad Vilniaus 
katedros sugrąžinimo reikalu 
Lietuvos katalikai pakartotinai 
kreipėsi į valdžią, bet visi jų 
prašymai iki šiol nebuvo 
išklausyti-Spauda pažymi, kad, 
galbūt dabar, persitvarkymo 
dvasioje, siekiant atitaisyti 
praeityje padarytas klaidas, 
valdžia pairyš sugrąžinti visiem 
lietuviam brangią Vilniaus ka
tedrą.

tino savo ankstyvesnį teigimą. 
Jis patikrino visus dokumentus, 
kokius tik rado archyvuose ir 
pasiremdamas kitų įrodymais, 
nerado pagrindo apkaltinti 
Waldheimą, kad jis būtų kuo 
nors nusikaltęs žydams.
Istorikas Friedmanas sako, 

jog Pasaulio Žydų Kongresas, jo 
„50 oficialiųjų grupė”, neturi 
jokios teisės spręsti žydų reikalų 
Austrijoje. Ir popiežius 
neatsakęs į žydų klausimus 
teisiogiai, bet tik sąlyginiai.

Žymusis armėnas
Amerikoje

Washingtonas. Amerika su
teikė politinį prieglobstį kovo
tojui už armėnų tautos teises 
Paruir Airikian, kurį sovietinė 
valdžia už tariamą antisovietinę 
veiklą ištrėmė iš Sovietų 
Sąjungos į Etiopiją. Pasiekęs 
Adis Abedą, Airikian amerikie
čių ambasadoje paprašė leidimo 
įsikurti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.Prašymas buvo tuoj 
patenkintas. Airikian yra 
vienas žymiausių kovotojų už 
armėnų tautos teises. Jis buvo 
suimtas šių metų kovo mėnesį 
per vieną pirmųjų demonstra
cijų Jerevane už Kalnų Kara- 
bacho teritorijos sugrąžinimą 
Armėnijai. Per vėlesnes 
masines demonstarcijas, armė
nai pakartotinai reikalavo, kad 
jis būtų išlaisvintas. Iš jo buvo 
atimta sovietinė pilietybė ir jam 
buvo įsakyta išvykti iš Sovietų 
Sąjungos.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 11 d.: Tiburcijus, 

Klara, Filomena, Pūtis, Zuzana.
Rugpjūčio 12 d.: Gracilijus, 

Hilarija, Danguolis, Laima, Lai
monas.

ORAS
Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:58.
Temperatūra dieną 921., nak

tį 73 1.



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

SĖKMINGA GAMTOS
DIENA DAINAVOJE

Diena buvo ypatingai graži. 
Žmonių nesitikėtai daug. Daug 
senų Dainavos kūrimosi darbų 
veteranų, rėmėjų, svečių, o dar 
daugiau jau Dainavoje užaugu
sios kartos ir jų vaikų, kurie 
sporto aikštėse pusę dienos 
prakaitavo, o kitą pusę dienos 
Spyglyje prakaitą skandino.

Diena prasidėjo 11 vai. ryto 
šv. Mišiomis, kurias už Daina
vos geradarius aukojo kun. L. 
Zaremba iš Chicagos. Iš visur 
atvykusių buvo pilna didžioji 
salė. Daug buvo ir „svetim
taučių” (iš Ohio, Pennsylva- 
nijos, Illinois, Virginijos ir kt.), 
nes tą dieną j stovyklą rinkosi 
jaunų ateitininkų sendraugių 
šeima — tėvai, vaikai ir tėvukai 
„suvežti” vaikaičių prižiūrėti. 
Visi linksmi ir patenkinti tą 
dieną svečiavosi ir Dainavos 
metinės šventės vaišėse.

Po šv. Mišių visi dalyviai 
skubėjo į kitą pusę ežero ir 
netrukus „užgriuvo” svetainės 
valgyklą, kur, gerai pasiruošu
sios svečių maitintojos jau lau
kė alkanųjų „atakos”. Viskas 
tirpte ištirpo. Nestebėtina, nes 
maistas buvo skanus (iš 
Chicagos atvežtas), o ir maisto 
padavėjos — jaunos ir gražios 
ponios, pačios jaunystėje Dai
navoje augusios, o dabar 
atvežusios jau ir savo vaikus. 
Žinoma, kaip visur ir visame 
kame, reikalinga patirtis ir tos 
patirties pagalba, taip ir čia, vir
tuvėje, patirtį maisto gaminime 
davė trys vyresnio amžiaus 
ponios (ir dar neblogai 
atrodančios).

Šįmetinę metinę šventę ruošė. 
ne Dainavos administracija, 
kaip iki šiol būdavo, bet Dai
navos Direktorių taryba, kurios 
pirmininkas dr. Vytenis Damu
šis iš Chicagos, (einantis 
šias pareigas jau ketvirti metai). 
Jis, norėdamas atpalaiduoti 
Dainavos administratorių Vac
lovą Lėlį nuo šių kasmetinių 
metinių švenčių rūpesčių, kurie 
pareikalauja daug darbo ir 
įtampos telkiant, ypač visą 
moteriškąjį personalą maisto 
gaminimui, pats ėmėsi iniciaty
vos tai padaryti. Sunku 
Chicagoje gyvenant ruošti 
šventę Manchester, Michigane. 
Bet duotas pažadas turėjo būti 
ištesėtas.

Nieko nėra negalimo. Šventei 
pasiruošimas vyko. Vyko su 
pagalba mamos, žmonos, kai 
kurių Tarybos žmonių (Detroite 
esančių) ir tų nuolatinių 
Dainavos darbų „pelyčių”, 
kurios kruopščiai atlieka bet 
kokį prašomą darbą.

Kad viskas sklandžiai ir 
sėkmingai vyko, Dainavos 
Tarybos pirmininkas reiškia 
didelę padėką visiems, visiems, 
kurie savo darbu įnešė indėlį į 
Dainavos iždą ir visiems, 
visiems, atsilankiusiems į 
Dainavos gamtą ir savo dos
numu parėmusiems Dainavą. 
Nuostolių nebuvo, nes ir geras 
oras, ir geras maistas, ir svečių 
gausa jį su kaupu uždengė.

Kad detroitiškiai matė kas 
dirbo valgykloje, kas prie 
vartų visą pusdienį: stovėjo, ar 
kitus darbus atliko, tai jiems gal 
ir nebūtų reikalo darbininkus 
aprašyti, bet kitur gyvenantieji 
Dainavos rėmėjai ir aukotojai 
norima supažindinti su šventės 
darbininkais, kurie kasmetinės 
šventės metu neturi laiko 
susitikti nei su savo draugais, 
nei su atvykusiais giminėmis. 
Pirmininko pageidavimu, čia 
išvardinami visi kurie plušo, 
kad diena pasitarnautų 
svečiams ir šiek tiek papildytų

Dainavos iždą. Prie vartų kont
rolę vykdė Alg. Bražėnas ir J. 
Duoba; šv. Mišių paruošimu 
rūpinosi B. Neverauskas, o gies
mėms vadovavo Pr. Zaranka. 
Laimėjimų stalą tvarkė, mėne
sius laimikius rinkę — Birutė ir 
Viktoras Veselkai, Elvyra ir 
Jurgis Idzeliai; jie šį darbą 
atlieka su dideliu kruopštumu 
jau beveik tris dešimtis metų. 
Prie maisto bilietėlių par
davimo jau daug, daug metų dir
ba pats Dainavos iždo globėjas 
St. Smalinskas su talkininku 
Ed. Mičiūnu. Na ir žinoma, pats 
Dainavos administratorius 
Vacį. Lelis, vis tiek įsijungė į 
šventės rūpesčius nuo mažiau
sio šaukštelio iki didžiausio 
puodo. O administratoriaus ku
geliui atvežtas bulves skuto 
pats Tarybos pirmininkas 
Vytenis Damušis, „senas” 
stovyklautojas, studentas Pau
lius Gražulis, ir pakaitom stu
dentai Linas Udrys ir Karis 
Petrulis. Linas Mikulionis, 
Tarybos narys, rūpinosi šventės 
dalyvių aprūpinimu vaisvande
niais. Stovyklos „restorano” 
valgiaraščio maistą pagamino 
čikagiškės: Vida Damušienė 
pridarė kopūstų prie dešrų ir 
nupirko tokias geras čkagiškes 
dešras, kad detroitiškiai 
pamėgo jas taip, kad prašė ir 
kitą metą jų atvežti. Jadv. 
Damušinė padarė 1,300 virtinių 
su mėsa ir atvežė juos su 
specialiu šaldytuvu, paskolintu 
iš Just. Lieponio golfo „country 
ciub”. Žinoma, tų virtinių me
džiaga ir darbas tai J.D. auka 
Dainavos iždui. Šaltibarščiai, 
daryti Vitos Neverauskienės ir 
Ados Lelienės, gaivino kiek
vieną. O kugelis buvo paruoštas 
pagal D. Doveinienės receptą, 
J.D.

Maisto priedams paruošti, 
„restoraną” tvarkyti ir maistą 
pardavinėti atėjo visa eilė 
jaunų talkininkių: detroitiškės 
Jurina Rugienienė, Birutė 
Bublienė, Izabelė Korsakienė, 
Vida Skiotytė-Zambo, Gina 
Janušienė, Anė Sirgėdienė; 
klevelandiškės: Regina Šilga- 
lienė, Zita Stungienė; čika- 
gietės: Vida Damušienė, Andre- 
ja Damušytė ir Jadv. Damu
šienė; Vita Neverauskienė ir 
Ada Lelienė — detroitietės.

Visiems šiems šventės talki
ninkams Dainavos Direktorių 
taryba, o ypač jos pirmininkas, 
taria didelį AČIŪ. Dėkojama 
ir visiems svečiams savo at
silankymu parėmusiems Daina-

LIETUVIŲ FRONTO
BIČIULIŲ STUDIJŲ IR 

POILSIO SAVAITĖ

1988-tų metų Lietuvių Fron
to bičiulių studijų ir poilsio 
savaitė, rengiama Dainavos 
Jaunimo stovykloje, Manches
ter, MI, rugpjūčio 14-20 
dienomis.

Savaitės laikotarpyje numaty
ta eilė įdomių pokalbių bei pa
skaitų į kurias maloniai 
kviečiami ir laukiami svečiai iš 
Detroito, Windsoro, Ann Arboro 
ir apylinkių. Iš įdomesnių 
numatytų renginių, reiktų 
paminėti:

Antradieni, rugpj. 16 d. —
Paulius Alšėnas: „Tauta ir išei
vija”;

Trečiadieni, rugpj. 17 d. — 
prof. A. Musteikis: „Ant kultū
ros ir politikos laktų”;

Ketvirtadieni, rugpj. 18 d. — 
Maironio minėjimas;

Penktadieni, rugpj. 19 d. — 
dr. A. Butkus: „Gorbačiovo 
persitvarkymo reformos ir Lie
tuva”;

Į Jubiliejini savo organizacijos suvažiavimą suskridę Lietuvos vyčiai demonstruoja prie Sovietų 
ambasados JAV Jų sostinėje Washingtone.

Šeštadienį, rugpj. 20 d. — 
prieš pietus: jaunimo simpoziu- i 
mas, vadovaujamas Dariaus 
Sužiedėlio; vakare — muzikos ir 
literatūros vakaras, kurio 
muzikinę dalį atliks Regina i 
Butkūnaitė—Puškorienė ir 
Kristina Butkūnaitė-Zubric- 
kienė. Literatūros programą 
atliks stovyklos svečiai — 
rašytojai.

Stovyklą aplankyti planuoja 
naujasis pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas.

Kaip žinome, stovyklos 
sąlygose dažnai būna pro
gramos pakeitimų paskutinę 
valandėlę. Patartume
susidomėjusiems pasitikrinti 
tikslų paskaitų ir renginių 
laiką, telefonu 313—428-8919.

V.P.

GEGUŽINĖ 
RUGPJŪTYJE

Lietuvos Dukterys visus 
maloniai kviečia atsilankyti LD 
Detroito skyriaus ruošiamoje 
gegužinėje, įvyksiančioje rug-1 
pjūčio 21 dieną Dievo Apvaizdos 
parapijos sodelyje. Tuojau po šv. 
Mišių visi drauge susibursime 
pokalbiams ir vaišėms. Namie 
gamintas maistas ir kepti 
pyragai. Bronė Selenienė 
laimėjimų stalui priims 
laimikius ne tik iš draugijos 
narių, bet ir iš visų geros valios 
prijaučiančiųjų, remiančių d-jos 
veiklą. Visas pelnas skiriamas 
šalpai.

j.

SUSIPAŽINIMAS SU 
RIMU BABONU

Iniciatorių grupė, vadovauja
ma Emilijos Kutkienės, liepos 
30 d. Šv. Antano parapijos salė
je surengė susipažinimo pobūvį 
su Amerikoje atostogaujančiu 
parapijos klebono broliu Rimu. 
Pobūvį gražiai ir su humoru 
pravedė dr. Jonas Mikulionis. 
Maldą prieš vaišes sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas trio 
padainavo: „Nemuno mergelė”, 
harm. S. Sližio, „Ar tu meni” —
A. Raudoniko, „Sugrįžti 
negaliu” — S. Sližio, „Liaudies 
dainų pynė” — S. Sližio, „Va
saros romantika” — S. Sližio.

Pobūvyje dalyvavo 90 sve
čių. Programos vedėjas dr. 
Jonas Mikulionis padėkojo 
parapijos klebonui Alfonsui 
Babonui, rengėjams ir svečiams 
gausiai dalyvavusiems šiame 
susipažinimo pobūvyje.

Pobūvis baigtas visiems gie
dant „Lietuva brangi”.

PAŠVENTINTI 
ANTKAPIAI

Liepos 30 d. kun. Alfonsas 
Babonas ir kun. Kazimieras 
Simaitis atnašavo šv. Mišias už 
a.a. Anelės Atkočaitienės ir a.a 
Antano Mikalkėno sielas. Po 
Mišių minėti kunigai pašven
tino ant A. Atkočaitienės ir A. 
Mikalkėno kapų uždėtas cemen
tines plokštes (antkapius).

VYČIAI NEW YORKE

Brooklyno Romos katalikų 
diecezijos birželio 4-tos dienos ži
niaraštis pranešė, kad šių metų 
gegužės 29-tą dieną popiežius 
Jonas Paulius II kardinolu 
paskyrė Kaišiadorių apaštalinį 
administratorių vyskupą Vin
centą Sladkevičių. Pranešimą 
užbaigęs, popiežius pasveikino 
ir 1979-tai8 metais jo paskirtą 
kardinolą in pectore. Žmonės 
spėlioja, jog šis pastarasis kardi
nolas gali būti Vilniaus apašta
linis administratorius vyskupas 
Julijonas Steponavičius, 
valdžios ištremtas iš savo diece
zijos. «

Birželio 5-tą Maspeth 
110-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
nariai dalyvavo Vidurio Atlan
to apygardos suvažiavime, kurį 
globojo 41-ji kuopa. Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
atnašavo Vidurio Atlanto apy
gardos dvasios vadas mons. Pra
nas Bulovas, o jam asistavo pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir pagalbinis kle
bonas kun. Danielius Staniškis.

Giedojimas buvo įspūdingas. 
Prisikėlimo parapijos ir 
„Perkūno” vyrų chorų balsai šv. 
Mišių dvasią iškėlė į aukščiau
sią lygį.

Birželio 12-tą dalyvavom Bai
siojo birželio 47-tųjų metinių pa
maldose Persimainymo parapi
jos bažnyčioje. 1941-mais me
tais, birželio 14-15-tą dienomis 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
tūkstančiai gyventojų buvo 
areštuoti, įkalinti ir masiniai iš
tremti į Sibirą.

Birželio 19-tą prisiminėme Tė
vus, gyvus ir mirusius.

Joseph C. Dugan

MAŽOJ VALSTIJOJ 
DIDELĖ VEIKLA

103-ios kuopos birželio mėne
sio susirinkimas įvyko Jono ir 
Natalijos Gervalių rezidencijoje. 
Kieme šeimininkai kepė keps
nius ir vaišino dalyvius, besigė
rinčius puikiu Gervalių sodu.

ŠVENTĖ GIMTADIENĮ

Rugpjūčio 1 d. Antanina 
Zokienė, gyv. Westlande, MI, 
šventė 97-tą gimtadienį. Buvo 
sugiedota „Happy Birthday” ir 
pakeltos vyno taurės. Jubilijatė 
įsmeigtas į tortą žvakutes vienu 
pūtimu užpūtė. Antanina Zokie
nė, sulaukusi nors ir gražaus 
amžiaus, yra judri. Globojama 
sūnaus Broniaus ir marčios 
Luellos linksmai ir gražiai 
leidžia senatvės dienas.
• A. Grinius

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

Dėkojame šeimininkams bei pa
dėjėjams Jonui Walaskai, An
tanui Gudeczauskui ir Euge
nijui R. Krecioch už puikią 
popietę.

Praėjusią kuopos veiklą api
būdino pirmininkė Birutė R. 
Stoškus. Buvo galima įsigyti 
kun. Valkavičiaus parašytą 
knygą, kurioje apžvelgiama pra
ėjusieji 75-ki metai Lietuvos 
Vyčių bei lietuvių gyvenime 
JAV-bėse.

Penki delegatai buvo parinkti 
atstovauti kuopai 75-tame 
Visuotiniame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime Washington, DC.

Staigmena buvo popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo naujojo lie
tuvio kardinolo paskyrimas šių 
metų gegužės 29-tą dieną. Slad
kevičių pažįstančių yra ir mūsų 
parapiečių tarpe, o parapijos 
klebonas ir kuopos dvasios va
das kun. Gedvilą buvęs semina
rijoje naujoku, kai naujai pa
skirtasis kardinolas buvo ją be
baigiąs. Kun. Gedvilą dalyvavo 
kard. Sladkevičiaus šventi
muose į kunigus.

Birželio 12-tą dieną Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyne 
Putname mūsų kuopai atstova
vo Juozas ir Agnietė Waitoniai, 
Juozas ir Veronika Kielos, Vy
tautas ir Sofija Šakaliai bei Vik
toras ir Beatričė Mathieu to vie
nuolyno kapeliono kun. Cuku- 
ro 50-ties metų kunigystės 
jubiliejaus šventėje.

Jau dvyliktuosius metus Bai
siojo birželio minėjimas įvyko 
Šv. Marijos parapijoje Bristol 
mieste. Šeštadienį, birželio 11-tą 
dieną įvyko vakarinės šv. Mi
šios, kurias atnašavo kun. i 
Charles B. McDermott. Auko
jimo dovanų tarpe ir lietuviškas 
kryžius, kurį 25-ių metų kuni
gystės jubiliejaus minėjimo pro
ga nariai įteikė kunigui McDer
mott.

Vic Mathieu

SENSACIJA LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOJE!

Ypatingame susirinkime, ku
ris buvo suruoštas Šiluvos Ma
rijos parapijos bažnyčios pa
talpose Gilberton, PA, rytų 
Pennsylvanijos valstijos 
pakraščio Lietuvos Vyčių 
kuopos nubalsavo atsiskirti nuo 
Vidurio Atlanto apygardos, 
įsteigiant naują — „Gintaro” 
apygardą („Amber District”). 
Atsiskyrimą apsprendė ilgi nuo
toliai keliaujant į apygardos 
susirinkimus, rengiamus New 
York arba New Jersey valsti
jose.

Buvo parinkta ir nauja 
valdyba, kurią sudaro dvasios 
vadas kun. Motiejus Jarasunas 
iš Gilberton miesto (Anthracite 
kuopos narys), pirmininkas
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Juozas Simmons (Lehigh Valley 
kuopos narys), vicepirmininkas 
Leonas Butsavage iš Pittston 
miesto, sekretorė Ona Pettit 
(Lehigh Valley kuopos narė) ir 
iždininkas Edmundas Carlitas 
(Anthracite kuopos narys). 
Pirmasis oficialusis naujosios

I,.Gintaro” apygardos susi
rinkimas įvyks rugsėjo mėnesį 
Lehigh Valley mieste.

Naujajai apygardai 75-tame 
Visuotiniame Lietuvos Vyčių

Susitarimui skambint 436-5566

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. * - ........... —*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami kabinete) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago
Tai. 434-S849 (veikia 24 vai.)

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 12-4 

6-9; antr. 12-6, penkt 10-12; 1-6.
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297

Ola. 735-4477;
Rez. 245-0087; arba 248-8581

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8448 So. Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

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

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building

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

3000 W. 95 St.
Tai. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

SURENDER KUMAR, M.D.
Kabineto tai. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Puiaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Necbirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Puiaski Road. Tel. 585-2802

Valandos pagal susitarimą
Penkt., antr., ketv. ir penkt.

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, II

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. 598-8101

Vai. pagal susitarimą

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. 598-4055

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact Ienses”
2618 W. 71at St. — Tel. 737-5149
Val. pagal susitarimą. Uždaryta treč ,

Tel. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

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

Specialybė — Chirurgija
2454 (Mest 71 st Street

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Avė., Sulte 324 Ir 
5635 S. Puiaski Rd., Chicago, IL

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

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA ;
2636 Wė7, \'d«US if P'aUČių "90S 
2636 W. 71st. St., Chicago, III.

Tel.: 436-0100
11800 Southwest Hlghway
Palos Helghts, III. 60463

_ <312) 381-0220 (312) 361-0222

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
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Prisimenami žuvusieji —

UŽMIRŠTAMI
GYVIEJI

Pasikeitimai kalbose ir spau
doje Sovietų Sąjungoje Vaka
ruose dažnai priimami nekritiš
kai, nuoširdžiai ir kartais nai
viai. Užmirštami neseni įvykiai, 
kuriuos atnešė komunistų oku
pacija, karas, vokiečių okupacija 
ir naujas bolševikų atėjimas. Jie 
atėjo ne kaip į savo kraštą, kurį 
jau buvo pavergę ir paskelbę net 
sava respublika. Jie atėjo karo 
meto nuotaikose, seniai sužvė
rėję, o dabar dar žiauresni ir 
pasiryžę viską naikinti. Jei 
komunistinis auklėjimas sužalo
jo jų žmogiškas sąžines, tai karo 
padėtis tas sąžines visiškai 
užgesino, kareivius ir kari
ninkus padarė žiauriais žvėri
mis.

Taip rašo ir kalba dabartiniai 
Lietuvos ir visų okupuotų 
kraštų žmonės, kurie dar at
simena karo metu atėjusius 
rusų kareivius, baigiančius 
sužvėrėti ir norinčius tik keršy
ti. Kerštas buvo nuolat skiepi
jamas, nuolat primenamas per 
radiją ir propagandines pa
mokas, nes tik kerštu galėjo pa
sižymėti geras komunistas.

Nors kareiviai nejautė didelės 
simpatijos komunizmui, bet jau
tė kerštą kitoms tautoms, su ku
riomis kariavo ir su kuriomis 
nekariavo. Juk sa Lietuva 
nekariavo. Ją naikino vokiečių 
okupaciją, toli nuėjusi į Rusijos 
gilumą. Jie kai kuriuos lie
tuvius buvo paėmę savo tarnais 
kariuomenėje ir talkininkais 
fronto linijose. Lietuviai 
tebuvo mėsa karo mašinai, o ta 
mašina malė nesigailėdama ir 
netausodama gyvybių.

Šiandien „perestroikos” ir 
„glasnost” laikais jau kalbama 
apie nuostolius, padarytus Lie
tuvai ir kitoms Pabaltijo tau
toms. Minimi padėję revoliucijai 
1917 m., gailimasi žuvusių nuo 
budelių rankų Stalino viešpata
vimo laikais. Užsimenami 1941 
m. ištremti sunaikinimui dideli 
skaičiai žmonių — vyrų, moterų, 
vaikų ir senelių, kurie niekam 
pakenkti negalėjo. Jie buvo 
tremiami tik dėl to, kad įbau
gintų likusius, tremiami, kad jie 
stovėjo ant kelio komunizmo 
kėslams, bet labiausiai — žiau
rumo priepuolyje.

Reikia pripažinti geru įvykiu, 
kad jau minimi tie žiaurumai, 
kurie buvo prieš daugiau kaip 
keturiasdešimt metų. Nei iš
tremtieji ir grįžę be sveikatos, 
nei gyvieji likusieji jų artimieji 
tų trėmimų nepamiršta. Pa
miršta tik tie, kurie yra parsi
davę priešui arba taip atsiskyrę 
nuo savųjų, kad net jų niekas 
nežino. Persitvarkymo laiko
tarpyje prisimenami mirusieji, 
bet kažkodėl pamirštami tie 
gyvieji, kurie dar ir dabar 
kenčia dėl savųjų netekimo ar 
nežinomose vietose palaidojimo. 
Jų neprisimena net tie, kurie 
šiandien keikia savo diktatorių 
Staliną, bet neatsimena, kad ne 
vienas Stalinas tuos žiaurumus 

• vykdė. Juos vykdė jo įsakymu ir 
tie, kurie jam pataikavo, ku
riems jau buvo komunizmo auk
lėjimo užgesintos sąžinės.

Su nuostaba žiūri išeivija į de
monstraciją Vilniuje, Maskvoje 
ar Leningrade. Bet tai tik epi
zodai, kurie pasireiškia tam 
tikru laiku ir tam tikromis sąly
gomis. Ar tos sąlygos bus ilgesnį 
laiką, kad galės pasireikšti tau
tinės grupės, okupuotos sovie
tinių rusų, šiandien tas klau
simas tyliai keliamas, bet

Tik tas gali būti žmonių akyse 
didis, kuris Dievo akyse jaučia
si mažas.

E. M. Arndt

atsakymo į jį negali niekas 
duoti.

Džiaugiasi persitvarkymu ir 
demonstracijomis, tautinio pasi
reiškimo reikalavimu iš tolo žiū
rį ir nieko prisidėti negalį. Bet 
jų džiaugsmas yra su drebėjimu, 
kad tas laikas ir tos sąlygos 
greitai gali pasikeisti. Juk per
sitvarkymas remiasi tik eko
nomine pažanga, bet neliečia 
dvasinio reikalo, neliečia laisvės 
tikybai, nors propagandoje ir 
apie tai pakalbama. Džiaugiasi 
ypač tie, kurie į okupaciją ir pa
tį komunizmą žiūri tik kaip į 
politinę ir ekonominę sistemą, 
nesigilindami į jo dvasią ir žmo
gaus laisvės apribojimą.

„Petrestroika” ir „glasnost” 
kartojama kaip tikri pareiški
mai ir neleidžiama kitiems 
laikyti tai tik propagandiniu 
iššūkiu. Laikas parodys visą 
teisybę, bet to laiko reikia lauk
ti su kantrybe, nesiimant teikti 
pagalbos, kuri tėra tik pagalba 
išaiškinti nepritariančius ir no
rinčius pasireikšti su tautiniais 
simboliais ir tautine kalba.

*

Niekada nereikia išleisti iš 
mirties lietuvių posakio, kad 
ne viskas yra auksas, kas auksu 
žiba. Prieš kelerius metus išei
vijos dalis bijojo net saviesiems 
laišką parašyti, siuntinį pasiųs
ti, kol buvo galima. Juo labiau 
bijojo ten nuvažiuoti, dovanomis 
apdalinti savuosius ir juos 
pamatyti, nors jie ir kitaip atro
dė — vyresnieji paseno, naujos 
kartos jau suaugo. Pamažu ta 
baimė dingo, bet nedingo įtari
nėjimas, sekimas, siuntinius 
siųsti sulaikė ir apsilankymų 
trumpinimas. Atrodo, kad išei
vija buvo tikrai „nukirsta 
šaka”. Bet ji nebuvo nudžiūvu
si, nes galinti įskiepyti naujų 
daigų. Išeivija galėjo pakenkti 
jų uždarai komunizmo propa
gandai tarp svetimųjų, ypač 
tarp savųjų, kuriems į akis drįso 
meluoti.

Dabar laisvesnis susi
siekimas, laisvesnis iš ten ap
silankymas pas gimines ar 
draugus, o iš čia nuvažiavimas 
pas gimines okupuotame kraš
te. Įkyrus sekimas, lyg nuvažia
vę pavieniai asmenys galėtų su
griauti 70 metų statytą 
Sovietų Sąjungą ar keturias
dešimt su viršum metų griautą 
Lietuvą. Tas nepaprastas bijo
jimas svetimųjų ir svetimos 
ideologijos ir šiuo metu įtar
tinas, rodąs komunizmo silp
nąsias vietas, kurios negali atsi
spirti Vakarų pasiskirsčiusiems 
tikėjimams, partijoms, ideologi
joms, o svarbiausia — laisvės 
idealui.

Ksd šiandien ten nuolat kal
bama apie mirusius, žuvusius ir 
nužudytus, tai vėl kyla didelis 
įtarimas, kad tai tik noras visą 
komunizmo nepasisekimo kaltę 
suversti ant trumpo laikotarpio, 
kuriame viešpatavo Stalino dik
tatūra ir jam pataikavę gavo 
pelnytą užmokestį — kulką į pa
kaušį. Gyvieji, kenčiantieji, per
sekiojami, tremiami ar ištrem
tieji neminimi. Jie dar gali su
griauti tą silpną ir nudėvėtą sis
temą. Vakarų akyse norima tik 
pelnyti žmogišką pagarbą ir 
eventualią paramą, kad komu
nizmo sistema pati savęs nesu
griautų dėl ekonominių trū
kumų. Ir tą jų persitvarkymo 
šūkį reikia priimti atsargiai, 
nors ir pasidžiaugiant savųjų 
drąsa ir patriotizmu.

A. D.

Didieji žmonės tepradeda 
gyventi tik tada, kada numirš
ta.

L. Arreat

MOKYTOJAI IR MOKINIAI 
AMERIKOJE

Švietimo ir auklėjimo krizė, kurią mato, bet netaiso
Rugpjūčiui einant laikas 

kalbėti ir apie švietimo, 
auklėjimo, mokymo ir mokyklų 
įtakos krizę šiame krašte. Jei į 
mokyklą buvo žiūrima ir dabar 
norima žiūrėti, kaip į institu
ciją, kurioje auklėjama valsty
bei nauja karta, tai to negalima 
pasakyti apie daugelį mokyklų, 
kurios nesirūpina pagrindiniais 
mokyklos tikslais. Žiūrima, kad 
mokytojams būtų pakankamai 
išmokama ir kad jie turėtų 
lengvesnes sąlygas mokyti. 
Dėlto kiekvieneriais metais, 
prieš prasidedant mokslo 
metams, tai vienoj, tai kitoj 
vietoj kyla mokytojų streikai 
prieš savo darbdavius. Nuo to 
nukenčia tik mokiniai, jų 
mokslas, mokinių tėvai ir pačios 
mokyklos.

Mokyklas čia tvarko išrinkti 
ir paskirti komitetai ar tarybos, 
kurių priešakyje yra lyg 
mokyklų inspektorius — in- 
tendentas. Dažniausiai jis tar
nauja tik miesto galvoms, dis- 
trikto valdytojams, valstijos 
vyriausybei ir jų vardu mokyto
jams sudaro nepriimtinas 
sąlygas darbo ir atlyginimo 
atžvilgiu. Švietimo taryba, nors 
viešai turi balsą, nedalyvauja 
derybose, kurios trunka kartais 
iki keliolikos ar net poros 
dešimčių dienų.

Mokytojai išeitų į kitas pro
fesijas, bet dažniausiai jie yra

Kun. A. Svarinskas, grįžęs iš Sibiro lagerio, Vilniuje su kun. St. Lidžiu, savo broliu ir jo vaikais, 
šiuo metu jis jau yra Vak. Vokietijoje, nes jam nebuvo leidžiama pasilikti Lietuvoje.

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE

VINCAS ŠALČIŪNAS
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Šįvakar visa mūsų ekskursija pietaus drauge. Mo
toriniai laiveliai mus perveža į nedidutę Žvejų salą, 
kur namai ir restoranai taip arti vienas kito sukimšti 
ir gatvelės tokios siauros, kad vos du ar trys greta tegali 
praeiti. Namai kelių aukštų, tai gatvelėse ir šviesos 
trūksta. Bet ramu ir romantiška! Dėlto šią salą labai 
pamėgę rašytojai, poetai, menininkai. Gatvelės gale 
pasiekiam Verbano restoraną, kur mus visus sutalpina ' 
vienoj salėj.

Pietūs geri, o vyno prinešė visiems po butelį. Jeigu 
kas ne visą išgėrė, tai kitiems daugiau teko! Nuotaika 
gera, tai dėl ko neužtraukti dainą? Ir skambėjo ji ne 
tik šiam restorane, bet sklido ežere ir, nuo kalnų atsimu
šus, grįžo aidais! Taip pasitaikė, kad aš ir Onutė tą 
dieną šventėm savo vedybų sukaktį. Tai nugirdęs 
ekskursijos vadovas R. Kezys dar pasiūlė mudviem 
sugiedoti „Ilgiausių metų”. Ši išvyka daug kam paliko 
atmintiną įspūdį.

Stabtelėjimas Milane
Puikus rytas, tai ir nuotaika gera. Važiuojam pro 

Aroną grožėdamiesi ežeru ir senoviškom vilom, kurios 
yra dešinio kranto šlaite, aukščiay mūrinių sienų, 
išpuoštų skulptūrom, dekoracijom ir ornamentuotais 
geležiniais vartais. Tos vilos buvo pastatytos, kada 
automobilių dar nebuvo, tai kelias paliktas toks siau
ras, kad sunku prasilenkti. Kelio posūkiuose vairuo
tojas iš anksto skardena signalą, kad nesusidurtų su 
atvažiuojančiais. Netrukus ežeras baigiasi. Pervažia

GED. A. ŠAUKLYS

pasiruošę tik mokytojo darbui, 
jie ya studijavę tik tuos dalykus, 
kuriuos paskiau dėsto moki
niams. Jie mėgsta mokytojo dar
bą, mėgsta mokiniams duoti tą, 
kas jiems reikalinga. Bet kai 
prieš juos atsitoja vadinamoji 
valdžia, kuriai švietimas ir 
mokymas mažiausiai rūpi, jie 
tegali išreikšti savo nepasi
tenkinimą tik streikuodami. Ir 
kasmet jie streikuoja, nors ir 
su nuostoliais.

Taip yra su pradžios mokyk
lomis, kurios turi padėti mokslo 
ir auklėjimo pagrindus. Iš tik
rųjų tos mokyklos šių pagrindų 
ne tik nepadeda, bet dar moki
nius gadina, juos pakankamai 
neparuošia, jiems neduoda jokio 
auklėjimo. Čia mokykla tėra tik 
mokymo įstaiga, todėl auklė
jimas paliekamas tėvams, arti
miesiems, bet ir jie mažiausiai 
tegali kištis į mokyklos ir 
mokytojų reikalus. Čia, kaip 
sakoma, yra intendentas, 
švietimo taryba, mokytojų 
susivienijimas (unija), kurie 
nustato taisykles mokykloms ir 
jų ištikimai laikosi. Laikosi dėl 
to, kad patogiau tik mokyti ir 
nesirūpinti auklėjimu, nors 
valstybei paruošia tik igno- 
rantus — pradžios mokyklas 
baigę nemoka kaip reikia 
skaityti, juo labiau nemoka

rašyti. Jau daug metų kalbama 
apie švietimo reformas, bet 
žodžiai lieka tik žodžiais, o 
mokyklos lieka tik bėdos 
institucijomis.

Taip kalbama apie valdiškas 
mokyklas ir valdžios išlaikomus 
mokytojus. Privačios mokyklos 
rūpinasi mokymu ir auklėjimu, 
bet jų mokinių tėvai diskri
minuojami, kai turi mokėti 
mokesčius valdžios mokykloms 
išlaikyti ir mokėti mokykloms, 
į kurias leidžia savo vaikus, kad 
jie išaugtų geresniais žmonė
mis, negu aplinkos amžininkai. 
Jie yra čia ruošiami ne tik 
gyvenimui, bet ir valstybei, 
tautai, visuomenei.

Jei nepasiseka to atlikti ir 
toms mokykloms, tai jau reikia 
kaltinti pačius žmones, jų 
sugadintą prigimtį, aplinkybes 
ir svetimą įtaką. Ir privačios 
mokyklos ne visos yra aukš
čiausio laipsnio pedagoginės ir 
mokslo institucijos, ne visos 
paruošia kraštui ir valstybei 
gerus būsimus piliečius.

Kiek geriau yra su vidurinė
mis mokyklomis, kad ir 
valdiškomis. Žinoma, šiuo metu 
jokia mokykla, ypač miestuose, 
neapsieina be nuolatinės kont
rolės, kad ten nebūtų naudo
jami narkotikai, kad narkotikus 
nepardavinėtų mokiniams 
spekuliantai, kad mokykloje 
neatsirastų kriminalistų ir 
seksualinių iškrypėlių. Jokiame

vę per Ticino upę ir vėl suradę autostradą, pasileidžiam 
Milano link.

Milanas yra didelis pramonės, komercijos ir kul
tūros metropolis, turintis arti 2 mil. gyventojų. Jo 
priemiesčiai nauji ir erdvūs, bet arčiau centro gatvėse 
pastebi didelį susigrūdimą. Mat miestelėnai laiko 
šeimos idealu turėti bent vieną automobilį, kuriam 
pastatyti nėra nei garažų, nei vietos gatvėse. O automo
bilių daug, tai ir stato juos nelegaliai ant šaligatvių, 
ant bulvarų pievelės, o kartais ir ant namo laiptų! 
Laimė, kad automobiliai nedideli. Kitaip juos tektų sta
tyti vieną ant kito! Prie to dar pridėjus eismo susi
grūdimą, pasidaro nekoks įspūdis šiame Italijos 
didmiestyje.

Pralindę pro įmantrią Taikos arką, atsiduriam prie 
Katedros aikštės (Piazza Duomo), kurios vidury stovi 
savo puošnumu išgarsėjusi Milano katedra, didžiausia 
ir gražiausiai išpuošta bažnyčia Italijoj. Ir nenuosta
bu, nes jos išpuošimui turėta daug laiko: jos statyba 
pradėta 1386 m. ir pabaigta tik 1577 m. Tarp daugybės 
puošmenų paminėtini 343 pėdų aukščio bokštas, ant 
kurio viršaus spindi auksinė „Madonnina”, 135 mar
muro bokšteliai (kiekvienas su statula ant viršaus), 
apie 3000 įvairių marmuro statulų ir gausybė karnizų 
bei ornamentų apie visą pastatą ir net stogą. Portalas 
gal kiek mažiau puošnus, bet jo penkiose bronzinėse 
duryse išlietos figūros vaizduoja biblinės ar istorines 
scenas. Tai lyg penki miniatiūriniai muziejai! Niekur 
kitur nefeko matyti puošnesnio pastato už šitą.

Vidus gal kiek panašus į kitų didžiųjų bazilikų, tik 
nuostabą kelia jos milžiniška erdvė ir masyviniai pilio
riai, kurie perskiria didžiulę aslą į penkias navas. 
Spalvingai išdekoruotos marmurinės grindys jau 
gerokai išdėvėtos, milijonams kojų jas per šimtmečius 
mindant. Bet labiausiai į akis krinta už didžiojo alto
riaus žemyn per visą sieną nusidriekę trys vitražai, iš

kitame krašte dėl neribotos 
laisvės vidurinės mokyklos 
neturi laikyti savo rajone ar 
kaimynystėje apsaugos žmonių 
— policininkų, kurie pačią 
mokyklą ir mokytojus saugotų 
nuo kriminalistų ir iškrypėlių. 
Šiuo atžvilgiu nedaug pažangos 
yra padariusios net ir privačios 
mokyklos, nors šios turi dau
giau galimumų išlaikyti darną, 
susiklausymą, taiką ir apsau
goti nuo narkomanų, ateinančių 
iš išorės ir iš vidaus. Bet ir vidu
rinėse mokyklose švietimas ir 
auklėjimas išgyvena krizę, 
kurią mato visi vyresnieji, su
sirūpinę valstybės ateitimi, 
mato ir valdžios žmonės, kurie 
turi pareigą taisyti netikslu
mus. Bet niekas nesiima atsa
komybės už reformas. Jos imasi 
kartais tik paskiri vienetai, pa
skiros mokyklos, paskiri 
mokytojai. Ir to negali imtis 
valdiškose mokyklose, nes čia 
yra inspektoriai ir tarybos, 
kurios posėdžiauja, bet nieko 
tikro mokinių ir mokyklų 
naudai nedaro.

Mokoma daugiau ar mažiau 
tikybos tik privačiose 
mokyklose, kaip katalikų, 
protestantų, žydų. Valdiškose 
mokyklose, tiek pradžios, tiek 
vidurinėse, visiškai uždrausta 
ne tik tikyba, bet ir bet kokia 
malda. Jei būtų leista bent kelių 
minučių susitelkimas pagal 
savo tikėjimą ir tėvų įdiegtas 
idėjas, tai ne tik vaikai, bet ir 
vėliau suaugę pradėtų galvoti 
prieš bet kokį darbą pradėdami. 
Ir tas neleidžiama, nes tai prieš 
teismo sprendimą, kitaip 
sakant, prieš kelių žmonių 
užmačias. Tuo Amerikos mo
kyklos sulyginamos su komu
nistų mokyklomis, kuriose 
malda taip pat uždrausta. Bet ir 
čia negalvojama, kokia žala I 
daroma jaunam žmogui. Jis 
turės būti savo profesijos, gal 
politikos vadas, ir nemokės susi
kaupti prie jam reikalingų 
idėjų. Nuo jų dažnai priklauso 
ne tik artimieji įstaigos nariai, 
bet ir pati valstybė ir jos ve
dama politika su žmonėmis.

Amerikos mokykla šią krizę 
jau yra įvedusi į visuomenę, į 
suaugusių tarpą ir net į 
valstybės gyvenimą. Gerai, kad 
dalis šio krašto gyventojų lieka 
tik aptašyti, o ne nutašyti stul
pai, ant kurių tam tikru laiku 
turi remtis jaunesniosios kartos.

Jei nusikelsime į kolegijas ir 
į universitetus, tai pamatysime, 
kad kurie jų rengia tik amati
ninkus, tik siaurus profesiona
lus. Jiems baigus aukštuosius 
mokslus, daugiau niekas 
nerūpi, kaip geras gyvenimas 
(good time) ir atlikti savo

dalinti į daugybę kvadratų, kuriuose scenos iš Senojo 
Testamento, Kristaus gyvenimo ar Bažnyčios istorijos 
taip tobulai atliktos, lyg tai būtų tapyti paveikslai. 
Gaila, kad mums skirtas laikas toks trumpas, tai ka
tedroje sukaupto meno tik menką dalelę tegalėjom 
pamatyti.

Katedros aikštėje daug žmonių, bet dar daugiau 
balandžių, kurie, trupinių tikėdamiesi, greitai sutupia 
ant ištiestos rankos. Aikštės šone yra įspūdinga 
milaniečio Vittorio Emanuelio garbei pastatyta „gale
rija”, po kurios stikliniu stogu įsikūrę restoranai, par
duotuvės ir kelios kultūrinės užeigos. Šis didingas rene
sanso pastatas primena amerikietiškas „shopping 
malls” ar romėnų triumfalines arkas.

Ir vėl metas toliau judėti. Mus praveža pro 
pasaulinio garso La Scala operos rūmus, kurie karo 
metu buvę subombarduoti. Vienoje aikštėje ant aukš
to ir gana įmantraus pjedestalo stovi didžiulė bronzinė 
italų patrioto ir politiko G. Garibaldi statula, sėdinti 
ant žirgo. Už jos plytiniai rūmai su dviem stambiais 
bokštais, pastatyti despotiškam Milano kunigaikščiui 
Ludovico Sforzai 15 amžiuje. Prie tų rūmų projek
tavimo prisidėjo ir Leonardo da Vinci. Dabar juose yra 
stambus muziejus, kuriame išstatyta Michelangelo 
„Pieta”, jo trečioji ir paskutinė. Milano bažnyčiose ir 
muziejuose yra daugybė paveikslų, sukurtų pasaulinio 
garso dailininkų, iš kurių labiausiai išgarsėjęs yra 
Leonardo da Vincio „Paskutinė vakarienė”.

Žemė Italijoj, ypač Milane, yra labai brangi. Dėlto 
miestelėnai augina daržoves (kartais medžius) balko
nuose, palangėse ir net ant stogų. Kai kur ištisos gat
vės tokiais „sodais” žaliuoja. Priemiesčiuose daug įmo
nių, naujų namų ir net daugiabučių pastatų darbi
ninkams gyventi. Kas nuostabu, kad mieste prie pat 
namų kiekviena žemės pėda užsėta javais, kukurūzais 
arba apsodinta daržovėm.

(Bus daugiau)

profesinį darbą. Kad gyvenimas 
reikalauja ir pasiaukojimo, kad 
kiekvienas šalia savęs turi dar 
ir kitus žmones, jiems nerūpi 
nes jie neįeina į jų gyvenimo 
akiratį, į jų darbo sritį ir jiems 
nėra naudingi. Prieš sau nau
dingus jie dažnai lankstosi per
dėtai, o kitus laiko nereika
lingais ir tik besimaišančiais 
vabalais. Dėlto čia nėra tikros 
kaimynystės, kad kaimynas 
pasitikėtų kaimynu, kad 
kaimynai būtų tikri draugai, o 
ne įtartini žmonės, kurių reikia 
saugotis.Buvęs ilgametis Notre 
Dame universiteto rektorius 
Hesburgh priminė, kad Ameri
koje atgaivinti kaimynystės 
dvasią yra visos Amerikos ir 
visų jos gyventojų uždavinys. 
Gerai, kad amerikiečiai dar 
neprarado vienos dorybės, sako 
jis, būtent remti pagalbos rei
kalingus. Bet neturėdami kai
mynų ir kaimynystės dvasios ir 
tą dorybę praras.

Universitetai neatsargiai, o 
kai kurie net sąmoningai 
pasirinko savo mokslui metodus 
ir dėstomus dalykus socializmą, 
ir dar tą atšaką, kuri vadinasi 
komunizmu ir žiaurumu vieš
patauja Sovietų Rusijoje. Tokius 
universitetus būtų galima var
dais paminėti. Nors jie remiami 
valstybinių įstaigų, nors jiems 
padeda turtingosios ir didžiosios 
bendrovės, bet jos riša ant savo 
kaklo virvę, kurią komunistai 
turės tik patraukti, kad jie būtų 
pakarti. Ne vienas profesorius, 
juo labiau išėjęs iš mokslo 
įstaigos jo mokinys knisasi po 
valstybės pamatais ir tarnauja 
komunizmui savo paties krašte, 
tartum jam bus geriau, kai jis 
bus išvežtas į Sibirą ar kitą 
ištrėmimo vietą. Komunizmui 
juk nereikia svetimų moksli
ninkų, išskyrus tokius, kurie 
gali tarnauti jų interesams.

Apie švietimo, mokymo ir 
auklėjimo krizę kalba preziden
tai, kalba kai kurie Senato ar 
Atstovų rūmų nariai, atstovau
ją savo apylinkės piliečiams. 
Bet tik kai kurie, nes daugelis 
žiūri tik savo pelno, savo 
ateities pragyvenimo, savo tur
to didinimo, o ne valstybės 
gerovės. Pirmiausia ir reikia 
sunaikinti mokyklas, kad 
sunaikintum nesunkiai ir pačią 
valstybės vairavimo viršūnę, 
net pačią valstybę. Carlucci nu
stebo komunistinės Rusijos pa
siruošimu karui. Būtų nustebęs, 
jei būtų aplankęs mokyklas. 
Bet dar labiau turės nustebti 
savomis švietimo ir mokymo 
įstaigomis, kad jos, gaudamos 
net didelius materialinius ir mo
ralinius resursus, taip mažai 
tetarnauja savo valstybei.
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LYRUI KORDELIJA 
BUVO PERSUNKI

ALFONSAS NAKAS

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

Iš šešių šiemet statomų Wil- 
liam Shakespeare veikalų 
penktuoju mačiau „King Lear”. 
Kaip ir „Dvyliktoji naktis”, pa
statyta Third Stage teatre. Tai 
retas atvejis, kad vienas iš pačių 
svarbiųjų Shakespeare’o vei
kalų patektų į šio mažo teatrėlio 
sceną. Pastatymo metrika labai 
panaši į „Dvyliktosios nakties”: 
režisuoja Robin Phillips, kos
tiumų dailininkas Abram 
Waterhouse, scenovaizdžio 
kūrėja Elis Y. Lam, muzika 
sukurta ir aranžuota Louisės 
Guinard, fechtuotojų treneris 
Jean-Pierre Fournier. Ir šis 
veikalas, pradėtas vaidinti ge
gužės 26 d., scenoje liks tik iki 
rugsėjo 3 d.

Third Stage teatras — jaunų, 
pradedančiųjų aktorių tobulė
jimo arena. Kad spektakliai 
daugiau publikos patrauktų, čia 
vaidinti pakviečiami vienas 
kitas iš veteranų tarpo. Šį kartą 
tikruoju publikos masalu buvo 
didžiausias tarp didžiausiųjų 
Stratfordo žvaigždžių William 
Hutt. Apie jį — vėliau. Pirma 
apie veikalą.

„Karalius Lyras” gal truputį 
ir atremtas į istorinę tiesą, 
turbūt 90 procentų dramaturgo 
fantazijos produktas. Pa
grindinėje fabuloje jis, Anglijos 
valdovas, susenęs ir pavargęs, 
ryžtasi padalinti karalystę 
trims dukterims: Gonerilei 
(Goneril), Reganei (Regan) ir 
Kordelijai (Cordelia). Kad 
žinotų, kiek žemių kuri verta, 
prie didikų būrio kiekvieną 
klausia, kiek jį mylinti. Pirmo
sios dvi pričiulba gražiausių 
„meilės” žodžių, o Kordelįja at
sako mylinti tik tiek, kiek duktė 
tėvą turi mylėti. Karalius užsi
rūstina, išdalina viską Gonerilei 
su Regane. Joks Anglijos 
didikas nebenori Kordelijos ves
ti, tik Prancūzijos karalius pasi
gaili ir beturtę pasiima už 
žmoną. Greitai Gonerilė su 
Regane „meilę” parodo prak
tikoj. Iš vienos dvaro į kitos 
stumdomas, nustojęs ištikimų 
šimto riterių palydos ir likęs tik 
su savo juokdariu bei už Kor
delijos teisinimą ištremtu, bet 
persirengusiu ir iki galo jam 
tarnavusiu Kento grafu, bekla
jodamas pamiršta. Jo gelbėti 
atėjusi Kordelija ir Prancūzijos 
kariuomenė mūšį pralaimi, su
imama ir kalėjime pakariama. 
Lyrui vėl protą atgavus ir 
dukterį apraudojus, drama 
baigiasi jo paties mirtimi. Šalu
tinėj veiksmo plotmėj iškyla 
Gloucesterio grafo benkartas sū
nus Edmundas, pirma intri
gomis išgenąs brolį Edgarą į 
tyrlaukius klajoti, užsiundąs abi 
nedorąsias Lyro dukteris prieš 
savo tėvą, kuriam Reganės 
vyras išduria abi akis. Dėl Ed
mundo meilės besivaržydamos, 
abi dukterys žūsta. Iš 16 pagrin
dinių aktorių iki tragedijos galo 
žūva 9. Gudragalvis, ištikimasis 
juokdarys (Lear’s Fool) kažkur 
ketvirtame veiksme dramatur
go užmirštamas, veikalo gale 
niekur nebeminimas, tad irgi 
prie žuvusiųjų priskaitytinas.

Kažkas panašus į Learą gyve
nęs ir Angliją valdęs šio tūks
tantmečio pradžioj ar pereito 
gale (rašydamas neturiu progos 
patikrinti). Rež.Robin Phillips 
spektaklio pradžioj karalių ir di
dikus aprengia frakais, o Lyro 
dukteris ir kitas moteris — 
gražiausiomis šio šimtmečio 
balinėmis sukniomis. Tik per 
audras keliaudami ir kitaip 
besikankindami veikėjai gauna 
paprastesnius, aplamdytus dra
bužius, bet toli gražu ne skudu
rus, kaip būna kitų režisierių 
priežiūroj. Puošniausias šio 
pastatymo baldas — karališka

kėdė — sostas, kai Lyras dukte
rims Angliją dalina. Vėliau — 
keli nešiojami baldeliai, kaip 
„Dvyliktojoj nakty”.

Kaip minėjau pradžioje, dau
gumas aktorių jauni. Kur nėra 
būtino reikalo, jie nė grimu ne
sendinami. Vaidino visi entu
ziastiškai. Tarp trijų Lyro 
dukterų blondinė Marion Adler 
Gonerilės rolę atliko geriausiai, 
mokėjo būti žiauri, ištisai 
nesimpatiška. Melanie Miller, 
pati gražiausia, Kordelijos rolei 
labiausiai ir tiko: lipšni, natū
raliai besišypsanti, natūraliai 
liūdinti dėl tėvo nelaimių. 
Susan Coyne, turėjusi būti pati 
žiauriausioji Reganė, pešusi 
kankinamo Gloucesterio barz
dą, žiaurumo stokojo. Grafo 
Kento vaidmenį Peter Donald- 
son atliko išskirtinai gerai. Pra
džioj frakuotas didikas, persi
rengęs į valstietį, užsimaukš
linęs kepurę, jis kurį laiką net 
žiūrovo liko neatpažintas, ką be
kalbėti apie sukvailėjusi Lyrą... 
William Webster, vyresnio am
žiaus aktorius, beveik tris deka
das vaidinęs Amerikos, Kana
dos ir Europos teatruose bei 
televizijoj, Gloucesterio 
vaidmeny buvo nepamainomas. 
John Omerod gerai atliko juok
dario (Lear’s Fool) vaidmenį, be
viltišką padėtį nuolat pra
skaidrindamas giedresniais žo
džiais. O torontiškis Stuart 
Hughes, naujokas Stratforde, 
bet keletą metų vaidinęs įvai
riuose Kanados teatruose bei 
TV, sukūrė patį stipriausią 
benkarto Edmundo vaidmenį. 
Įsidėmėkime: jeigu Stratforde 
jis pasiliks, festivalis turi naują 
beužtekančią žvaigždę.

Bet ne dėl aukščiau išvardy
tųjų salėje neliko tuščios kėdės, 
o dėl Williamo Hutt. Jam sceno
je pasirodžius, visi sulaiko 
kvapą. Stebino jis dviejų duk
terų panegirikų klausydamas ir 
jas Anglija apdovanodamas, ste
bino Kordeliją prakeikdamas ir 
Gloucesterį tremtin išsiųs
damas, stebino audroje klajo
damas ir savo dalią apverk
damas. Gal kiek perdaug „suly- 
riškėjo” pamišimo scenose, 
apvytusių žolių vainiką užsi
dėjęs, puokštę tokių pat rankose 
gniaužydamas, kiekvieną žodį 
skiemenuodamas ir akcentuo
damas, tartum evangelijų tie
sas. Vis tiek visa tai žiūrovą 
pakankamai jaudino, elektrino, 
aktoriui pagarbą kėlė. Bet kai 
reikėjo mirusią Kordeliją ant 
rankų įnešti, jis ją atsivežė 
vežimėly... Tuoj prisiminėm, 
kaip Peter Ustinov — Lyras 
švelniai ir dailiai įnešė į sceną 
Ingridą Blekytę — Kordeliją, nė 
kiek nelengvesnę už Melanie 
Miller. Ne jo kaltė, bet nu-

William Shakepseare „Karaliaus Lyro” scena. Aktoriai: William Hutt kaip 
King Lear ir John Ormerod kaip Fool.

Lietuviai demonstruoja Chicagos vidurmiestyje prieš Sovietų Sąjungos okupaciją.
Nuotr. Rasos Miliauskaitės

JUDINAMAS LIETUVOS 
ISTORIJOS RAŠYMAS

Lietuvos istorijos parašymas 
ir išleidimas buvo vienas iš pa
grindinių Lietuvių Fondo 
tikslų. Tuo reikalu buvo susi
tarta su istoriku dr. Zenonu I- 
vinskiu, dirbusiu Vatikano 
archyvuose. Baigiant pirmą 
tomą rašyti, dr. Z. Ivinskį 
užpuolė nepagydomos ligos ir 
1971.XII.24 d. mirė Bonoje, Vo
kietijoje. Po Z. Ivinskio mirties 
rastą medžiagą suredagavo prel. 
Paulius Jatulis ir L.K.M. Aka
demija išleido 1978 m. Taip ir 
sustojo tolimesnis pilnos Lie
tuvos istorijos rašymas.

Lietuvių Fondo vadovybė 
nepametė vilties išleisti Lie
tuvos istoriją ir 1977.VIII. 18 
susitarė su Lituanistikos in
stitutu parašyti ir išleisti pilną 
Lietuvos istoriją lietuvių kalba.
L. institutas sudarė istorikų 
komisiją, kuri paruošė planą bei 
turinį ir pakvietė istorikus per 
porą metų parašyti sutartą dalį. 
Savo ruožtu Lietuvių Fondo 
pelno skirstymo komisija 
paskyrė 15,000 dol. autorių 
honorarams apmokėti. Darbas 
prasidėjo ir atrodė, kad Lietuvos 
istorija netrukus išvys dienos 
šviesą.

Keičiantis vadovybių na
riams, istorijos rašymas sulėtėjo 
ir darbas užsivilkino. Vieni au
toriai iškeliavo amžinybėn, ne
baigę darbo, kiti pasitraukė, o 
treti neįvykdė duoto pažado. Įsi
dėmėtinas kolektyvinio darbo 
pavyzdys!

Lietuvių Fondo tarybos pirm. 
Stasio Baro pastangomis 1988 
m. rugpjūčio 4 d. Lietuvių Fon-

sivylėm Williamu Hutt, fiziškai 
silpnesniu net už susenusį, 
suvargusį, už kelių minučių 
mirsiantį Lyra. Kai miręs Lyras 
prisikėlė aplodismentams, plo
jome jam daugiausiai, bet atsi
stojimu jis nebuvo pagerbtas. 
Vežimėlis Kordelijos kūnui, la
biausia jaudinančiai mizansce
nai? To publika niekaip negali 
suprasti ir atleisti.

do būstinėje buvo sušauktas 
pasitarimas, į kurį buvo 
pakviesti ir dalyvavo: Lituanis
tikos instituto tebeinąs pirmi
ninko pareigas prof. dr. Bronius 
Vaškelis ir sekretorius-redakto- 
rius istorikas Jonas Damaus
kas, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro tarybos pirm. dr. 
Adolfas Damušis, valdybos 
pirm. prof. dr. Jonas Račkaus
kas ir vykd. direktorius dr. Ro
bertas Vitas (tik ką gavęs dak
taratą iš politinių mokslų) ir 
Lietuvių Fondo tarybos pirm. 
Stasys Baras, valdybos pirm. 
Marija Remienė, garbės komi
teto ir pelno skirst, k-jos pirm. 
dr. Antanas Razma, Alė Stepo
navičienė ir Antanas Juodval
kis.

Šio susitikimo tikslas buvo 
išsiaiškinti esamą Lietuvos is
torijos rankraščių stovį ir toli
mesnę eigą. Lietuvos istorijos 
išleidimas labai suaktualėjo, 
nes dabartinė Lietuva yra labai 
reikalinga objektyvios Lietuvos 
istorijos, be baltų ar raudonų 
dėmių.

Pasitarimui vadovavo ir su su
tarties vykdymo eiga 
supažindino Stasys Baras. Jis 
pastebėjo, kad pe taraisiais 
keleriais metais istorijos 
rašymas buvo užmirštas ir 
gulėjo stalčiuose.

Apie Lit. instituto vaidmenį, 
rašant istoriją, painformavo dr. 
Bronius Vaškelis. Buvo suda
ryta istorikų komisija pa
skirstyta istorijos laikotarpiai 
ir susitarta su autoriais. Vieni 
darbą atliko, kiti vėlavo, yra ir 
net nepradėjusių, o kiti iškelia
vo amžinybėn nebaigę savo 
pažadėto darbo. Gautoji LF 
parama buvo naudojama hono
rarams ir kitoms išlaidoms 
apmokėti, bet yra dar gerokas 
likutis, nes nebaigti darbai.

Detaliau apie istorijos rašymo 
eigą vaizdžiai papasakojo redak
torius Jonas Dainauskas. Jis 
pats yra parašęs ir ką tik užbai
gęs istorinį veikalą ir dabar 
galėsiąs visą laiką skirti čia 
kalbamos istorijos rašymui ir 
redagavimui. Kaip redaktorius 
jis nori turėti laisvas rankas ir 
kitų autorių rankraščius ati
tinkamai trumpinti ir sulydyti 
į vieną veikalą. Yra autorių, 
kurie nesutinka pateiktą 
rankraštį trumpinti ar keisti. 
Jiems teks rankraštį grąžinti ir 
tą spragą užpildyti kitų straips
niais, kad nenukentėtų istorijos 
vientisumas ir objektyvumas. 
Aplamai, redaktoriaus darbas 
esąs nedėkingas, nes autoriai 
yra jautrūs ir nenori atsisakyti 
nuo savo pažiūros į minimus 
įvykius. J. Dainausko nuomone, 
Lietuvos istorijos rašymas bus 
galutinai baigtas ateinančių 
metų gale, o po metų (1990 m.) 
sulauksime ir knygų.

Pirmoji istorijos knyga — pro- 
istorė, parašyta a.a. rof. dr. Jo
no Puzino ir papildyta prof. dr. 
Marijos Gimbutienės, yra su
rinkta, bet nespausdinama, nes 
laukiama žemėlapių, kurių pa

ruošimas yra šiuo metu sustojęs.
Keičiasi ir Lietuvos istorijos 

leidėjas. Iki šiol, kaip minėjau, 
istorijos paruošimu ir išleidimu 
rūpinosi Lituanistikos institu
tas, bet redaktoriui pageidau
jant, šis rūpestis norima perkel
ti į Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrą, nes čia geresnės dar
bo ir techninės sąlygos. Posėdyje 
dalyvavę LST centro vadovai — 
dr. A. Damušis, dr. J. Račkaus
kas ir dr. R. Vitas savo sutiki
mą ir pritarimą davė. Dabar 
belieka susitarti su Lituanis
tikos instituto vadovybe ir visą 
turimą medžiagą perkelti į 
LST c-rą, redaktoriaus J. Dai
nausko žinion. Lit. instituto 
atstovo dr. Br. Vaškelio nuomo
ne istorijos leidimą perkelti į 
LST centrą kliūčių neturėtų 
būti,nes jis pats asmeniškai tam 
pritaria.

Žemėlapių paruošimas yra 
įstrigęs ir neaišku kada ir kaip 
darbas galėtų būti pajudintas. 
Dėl šito Lietuvos istorijos rašy
mas ir leidimas neturėtų su
stoti, nes laukti neribotą laiką 
negalima. Ateinančios aliar
muojančios žinios iš ok. Lie
tuvos jau dabar prašo Šapokinės 
istorijos knygų (šią spragą žada 
užpildyti Vydūno fondas ir dar 
šiais metais perspausdinti Šapo
kos istoriją).

Lietuvos istorijos rašymo ir 
leidimo reikalu pasitarimas 
buvo pozityvus ir, reikia ma
nyti, buvo išeita iš esamos pa
dėties. Visi dalyviai rodė gerus 
norus ir gerą valią, tad ir dar
bo užbaigimui neturėtų būti 
neįveikiamų kliūčių. Istorijos 
rašymo ir leidimo mecenatu 
pasilieka Lietuvių Fondas.

Sėkmingo darbo redaktoriui 
Jonui Dainauskui.

A. Juodvalkis

MOKESČIŲ 49 MIL. DOL. 
DAUGIAU

Chicagos miesto taryba nu
sprendė mokesčiais už nuosavy
bes surinkti 49 mil. dol. dau
giau.

PERPLAUKĖ MICHIGANĄ

Wicki Keith perplaukė sker
sai Michigano ežerą. Per 53 
valandas nuplaukė 45 mylias. Ji 
pasiryžusi vieną po kito per
plaukti visus penkis didžiuosius 
ežerus. Ji nori surinkti aukų 
įtaisyti maudymosi baseiną in
validams vaikams.

SUSITARĖ DĖL 
STADIONO

Illinois sporto valdyba 
pasirašė susitarimą su 400 
namų savininkų, kad jie su
tinka už reikiamą atlyginimą 
perleisti savo nuosavybes, 
kurių plotai bus panaudoti sta
tymui naujo stadiono Chicagos 
pietuose. Milijonai dolerių 
gaunama išmokėti atlyginimus 
savininkams.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbąnorite būti 
Rimo Stankau* ktijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

For sale Lithuanian Bakery & small 
Sub-Shop-Deli 7 rm. house attached. 
Mušt sėli due to iii health.

Brockton, Mass. 
508-588-1999

Apt. for sale. Except. 30 yr. old., cus
tom blt., 11/2 story with 3 bedrms down 
and 4 rm. apt. up; separate meters; 
located in VVest Lawn, Chicago. Call 
Linda Cogozzo, Groebe Realtora, 
tel. 636-9700.

FOR RENT

Išnuomojamas 41/2 kamb. butas; 2 
dideli šviesūs miegamieji, ramus 
namas. Campbell & 69. Be vaikų ir be 
gyvuliukų. „Security” įmokėjimas.
Tel. 778-5759.

Išnuomojamas 4 kambarių butas,
Cicero, arti bažnyčios. Apšildomas ra
diatoriais su vandeniu. Yra pečius ir 
šaldytuvas. Garažas. Skambinti 
652-7688.

Išnuomojamas gražus 3 kamb. bu
tas pusrūsyje prie 70 & Califomia. 
Virimo krosnis ir šaldytuvas; spintelių 
virtuvė ir vonia; pakeltos ąžuolinės 
grindys. Sausas ir šiltas. $200 į mėn. 
Skambinti 430-2137

Išnuomojamas butas Marųuette 
Parko apyl. 6 kamb. 2 a. su 
kilimais ir šiluma. Suaugusiems.
Tel. 434-9369.

FOR SALE

Parduodami Įvairūs tautiniai
drabužiai Lietuvoje dailininkų aus
ti. Teirautis vakarais, tel. 
687-8874.

IEŠKO

Ieškomas KAZIMIERAS LIUBINĄS iš
vykęs iš Lietuvos 1925-26 m. ir apsigyve
nęs Čikagoje (buvo gydytojas), arba jo 
sūnus KAROLIS LIUBINĄS, arba jo duktė 
KRISTINA LIUBINAITĖ. ieško sūnėnas: 
Leonas Stankevičius, Lietuvos TSR, 
Pakruojo raj., Rozalimo paštas, Padu- 
blalo km.

MISCELLANEOUS------------------------------------------ 1

A VILIMAS 
MOVING

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
□as mus.

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654

Fox Remodeling ft Constructlon
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas 
remontas. Įkainojimas veltui. Skam
binti: John Lapė 254-3338.

Kaišiadorių vyskupija
šiame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai...

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto.

Puošnus, gerai paruoštas leidinys; 608 
psl., 772 iliustracijos, kietais viršeliais.

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press).

Atspausdino Morkūno spaustuvė.
Kaina su persiuntimu $27.00
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629 USA

Illinois gyventojai dar prideda $1.84 valstijos mokesčio.

VI tomas

BBONIUS KVIKIYS

LIETUVOS 
W BAŽNYČIOS

TCHURCHES OF LITHUANIA

H MUt. KOMPIUTERIU
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

‘OnfcJOC. KMIECIK REALTORS 

" 7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900

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

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 11/2 aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrai 537-7949 arba 
541-3702.

No. 232 — 12 butų mūras Bridgeporto 
viduryje; 2 ir 1 mieg. butai. Atskiras 
šildymas; ištisas rūsys; puikiai išlaikytas; 
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie. Skambin
kite dabar,

No. 248 — viduryje Brlghtonl 3 butų 
gražuolis! 2 mieg. kamb. pirmame ir antra
me aukšte; 1 mieg. „related living” apt.; 
atskiras šildymas; moderni virtuvė; 2 auto 
garažas su automatišku atidarymu; alumi- 
nio „trim". Labai švarus, daug priedų. 46 
& Sacramento. Skubėkitel

No. 254 — 71 A Pulaski naujas 3 butų 
namas: 3 mieg. kamb. ir 1% prausyklos pir
mam ir antram aukšte; 2 mieg. kmb. pus
rūsio bute; atskiras karštas vanduo; 2Vį 
auto. garažas. Puikiai išlaikytas, nepapras
tai švarus. Skubėkitel Skambinkite dabarl

No. 267-64 A Karlov 7Vi kamb. aštuon
kampis mūras; 58 pėdų ilgumo; 4 dideli 
mieg.; didžiulė virtuvė; „dinette ir valg. 
kamb.; išdažytas rūsys; 2 auto. garažas; 
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir 
elektra. Tobulai švarus, puikiai 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 
Tol. — 434-7100

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

658-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS



Po paskaitos Vytautas Skuodis Beverly Shores (antras iš dešinės), D. Skuodytė, I. Skuodienė ir 
J. Vaznelis — pirmininkas.

A.A. JUOZAS ANDRIUS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 5

MŪSŲ KOLONIJOSE
Beverly Shores, Ind.

PO PLANINGOS SĖJOS 
DARBŲ IR PJŪTIS GERA

Kas žemėlapyje aplink Michi
gano ežerą pirštu ves ratą, ras 
mažą taškelį ir žodžius „Bever
ly Shores”. Garsi ši vietovė 
vien vardu „Beverly”. Trys gar

Vytautui Skuodžiui įteikia Beverly Shores lietuvių auką.

_____________________  Beverly Hills vietovės — Los
Angeles priemiestis — milijo
nierių ir kino bei televizijos 
žvaigždžių sostinė. O trečioji 
vieta tenka Beverly Shores va
sarvietei, sakytumėm, yra lyg 
Lietuvių sostinės Chicagos prie
miestis. Lietuviams ši vietovė 
yra žinomiausia, garsiausia ir 
ne mūsų vasarvietės žmonių 
išgalvota, bet kitų geraširdžių 
draugų pavadinta pavyzdin
giausia lietuvių kolonija.

Garsus čia yra Lietuvių 
klubas, kitų vadinamas spaudos 
rėmėjų klubu, nes per eilę metų 
paaukojo per 20,000 dolerių. O 
jei pridėtumėm inž. Kazimiero 
Pociaus rengtas spaudos dienas 
„Dirvai” remti, tai iki 30,000 
pašokėtumėm. Kai išgirstame 
žodį „pavyzdingas-a” — be jokio 
pavydo nuryjame tą žodį. Tad 
sudėjus į krūvą gamtos grožį su 
kalvomis, ąžuolynais, mėlynu 
ežeru ir pridėję lietuvių veiklą, 
vertai galime pasididžiuoti, kad 
Beverly Shores tarpe trijų bend
ravardžių yra garsiausias.

Jei rašėme, kad mažas 
kupstas didelį vežimą veža, skir
dami šiuos žodžius vietos Balfo 
skyriui (pirm. Kazimieras 
Pocius), tai tas pats pasakymas 
tinka ir vietos Lietuvių klubui 
(pirm. Jonas Vaznelis).

Indianos valstijos vietinius gy
ventojus vadina „Hoosiers”. Tai 
už darbštumą, sumanumą, ener
gingumą atžymėta pravardė. Ir 
lietuvius čia gyvenančius kai 
kas vadina „Husieriais”. Vieti
niai „hoosiers” turi savo 
tradicinę šventę rugpjūčio mė
nesį. Kai derlius nuimamas, jie 
peržiūri savo atliktų darbų 
planus. Ir kai viskas gerai susi
klosto, tada su pasididžiavimu 
sako: „Po planingų sėjos darbų 
ir pjūtis gera”. Kartoja tą pasa
kymą ir lietuviai.

Ir Lietuvių klubas rugpjūčio 
21 d. tokią iškilmingą šventę 
švęs. Tik jis, pagerbdamas

ANGLIKONAI
NESISKALDYS

Anglikonų visuotinėje Lam- 
beth konferencijoje š.m. rugpj. 
1 d. buvo nubalsuota pripažinti 
teisę pavienėm anglikonų tau
tinėm provincijom šventinti mo
teris į vyskupus. Rankų pakėli
mu vyskupai dalyvaują konfe
rencijoje nubalsavo 423-28 san
tykiu (198 susilaikė) nenu
traukti ryšio su tomis anglikonų 
provincijomis, kurios pasirinktų, 
konsekruoti moteris vyskupais, 
net ir jei šis ryšio nenutrauki- 
mas iššauktų protestą ti
kinčiųjų tarpe. Žinia, Lambetho 
konferencijos rezoliucijos nėra 
įpareigojančios kiekvienai pro
vincijai, bet kaip bendros visų 
27 autonominių provincijų nuo
monės forumas yra svarbus 
visos konfesijos krypties 
rodiklis.

Šie balsavimai vyko po dvi sa
vaites užsitęsusių karštų deba
tų, kurių metu progresyviųjų 
provincijų atstovai perspėjo, jog 
jie moteris konsekruosią vysku
pais, nežiūrint konferencijos 
sprendimo, o tradicionalistai 
grasino perėjimu į Romos Ka
talikų ar ortodoksų Bažnyčias. 
JAV-ių anglikonai, vadinami 
episkopalais, jau turi 800 
moteris kuniges, šį mėnesį taps 
pirmoji anglikonų provincija 
pakelianti moterį į vyskupus. 
Kanados ir Naujosios Zelandijos 
anglikonai numato tai padary
ti dar šiais metais.

Nors pagrindinės provincijos, 
Anglijos anglikonai dar nešven
tina moterų kunigais, jie svars
to tą galimybę, o svarstybos 
daugumoje sukasi ne apie mo
terų tinkamumą šventimui, bet 
apie Anglijos Bažnyčios teisę ir 
patartinumą daryti bažnytinės 
tvarkos pakeitimą nepriimtą 
daugumos krikščionių, t.y. 
Romos katalikų ir ortodoksų.

sios Amerikos žemyno vietovės 
pavadintos „Beverly” vardu. 
Pirmumą tur būt reikėtų skirti 
netoli nuo Bostono (18 mylių į 
šiaurę) esančiai gražiai Bever
ly vasarvietei su geru žvejų 
uostu. Čia 1788 m. pradėjo 
darbą pirmasis vatos perdir
bimo fabrikas. Kita garsi yra

„hoosiers” tradicines spalvas, 
puošis savo tautinėmis spalvo
mis, išsakydami savo širdies 
meilę lietuviškais jausmais.

Lietuvių klubas vasaros 
šventę pradės pamaldomis, 
psalmės (33,9) žodžiais išsa
kydami padėką Dievui: „Paty
rinėkite ir pamatysite, koksai 
Viešpats geras, laimė tam 
žmogui (Lietuvių klubui), kuris 
jo parama tiki”. 12 vai. p.p. šv. 
Mišias atnašaus klubo aktyvus 
narys, Balfo, Kronikos, lietu
viškų darbų rėmėjas kun. Myko
las Kirkilas.

Po pamaldų visi vyks į vasa
ros šventės didįjį pokylį, kuris 
vyks Gražinos ir Jono Stankūnų 
(žymių Balfo rėmėjų) restorano 
gražiame sode. Šis meniškai 
pertvarkytas, išremontuotas 
restoranas pasižymi lietuviško 
skonio patiekalais, taip pat 
papuoštas lietuvių dailininkų 
kūriniais. Iš gautų atsiliepimų 
į šią klubo rengiamą vasaros 
šventę suvažiuos daug svečių iš 
Šiaurės Indianos, pietų Illinois 
bei Michigano valstijų.

Produktyviai darni klubo 
valdyba — pirm. Jonas Vaznelis, 
vicepirmininkai Dana Norei- 
kienė ir Leonas Nekus, sekre
torė Zuzana Galinienė ir 
iždininkė Meilutė Rulienė — 
užkrečiančiai produktyviai 
našus ir visas narių aktyvas. 
Dirba visi sutartinai ir valdyba 
ir nariai. Žodis „ne” paliktas 
tolimai praeičiai, žodis „taip” 
arba „sutinku” išsitiesia per 
dienų sriautą, iki pasiimta 
pareiga susilaukia baigminio 
taško. Jonas Vaznelis (klubo pir
mininkas) yra lyg didelio lie
tuviško orkestro (klubo nariai) 
dirigentas. Skirtingi balsai, 
skirtingos nuomonės, religiniai 
jausmai, politiniai įsitikinimai 
lyg skirtingi instrumentai dar
niai atlieka lietuviškų darbų 
simfoniją.

Švenčiant rugpjūčio derliaus 
šventę, prisimintinas išskirtinai 
iškilmingas Vasario 16 dienos 
minėjimas. Svečias prof. Vyt. 
Skuodis kalbėjo atskirai ameri
kiečiams ir lietuviams. 
Amerikiečių buvo per 200. 
Vertėjas dr. Pranas Budininkas 
buvo labai geras, gražiu balso 
tembru, konspektiškai tiksliai 
perduodamas kalbėtojo mintis. 
Po kalbos buvo daug paklau
simų. Po kelių valandų įvyku
siame minėjime lietuviams 
dalyvavo per 100 žmonių. Pažy
mėtina, kad dalyvavo daug 
jaunosios kartos žmonių, 
atvykusių į šventę su tėvais bei 
seneliais. Aukų aruodas buvo 
sklidinai pilnas — apie 5000 
dolerių. Naujakurystės auką 
svečiui sudėjo klubo nariai bei 
svečiai ir ją padvigubino 850 dol. 
jaunosios kartos atstovas Ber
nardas Mickevičius. Ir pagyrų 
nemėgstantieji priims pasakymą, 
kad ši lietuvių kolonija pavyz
dingai darniai veikia. Netikin
tieji įsitikins rugpjūčio 21 d. 
atvykę į Beverly Shores klubo 
vasaros šventę.

Kor.

1988 m. liepos 7 d. Los
Angeles, eidamas 89 metus, 
mirė savanoris kūrėjas pik. Įeit. 
Juozas Andrius, gimęs 1900 m. 
sausio 1 d. Panevėžio mieste. 
Ten pat mokėsi gimnazijoj. 
Nepriklausomybės kovoms 
vykstant, išėjo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę. 19 metų bū
damas baigė Lietuvos karo 
mokyklos I laidą. 1928 m., ga
vęs gimnazijos baigimo atesta
tą, lankė Aukštuosius kari
ninkų kursus, studijuodamas 
topografiją. Po to dirbo Karo 
topografijos skyriuje. Topogra
fiją dėstė ir Karo mokykloje. 
Vykdė triangulacijos darbus, 
gamino Lietuvos žemėlapius. 
Kartografijos klausimais rašė 
spaudoje, bendradarbiaudamas 
Karo archyve, Kary, Trimite ir 
kitur. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Karui pasibaigus, moky
tojavo Schwaebisch Gmuende ir 
Niurtingeno lietuvių gimna
zijose.

Atvykęs į JAV Juozas And
rius apsigyveno Bostone, kur 
įsijungė į Lietuvių Enciklope
dijos redakciją, būdamas karto
grafijos ir geodezijos redakto
rium. Vėliau persikėlė į Los 
Angeles, aktyviai įsijungdamas 
į vietos visuomeninę veiklą. 
Ypatingai dalyvavo ateitininkų 
sendraugių ir Lietuvos vyčių 
senjorų darbuose, kurį laiką 
buvo jų pirmininku. Apie 9

VAIKŲ SKIEPIJIMAS

Chicagos švietimo taryba 
paskelbė reikalavimą, kad visi 
vaikai prieš pradėdami lankyti 
mokyklą rugsėjo 7 d., turi būti 
įskiepyti. Maždaug kasmet 
buvo po 15,000 vaikų, sulaikytų 
nuo mokyklos lankymo, nes 
laiku neįsiskiepijo, o pernai — 
net 36,000.

PANAIKINS 143 
TARNYBAS

Chicagos Švietimo taryba, 
siekdama laikytis nustatyto 
biudžeto — 1.9 bil. dolerių, 
nusprendė panaikinti 143 tar
nybas. Iš jų net 122 — centro 
įstaigoje.

Mielam Broliui

KĘSTUČIUI TOMUI ATKOČAIČIUI
taip per anksti palikusiam savo mylimą šeimą 
skaudžiame gedule, žmonai MARY, mamytei ALBI
NAI, buv. „Gabijos” tunto t-kei, ir broliui DRĄSU- 
ČIUI reiškiame gilią užuojautą.

,,Gabijos” skaučių ir „Baltijos” 
skautų tuntai Detroite

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS
a. a. Stasys Trinka: Br. Rimavičienė, A. ir I. Rimavičiai, 

A. ir S. Jelioniai.
a.a. Domicėlė Dičlenė: A. ir V. Brazdžiūnai, A. W. 

Chris Klarin, K. ir T. Kazlauskai, A. Čepėnas, H. ir I. Lau
čiai, P. ir I. Kazlauskai, dr. K. Štuopienė, J. Matukas, I. ir 
M. Matukai, Woss šeima, D. L. Mraz, V. Variakojis, G. ir A. 
Ažubalis, R. Dičius.

a.a. O. Vareikienė: V. ir J. Gasparai, J. Lekas, S. ir
D. Sukeltai, M. Noreikienė.

a.a. Emilija Juršėnaitė: Kl. Matkevičius. 
a.a. Joana Sudeiklenė: Sof. Jelionienė. 
a.a. Scholastika Manecke: M. Krištopaitienė, B. 

Žemaitienė, G. Jezukaitienė, B. Prapuolenienė, S. 
Jelionienė, Didžiulių šeima.

a.a. Pijus Venclova: Angelė Venclovienė, 
a.a. L. Šimanskienė: Č. Bačinskienė, A. ir T. Zailskai, 

Br. Štangenbergienė, Br. ir V. Motušiai.
a-a- Pranas Razminas; O. Siliūnienė.

Pranclška Ačlenė: TIME, Ine. bendradarbiai, A. 
ir S. Jelioniai, J. ir I. Abraičiai, Al. Pužauskas.

a.a. Julija Sinkevičiūtė: V. Žeronas,' A. ir K. Rimai,
E. ir P. Kantai.

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southvvest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Sally Donald M., Jr.

metus buvo „Lietuvių dienų” 
žurnalo ir „Lietuviai Amerikos 
vakaruose” mėnraščio admi
nistratorium. Šiame mėnraštyje 
yra parašęs aktualiais momen
to klausimais daugelį aštriu 
stilium strapsnių, pasirašy
damas Scribos slapyvardžiu. 
Daug buvo pasidarbavęs orga
nizuojant Lietuvių b-nės namus. 
J. Andrius buvo Lietuvių vieny
bės sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus pirmininkas ir atsto
vas Vlike. Jis buvo pirmininkas 
ir Lietuvių karių veteranų s-gos 
„Ramovės”.

1967 m. švenčiant poeto Ber
nardo Brazdžionio, kuris tuo 
metu buvo „Lietuvių dienų” 
redaktorius, 60 metų gimimo 
sukaktį, Juozo Andriaus inicia
tyva sudarytas komitetas nu
tarė, jog tinkamiausias būdas 
pagerbti autorių, išleidžiant jo 
poezijos rinktinę. Paskelbus 
spaudoje atsišaukimą, tuoj pat 
surinkus apie 9000 dol. buvo 
pradėti spausdinimo darbai. Ir 
tai 1969 m. gimė stambi, beveik 
600 puslapių knyga, Poezijos 
pilnatis.

Labai svarbus velionio pali
kimas yra jo sudarytas politinis 
ir mokyklinis Lietuvos žemė
lapis, pareikalavęs daug kruopš
taus darbo.

Paskutinius keletą metų J. 
Andrius buvo pasitraukęs nuo 
visų visuomeninių darbų, nes 
sunkiai sirgo. Dėl diabeto ligos 
komplikacijų buvo netekęs 
abiejų kojų. Taigi kentėjo ne tik 
fiziškai, bet ir moraliai. Tei
singai prel. V. Bartuška, liepos 
11 d. vadovaudamas rožiniui 
bažnyčioje, kalbėdamas prie jo 
karsto, prisimindamas pasku
tinį apsilankymą pas velionį 
prieš mirtį, jo gyvenimą prily
gino Jobo dramai.

Liepos 12 d. jo kūnas iš Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčios po 
gedulingų mišių buvo palydėtas 
į Šv. Kryžiaus kapines. Po reli
ginių apeigų atsisveikinimo kal
bas pasakė ramovėnų vardu V. 
Šimoliūnas, birutiečių — A. 
Audronienė, kitų organizacijų — 
A. Markevičius. Laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti pietums 
į Tautinius namus.

Ig. M.

A.tA.
MYKOLAS KAPOČIUS

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. rugpjūčio 9 d., sulaukęs 86 m. amžiaus.
Velionis buvo vyras a.a. Katrinos.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jadvyga Mockaitienė, 

žentas Jonas, sūnus Jonas, marti Janina ir Lietuvoje sūnus 
Vytautas su žmona Marija. Anūkai: Vytautas ir Algis Moc- 
kaičiai, Rita Halac su vyru Timothy, Jane ir Aurelija Kapočiū- 
tės; Lietuvoje — Vania Kapočius; JAV-bėse ir Lietuvoje sep
tyni proanūkai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 11d. nuo 12 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Laidotuvės jvyks penktadienį, rugpjūčio 12 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į 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 duktė, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.

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

A.tA.
Inž. KĘSTUČIUI URBUČŲJI

staiga mirus, jo tėvams ANTANINAI ir PRANUI 
URBUČIAMS, jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame

Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Birutė ir Kazimieras Sekmakai 
Vanda ir Jonas Stankai

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440



Jo DRAUGAS,* ketvirtadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

x Tautinėn stovyklon 
vykstančių skautų,-čių baga
žas stovyklon bus vežamas 
penktadienį, rugpjūčio 12 d. 
Visi daiktai atvežami prie Jau
nimo centro ir kraunami tiesiai 
į sunkvežimį tarp 7-9 vai. vak.

x Prof. Vytautas Skuodis
kalbės studentų ateitininkų va
saros stovykloje (Medis). Sto
vykla yra nuo rugpjūčio 26 d. iki 
rugsėjo 2 d. Kretingos stovykla
vietėje Kanadoje. Centro valdy
ba kviečia visus studentus atei
tininkus stovykloje dalyvauti.

x Maruos dangun ėmimo — 
Žolinių šventė bus ateinantį 
irmadienį, rugpjūčio 15 d. 
ventė katalikams yra privalo

ma. Tą dieną reikia išklausyti 
šv. Mišias. Parapijos pritaikys 
Mišių laiką taip, kad ir dirban
tieji nesunkiai galėtų savo 
krikščioniškas pareigas atlikti.

x Dr. Antanas ir Elena 
Razmai paėmė visą stalą į 
„Draugo” renginių komiteto 
rengiamą banketą-pasilinksmi- 
nimą, kuris bus rugsėjo 25 d. 
Martiniųue restorano pokylių 
salėje. Pereitais metais banke
tas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Tikimasi, kad ir šiemet 
jis praeis ne blogiau.

x Jonas Aušra, Miami 
Beach, Fla., pratęsė „Draugo” 
prenumeratą, o laiške rašo: 
„Siunčiu „Draugui” 100 dol. 
ekstra kaip dovaną. Per „Drau
ge” buvusius skelbimus par
daviau kelis butus. Jau yra 9 
butai ir 20 lietuvių šiuose na
muose. Tikiu, kad parduosiu 
daugiau lietuviams”. J. Aušrą 

skelbiam garbės prenumerato
rium, o už mielą paramą labai 
dėkojame. J. Aušra yra suor
ganizavęs bendrovę ir yra įstei
gęs lietuviams namus. Tel. 
305-531-1760.

x Fr. V. Radvina, Clo- 
vardale, Cal., nuoširdus „Drau
go” rėmėjas įvairiomis pro
gomis, pratęsė prenumeratą, 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 30 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių, 50 dol. už 
grąžintas šakneles ir ekstra 100 
dol. dienraščio stiprinimui. Nuo
širdus ir didelis ačiū mūsų dos
niam garbės prenumeratoriui.

x Jadvyga Jankauskienė
iš Chicagos, „Draugo” garbės 
prenumeratorė ir nuoširdi 
„Draugo” rėmėja, pratęsdama 
prenumeratą paaukojo 100 dol., 
kad dienraštis dar ilgai gyvuo
tų ir lankytų kiekvieno lietuvio 
šeimą. Nuoširdus ir didelis ačiū.

x Dirigentas Vytautas Ma- 
rijošius, Putnam, Conn., Emili
ja Susmaras, Chicago, III., Ag
nės Malela, Melrose Park, III.,
M. Žeimys, Chicago, III., St. 
Casimir’s Church, Racine, 
Wisc„ grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas paaukojo po 
12 dol. Nuoširdus ačiū.

x Užsidirbkite aukštus 
nuošimčius! Taupomoji sąskai
ta (daily passbook) moka 6.00% 
(6.14% metinis prieauglis). 
Terminuoti investavimai (certi- 
ficates) moka žymiai aukščiau! 
Kur? KASA Lithuanian Fe
deral Credit Union, 2615 W. 
71st St., Chicago, IL 60629; 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL; 1445 S. 50th Avė., 
Cicero, IL.

(sk)
X NAMAMS PIRKTI PA- ' 

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

(sk)

x Prel. Audrys Bačkis, Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II paskirtas 
arkivyskupu ir nuncijum į 
Olandiją, šiuo metu atostogauja 
su savo tėvais Ona ir dr. Stasiu 
Bačkiais Amerikoje.

x Ateinantį sekmadienį,
rugpjūčio 14 d., prasidės skautų 
Tautinė stovykla Kensington, 
Oh. ir paminėjimas 70 metų gy
vavimo sukakties. Iš Chicagos 
vyksta didelis būrys į pačią Tau
tinę stovyklą.

x Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė nagrinės „Iliuzijų vingius 
— A. Landsbergio dramą” San
taros-Šviesos suvažiavime rug
sėjo 8-11 d. Tabor Farmoj, So
dus, Mich.

x Rinkiminių plakatų kon
kursą skelbia Lietuvių 
Respublikonų Illinois lyga. Pla
katai turi būti 2x2 pėdų dydžio, 
tinkami naudoti susirinkimuo
se ar paraduose. Tekstas gali 
būti humoristinis ar rimtas. 
Anglų kalba tekste turi būti 
paminėtas lietuvių respubli
konų vardas. Plakatų verti
nimas bus LRI lygos metinėje 
gegužinėje rugpjūčio 28 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte. Pla
katai vertinimui pristatomi 
gegužinėn 12 vai. vidurdienyje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

x Adv. Vytenis Lietuv
ninkas, Chicago, III, nuoširdus 
dienraščio rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą, pridėjo 50 
dol. auką. Adv. V. Lietuvninkui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. V. 
Lietuvninkas skelbiasi „Drau
ge” ir visiems maloniai 
patarnauja.

x Maria Vilutis, Beveriy 
Shores, Ind., visuomenininke, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka. Ona Bundelis, Chi
cago, III., atsiuntė 20 dol. Labai 
dėkojame už aukas.

x A. Gylys, Olympia, Wash„ 
grąžino laimėjimų šakneles su 
50 dol. auka „Draugui”. Nuošir
dus ir didelis ačiū.

x Adolfas Baliūnas iš Chi
cagos, „Draugo” rėmėjas, 
lankėsi „Draugo” redakcijoje ir 
ta proga paaukojo 25 dol. Nuo
širdus ačiū.

x J. Kinderis, Chicago, III., 
aplankė „Draugą” įvairiais 
reikalais ir įteikė 20 dol. auką. 
Labai dėkojame.

x B. Mickus, Michigan City, 
Ind., „Draugo” didelis rėmėjas 
įvairiomis progomis, grąžin
damas laimėjimų šakneles at
siuntė visą šimtinę. Nuoširdus 
ir didelis ačiū.

x L. Merkelis, Toronto, Ont., 
Kanada, Ida Karazija, Chicago,
III., P. Skrupskas, Toronto, 
Kanada, J. Ronkaitis, Chicago,
III., Elena Jasaitis, Dės Plaines,
III., Donna Chesna, Melrose 
Park, III., John V. Dunčia, 
Newark, De., J. ir J. Kuncas, 
Export, Pa., grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas paauko
jo po 12 dol. Nuoširdus ačiū.

x Kun. R. Krasauskas, Put
nam, Conn., G. Zarkis, River 
Forest, III., Stanley Šidlauskas, 
Springfield, III., Adolfas Sabai- 
tis, Brockton, Mass., Elena 
Gučas, Chicago, III., Gintė Pe- 
čiūra, Los Angeles, Cal., grąžin
dami laimėjimų šakneles, pri
dėjo po 12 dol. aukų. Labai 
dėkojame.

x Art Institute of Chicago 
muziejaus krautuvė ieško tar- 
nautojų-pardavėjų ir krautuvės 
vedėjo pavaduotojo. Resume 
siųsti: Blenda Chinn, Art In
stitute of Chicago, Michigan 
at Adams, Chicago, IL 60603 

(sk)

x Ieškome tarnautojos
gydytojo kabinete. Skambinti 
tarp 10 vai. ryto ir 2 vai. p.p., 
tel. 471-3300.

(sk)

Trys iš Chicagos PLB seime Toronte. Iš kairės: Marija Remienė, Jadvyga Dočkienė, Bronė Nainienė 
ir iš Toronto sės. Margarita Bareikaitė.

Nuotr. St. Dabkaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS 
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 

VIENUOLYNE

Šių metų rugpjūčio 13 dieną 
iš viso septynios seselės minės 
vienuolinių apžadų gyvenimo 
sukaktį. Šešios minės penkias
dešimt, o viena minės dvidešimt 
penkerių metų sukaktį. Šventės 
minėjimas prasidės iškilmingo
mis šv. Mišiomis ir apeigomis 
seserų koplyčioje 10:30 valandą 
rytą. (Dalyvavimas tik su pa
kvietimo bilietėliais.)

Pamaldoms vadovaus vys
kupas Aivaro Corrada, S.J., iš

x Elena Rašytinis, Detroit, 
Mich., žinodama lietuviškos 
spaudos sunkumus, pratęsė 
„Draugo” prenumeratą su visa 
šimtine. E. Rašytinį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą lietuviško žodžio labai 
dėkojame.

x Dr. Gražina Stulpin- 
Gayes, Chicago, III., pratęsė 
„Draugo” prenumeratą su 20 
dol. auka dienraščiui. Dr. G. 
Stulpin-Gayes skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame.

x Zigmas Mockus, Rodney, 
Ont., Kanada, pratęsė prenume
ratą, užsisakė naujausių lei
dinių, o prie sugrąžintų 
laimėjimo šaknelių pridėjo 20 
dol. auką. Labai dėkojame.

x Algirdas Suvaizdis, Ber- 
wyn, IL, F. Kamantauskas, Nor- 
wood, MA., J. Mikalauskas, 
Omaha, Nebraska, Jonas 
Kaunas, Chicago, IL, Adam 
Banys, River Grove, IL, N.V. 
Udrys, Birmingham, MI, D. 
Mitkus, Los Angeles, CA, 
Juozas Žvinakis, Albuquerque,
N.M., Adomas Venckus, Chica
go, IL, Stasys Žvirblys, Hamil- 
ton, Kanada, Alg. Daugirdas, 
Willowick, OH, Kazys Ze- 
meckas, IN, Danguolė Smith, 
Wichita, KS, A. Saulis, Toron
to, Kanada, Mary Conrad, Long 
Beach, CA, pratęsdami „Drau
go” prenumeratą, pridėjo po 10 
dol. aukų. Labai dėkojame.

x L. Kriščiokaitienė, West 
Hartford, Conn., B. M. Gurėnas, 
Hayvvard, Wisc„ Petras Dirda, 
Chicago, III., V. M. Šernas, Wat- 
sonville, Cal., Albert Musteikis, 
Fallon, Nevada, Liucia Stasiū
nas, Chicago, III., Ida Šermukš
nis, Baltimore, Md., grąžindami 
laimėjimų šakneles atsiuntė po 
20 dol. aukų dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame.

x Ateitininkų namų geguži
nė įvyks rugpjūčio 21 d. namų 
sode, 12 vai. p.p. Bus šilti pie
tūs, šalti gėrimai, loterija ir pa
bendravimas ąžuolų pavėsy. 
Visi kviečiami.

(sk)

Washington arkidiecezijos, 
dalyvaus presbiterijoje vys
kupas Vincentas Brizgys.

Ceremonijoms vadovaus kun. 
Stanislovas C. Gaučias.

Koncelebrantai bus kun. Ri
chard Bulwith, kun. Peter Ci
bulskis, MIC, kun. John Har- 
rington, kun. John Kuzinskas, 
kun. John Manz, kun. R. Geor
ge Šarauskas, kun. Ignatius Ur
bonas, kun. Alfred Žemeikis, 
kun. Peter Žemeikis.

Pamokslą pasakys kun. R. 
Goerge Šarauskas.

Giedos Šv. Kazimiero seserų 
choras, vargonininke esant sės. 
Theresa Papšis. Apeigų knyge
lės viršelį piešė sės. M. 
Mercedes.

Šios iškilmės yra ypatingu 
būdu brangios seselės Jubilia
tėms. Šioje Eucharistijos aukoje 
dėkingumo malda kyla į 
Dangiškąjį Tėvą padėkoti už 
joms suteiktas gausias malones. 
Seselės Jubiliatės tesėjo tvirtai 
dieviškos meilės pasiaukojime. 
Šiandien su didesniu ryž
tingumu pakartoja duotąjį paža
dą ir atnaujina savo Sužieduoti
niui geros valios ištikimą meilę. 
Tepriima Meilės Viešpats 
Jubiliačių tobulą meilę.

Auksinį Jubiliejų mini
Seselės M. Joannetta 

Juškauskas iš Šv. Kazimiero 
par., Philadelphia, PA, Nicola 
Šokas iš Šv. Andriejaus par., 
Philadelphia, PA, Regina 
Januša iš Šv. Juozapo par., 
Scranton, PA, Ignata Žemeikis 
iš Šv. Roko par., Montello, MA, 
Reginald Tamulevičius iš Šv. 
Roko par., Montello, MA. Joset- 
ta Petraitis iš Motinos Geros Pa
tarties par., Aurora, IL.

Sidabro Jubiliejų mini sės. 
Theresa Dabulis iš Apreiškimo 
par., Brooklyn. NY.

Sveikiname mūsų mylimas ir 
brangias Jubiliates, vienijamės

Pasaulio Lietuvių kultūros kongreso rengėjai. Iš kairės: Juozas Stempužis, Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė ir PLB kultūros tarybos pirm. Milda Lenkauskienė.

Nuotr. St. Dabkaus

su jomis ir drauge dėkojame 
Dievui už jo palaiminimą, pa
galbą ir ištvermę iki šiol. Taip 
pat maldaujame ištvermės ir 
tvirtumo aukotis pašaukimo 
tarnyboje, kol Dievas pasikvies 
jas į dangaus karalystę.

Tautosakos sekcija klauso dail. A. Tamošaičio pranešimo Kultūros 
kongrese. Iš kairės: dr. G. Kazokienė iš Australijos, A. Tamošaitienė ir
A. Veselkienė iš Kanados

MARIJOS METŲ 
UŽBAIGIMAS

Marijos metų užbaigimo pa
maldos ir procesija bus rugsėjo 
11 d. 2 vai. p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marųuette 
Parke. Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyvenantieji lietu
viai katalikai prašomi tą dieną 
rezervuoti Dievo Motinos garbei 
ir kuo gausiausiai joje daly
vauti. Marija kalba mums jau 
daug šimtų metų. Aplanko 
mūsų žemę. Aplankė ji ir Lie
tuvą, bet mes savo Šiluvos Mari
jos nesugebėjom pasauliui at
skleisti kaip lenkai Čenstacha- 
vos Mariją ar meksikiečiai 
Guadalupės Mariją.

Ta diena lietuviams turėtų 
būti didelė šventė, didelė 
maldos diena, didelė padėkos 
diena už vykstančius įvykius 
Lietuvoje ir didelė prašymo 
diena Marijai, kad ji užtartų pas 
Aukščiausią, kad vykstantys 
įvykiai būtų laiminami ir su
lauktų trokštamų laisvių mūsų

tėvynei. Ir Sibire kentėjusieji
Marijos šaukėsi pagalbos, nu
grubusiomis rankomis savo 
širdies maldas Marijai surašė ir 
sudėjo į „Sveika Marija” Sibiro 
maldaknygę, kuri, pasklidusi 
pasaulyje, jaudino ne vieną.

Rugsėjo 11 d. sustiprinsime 
savo ryšį su Marija, atiduodami 
jai tinkamą pagarbą savo gau
siu dalyvavimu ir savo gilia ir 
nuoširdžia malda. Procesijai 
ruošiamasi. Bus ir muzikos in
strumentų ir specialios giesmės. 
Bus kreiptasi į mamytes, kad 
dukrelės, turinčios pirmosios šv. 
Komunijos rūbelius, būtų 
leidžiamos dalyvauti procesijoje, 
numatoma Marijos kelią bars
tyti rudens gėlių žiedais. Or
ganizacijos kviečiamos numa
tyti iš anksto savo vėliavninkus, 
kurie turėtų procesijoje 
dalyvauti.

Procesijos muzikine dalimi 
rūpinasi Aid. Prapuolenytė ir 
muzikas Faustas Strolia. Visais 
kitais reikalais rūpinasi Katali
kų federacijos, Chicagos apy
gardos sukviestas įvairių lie
tuviškų organizacijų kolekty
vas, kuris atlieka atskiras jiems 
pavestas pareigas. Jie kon
taktuos organizacijas ir visus 
tuos, iš kurių pageidaus kon
krečios pagalbos šiai šventei.

Visą Marijos metų užbaigimo 
šventę globoja Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas 
kun. J. Kuzinskas.

Nuotr. S. Šmaižienės

ALTOS PAGELBINIS
FINANSŲ KOMITETAS

Šių metų birželio pabaigoje ži
noma visuomenės veikėja ir 
daugelio organizacijų narė 
Matilda Marcinkienė sukvietė 
keletą asmenų svarbiems Altos 
reikalams aptarti. Pasitarimą, 
kuris įvyko Altos būstinėje, ati
darė M. Marcinkienė, pasvei
kindama visus atvykusius ir 
trumpu žodžiu painformuodama 
šio pasitarimo tikslą: kaip su
telkti lėšų Altos darbams remti.

Tolimesnei informacijai buvo 
pakviestas ilgametis Altos dar
buotojas, centro valdybos narys 
ir šio sumanymo iniciatorius 
Petras Bučas tarti žodį. Savo 
trumpame, bet prasmingame 
žodyje P. Bučas pažymėjo, kad 
jam kilo mintis, jog reikia įsteig
ti komitetą, kuris rūpintųsi lėšų 
telkimu, nes kitaip nukentės 
Altos veikla.

Šis P. Bučo informacinis pra
nešimas visų pasitarimų daly
vių buvo entuziastiškai sutiktas

IŠ ARTI IR TOLI

ARGENTINOJE

— A. a. Bruno Eidukonis,
81 metų amžiaus, nuo širdies 
smūgio mirė liepos 1 d. Jis buvo 
kilęs iš Vabalninko, Biržų 
apskr. Argentinoje gyveno nuo 
1928 m. Čia sukūrė šeimą su 
Stefanija Krivaite, su kuria 
išaugino dukterį Mariją M. Ei- 
dukonytę, ištekėjusią už Žvina- 
kevičiaus, mirusio pereitais me
tais. A. a. Bruno Eidukonis 
antrą kartą vedė Emiliją Vaiš
vilaitę Trimonienę. Velionis 
buvo pramonininkas. Palaido
tas Avellanedos kapinėse. Liko 
duktė Marija, žmona Emilija, 
mirusios žmonos sesuo Pranė 
Krivaitė Aukštikalnienė su 
šeima.

— A. a. Stanislovas Vilki- 
šius, 81 metų amžiaus, mirė 
balandžio 7 d. Buenos Aires 
mieste. Nuliūdime liko žmona 
Barbora Jurevičiūtė Vilkišienė, 
posūnis ir podukra su šeimo
mis. Palaidotas Chacarita kapi
nėse Buenos Aires.

— Berisso „Nemuno” drau
gija išsirinko naują valdybą. 
Valdybon įeina pirmininkas E.
O. Baubinas, sekr. Ana Lia Alo- 
ro de Surila, nariai — J. Valun- 
tas, Antanas Ortiz, A. Markus,
H. Kavaliūnas, pagalbininkai — 
Estera Ona Butkutė Dulkienė, 
A. Markus, Anatolia Lucia 
Baubinienė ir Juan Carlos 
Nicolach. Revizijos komisijon iš
rinkti M. Leguizamon, Monica 
Naviskas ir Nicolas Maleska, 
pagelbininkais — J. Demichelis, 
J. Sakalis ir R. Fuentes.

ir nutarta tuojau įsteigti tokį 
komitetą. Kaip sakyta, taip ir 
padaryta. Pavadinimas Altos 
pagelbinis finansų komitetas.

Komitetą sudaro šie asmenys 
(alfabetine tvarka): P. Bučas, D. 
Dumbrienė, J. Jasiūpienė, A. 
Katelienė, O. Kremeris, V. Len- 
kevičienė, M. Marcinkienė, E. 
Oželienė ir A. Repšienė.

Kokiu būdu telkti lėšas? Visi 
nutarė rengti didžiuosius 
laimėjimus knygutėmis, fan
tams skiriant pinigines dovanas 
(apie 2000 dol. sumoje ar dau
giau). Knygutė 11 bilietų tik 10 
dol. Laimėjimų paskirstymą 
pravesti 1989 m. Altos seimo 
metu. Tikimasi, kad šie laimėji
mai turėtų atnešti keletą tūks
tančių dolerių į Altos kasą. 
Neklysiu sakydama, kad 
plačioji lietuvių visuomenė 
rems šį komiteto užsimojimą, 
nes daugumas žino ir niekas ne
gali paneigti, kad mes at
vykome į šią laisvės šalį tik 
Altos pastangomis. Jeigu ne, tai 
mūsų kaulai būtų seniai išbars
tyti Sibiro taigose.

Toliau buvo svarstomas an
tras mažesnis renginys, 1989 
m. sausio mėn. surengti vaka
rienę su daiktiniais laimėjimais 
ir geromis vaišėmis, minint 40 
m. nuo pirmojo laivo (su pabė
gėliais) atvykimo į Ameriką pro
ga.

Pasitarimas praėjo jaukia ir 
darbinga nuotaika. Karščiams 
praėjus, bus sukviestas kitas 
komiteto pasitarimas — posėdis, 
kuriame smulkiau bus aptarti 
numatyti renginiai ir pasiskirs
tyta darbais.

Informaciją sutiko atlikti 
amerikiečių spaudoje E. Oželie
nė ir lietuvių — A. Repšienė.

Maloniai kviečiame visą 
lietuviškąją visuomenę remti šį 
Altos pagalbinio finansų komi
teto užsimojimą.

Ant. Repšienė

Advokatas Jonas Gibaitis 
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.


