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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina n u o 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok kitam! 
J e i gal i , padaugink! 

Vergo vaikas — 
vergvaldžio nuosavybė 

Kai mokykla atskirta nuo bažnyčios 
(Tęsinys) 

R e l i g i n i ų s u s i v i e n i j i m ų 
n u o s t a t u o s e 18 p u n k t e 
nurodyta , kad dėstyti t ikybą 
gali būt i le idžiama tik dvasi
nėse mokyklose , a tdarytose 
nus t a ty t a t v a r k a . Taigi jau
nuoliai, sulaukę pilnametystės, 
pagal savo įsitikinimus, nau
dodamiesi j iems Konstitucijos 
su te ik ta sąžinės laisve, tu r i 
te isę stoti į dvas ines mokyklas. 
Šiuo m e t u Tarybų Sąjungoje 
ve ik ia 18 įvai r ių konfesijų 
dvasinių mokyklų: 6 pravoslavų 
akademijos ir seminarijos, 2 
ka ta l ikų seminarijos, musul
m o n ų a k a d e m i j a , j udė jų 
ješobi tas , a r m ė n ų bažnyčios 
akademija , gruzinų pravoslavų 
bažnyčios seminar i ja , k i tos 
dvasinės mokyklos bei įvairūs 
kursa i dvasininkams. Kauno 
k u n i g ų seminar i jo je d a b a r 
mokosi pe r 130 auklėtinių. 
Kasmet į šią dvasinę mokyklą 
su vietos klebonų rekomendaci
j o m i s p r i i m a m a i k i 30 
jaunuol ių . 

Tačiau, remiant is tarybine 
Konstitucija, bažnyčiai kišt is į 
liaudies švietimo organų funkci
j a s ne le idž iama. Religinėms 
o r g a n i z a c i j o m s d raudž i ama 
organizuoti darbą su vaikais ir 
n e p i l n a m e č i a i s , rengti t iek 
specialius vaikų, jaunimo, mote
rų rel iginius be i kitus susi
r ink imus , t iek ir organizuoti 
biblijos, l i teratūros, rankdarbių, 
darbų, bendrus susirinkimus, 
grupes, būre l ius , taip pat or
ganizuoti ekskursijas ir vaikų 
aikšte les , a t idaryt i bibliotekas 
ir skai tyklas . U ž tokių susirin
kimų, ra te l ių be i grupių, netu
rinčių ryšio su kultų at l ikimu, 
organizavimą kal t ininkai trau
kiami administracinėn atsako

mybėn — baudžiami pinigine 
bauda . 

Tarybiniuose kul tų įstaty
muose taip pat sakoma, kad 
mokyti vaikus bei nepilname
čius religijos dalykų galima tik 
privačiai, t a i yra šeimoje, o 
mokyti šito pagal savo įsiti
kinimus gali tik tėvai ir tik savo 
vaikus. 

Tačiau neretai šiais klau
simais dar vis bandoma disku
t u o t i . Ka i k u r i e k a t a l i k ų 
bažnyčios dvasininkai aiškina, 
kad tėvai, girdi, silpnai moka 
tikėjimo tiesas, nežino dargi 
poterių, nedaug ką prisimena 
iš bažnyčios mokslo. Tad. jų 
nuomone, reikia, kad kultų tar
nautojai mokytų vaikus religi
n ių dalykų. Tačiau klausantis 
t o k i o s „f i losof i jos" , ky la 
klausimas, ar gal ima vadinti 
t ikinčiaisiais tuos tėvus, kurie 
n i e k o nežino ap ie religiją, 
nemoka dargi poterių ir kur tie 
j ų vadinamieji religiniai įsi
t ikinimai? Ar tokie tėvai galės 
atsakyti už vaikų auklėjimo 
rezu l t a tus , kai juos auklės 
pašaliniai asmenys — dvasi
ninkai a rba vienuoliaujančios 
moterys? I r pagaliau, ar tokie 
tėvai sugeb ės vykdyti ir gyven-
t i pagal Kons t i t uc i jo s 64 
straipsnį, kur iame pasakyta, 
kad Tarybų Lietuvos piliečiai 
privalo rūpint is vaikų auklė
j imu, ruošti juos visuomenei 
naudingam darbui, auginti gar
bingais socialistinės visuomenės 
nar ia i s . Taigi mūsų šal ies 
p a g r i n d i n i s į s t a t y m a s — 
Konstitucija — ne tik suteikia 
tėvams ka i kur ias teises, bet ir 
uždeda dideles pareigas, ypač 
auklėjant jaunąją kartą. 

(Bus daugiau) 

Kuvvaitas palankus bazėms 
K u w a i t a s . — Šią savai tę 

K u w a i t o m i n i s t e r i s p i rmi
n inkas pr incas Saad Abdullah 
al-Sabah iškėlė vieną įdomią 

gal imybę, kad Amerika galėtų 
turė t i Kuwai te karinį priėjimą 
prie Persų įlankos. 

Sis princo pareiškimas, pada
rytas trijų valandų spaudos kon
ferencijoje ka ip tik tuo metu, 
k a i b u v o s u s i t a r t a , jog 
Amerikos ka ro laivai lydės jų 
prekinius alyvos laivus. Princas 
pasakė , kad Kuvvaitas ragina 
I r a n ą ir I r a k ą p a k l u s t i 
Jung t in ių T a u t ų rezoliucijai ir 
baigti septynerių metų karą. 
Bet a t s a k y d a m a s į žurnal is tų 
k laus imus , min . pirmininkas 
pasakė , kad b u s sudaryta Ame
r ikai gal imybė kariškai nau
dotis vieta Kuvvaite. J is pasakė, 
kad šiuo metu Kuvvaitas dar 
n ė r a p a s i r e n g ę s s u t e i k t i 
Amer ika i oro i r laivyno bazes, 
bet jei amerikiečiams reikės 
Kuvvaite daryt i įrengimus, ta i 
tais re ika la i s turės kalbėtis 
Kuvvaito ir Amerikos kariniai 
eksper ta i . 

R e a l i o s gal imybės 
Amerikai 

Tai p i rmas kartas, kai tokio 
a u k š t o r a n g o v y r i a u s y b ė s 
žmogus i škėlė labai j au t rų 
klausimą, ka ip turėjimą savo 
b a z i ų a r pa s inaudo j imą 

Kuvvaito kar inia is įrengimais, 
kuriuos Amerika galėtų įsireng
t i pagal savo planus. Tai aiškus 
politinis pasikeitimas, kadangi 
dar visai neseniai Kuvvaitas bu
vo pasisakęs pr ieš didžiųjų 
galybių — sovietų ir amerikie
čių buvimą Persų įlankoje. Bet 
princas tuoj pažymėjo pasaulio 
žurnlistams, kad ta i dar nėra 
Kuvvaito nusis tatymas, tačiau 
galimybės esančios realios. 

Atviros durys į 
P e r s ų į lanką 

Šiuo metu amerikiečiai tu r i 
t ik labai mažą administracinį 
vienetą Bahra in saloje, kur is 
yra maždaug puškelyje nuo 
Saudi Arabijos. „Jei bus noro 
karines patalpas bus galima dis
kutuoti su kariškiais", sakė 
princas Saad. Nebuvo aišku, ką 
princas galvoja t a i sakydamas, 
kadangi atsisakė plačiau apie 
tai kalbėti . Vienas diplomatas 
pasakė, kad Amerika turi toliau 
tuo reikalu a tviras duris. Ame
rikos oficialus pareigūnas sakė, 
kad dabar Amerikai yra galima 
tik du kar tus metuose su savo 
laivais ap l anky t i Kuvvaitą. 
Dabart inėje atmosferoje t i e 
dalykai turėtų keistis. Pa ts 
Kuvvaitas yra įsirengęs t ik 
mažas oro ir laivyno bazes, 
kuriose gali veikti tik mažos 
karinės pajėgos. Ekspertų skai-

Jungtinės Tautos 
reikalauja baigti karą 

Iranas ignoruoja rezoliuciją 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priima rezoliucija baigti Irano — Irako septynerių metų karą. 

Pirmoji prancūzų 
— vokiečių brigada 

Paryžius . — Prancūzija ir 
Vokietija pranešė, kad sudaro 

„priima ir respektaoja prancūzų 
poziciją", t a i re i šk ia , kad 

vieną bendrą dalinį , k u r i s jungtinė brigada nebus generolo 
ka r ima i nepriklausys NATO Galvin vadovybėje ir liks šalia 
pajėgoms Europoje. Sitai pirmai NATO karo pajėgų, kaip ir 
jungt ine i brigadai vadovaus visos Prancūzijos karinės pąje-
prancūzų karininkas, pranešė 
Prancūzijos ir Vokietijos Gy
nybos ministeriai . 

Š i tas pranešimas buvo pada
ry tas tuo metu, kai abu kraš ta i 
pa tv i r t ino planą bendradar
b i a u t i g a m i n a n t nau ją 
prieštankinį ginklą — helikop
terį, kuris pradėtų savo tarnybą 
1990 metais. 

Šie du planai, kaip diplomatai 
sako, atveria naują puslapį 
Prancūzijos ir Vokietijos ben
dradarbiavime, kuris Europoje 
vadinamas jau politiniu nugar
kaul iu ir gali vėliau vesti į 
apsiginklavimą. 

Kanclerio pas iū lymas 

K a d Prancūzija ir Vokietija 
t u rė tų bendrą brigadą, pasiūlė 
V a k . Vokie t i jos k a n c l e r i s 
Helmut Kohl. Tuo išreiškiamas 
savanoriškas bendradarbiavi
m a s g in t i Europą . Š i t a s 
pasiūlymas rado labai greitai 
didelį prancūzų pr i tar imą ir 
n iekas iš politinių vadų nepa
sisakė prieš. Taip pa t ir pa
si t raukęs iš NATO vadų gen. 
Bernard Rogers savo duotame 
pasikalbėjime Reuterio žinių 
agentūrai pareiškė pr i tar imą 
tok iam planui, sakydamas, jog 
džiaugiasi bet kokiu planu, 
kur i s ar t ina Prancūziją prie 
N A T O valstybių. B e t gen. 
Rogers įtikinėja, kad tokia trijų 
tūkstančių karių brigada turėtų 
priklausyti jo įpėdinio gen. John 
Galvin komandai, ku r i s netru
k u s p e r i m s N A T O vado 
pareigas. „Jis negali leisti, kad 
bū tų prarasta br igada". 

N e b u s NATO žinioje 
Vak. Vokietijos Gynybos mi-

gos. J i s pasakė , kad kurį laiką 
vadovaus prancūzu karininkas, 
vėliau, kaip numatyta, jį pakeis 
vokiečių karininKas, taigi ko
mendanta i keisis metai po 
metų, jei tokia brigada pateisins 
abiejų valstybių norus. 

B r i g a d o s pask i r t i s 

Jei vokiečiai savo kariu dalį 
iš NATO jėgų perves į tą 
brigadą, są jung in inka i j a u 
d a b a r į spė ja Vokiet i ją to 
nedaryti ir prašo, kad daugiau 
vokiečių vyrų būtų kariuomenė
je. Abiejų valstybių Gynybos 
ministeriai — Manfred Woerner 
ir Andrė Giraud — sako. kad 
naujoji brigada, ka i ji nepri
klausys NATO vadovybei, bus 
taip pat labai efektyvi karinė 
jėga, kuri tu rės pagrindine rolę 
Vakarų Europos apsigynime. 
„Ji turės pagrindine misiją, 
kur ią mes jai par inksime", 
sakė min. Woerner. ..Krizės 
metu br igada kovotu šalia 
Europos ir Atlanto karo jėgų, 
bet nebūtų įjungta į NATO 
k o m a n d ą " . Prancūzų min . 
Giraud kalbėjo: ..Mes nenorime, 
kad tai būtų tik formos reikalas 
ir brigada neturėtų savo paskir-
ties ar misijos". Abu ministeriai 
sutarė sudaryti ekspertu komi
siją, kuri tu rės paruošti detalų 
brigados paskirt ies planą. Jie 
sutiko, kad naujas kariškas 
helikopteris PAH-2 tuoj būtų 
pradėtas statyti. Abi vyriau
sybės ir šiam planui davė savo 
sutikimą. 

Keič ias i vals tybių 
p a ž i ū r o s 

Vok ie t i jo s spaudoje pri 
n i s t e r i s Manfred W o e r n e r menama, kad 1980 m. buvo 
pasakė, kad Bonnos vyriausybė norima prancūzų — vokiečiu 

naują tanką pradėti gaminti. 
čiavimu, Kuwaitas šiuo metu bet nebuvo galima susitarti del 
tu r į s t ik 13,000 karių, kur ių jo struktūros. 1985 m. Pran-
stipriausi yra lakūnai . 

Savo žodyje spaudai, min. pir
m i n i n k a s da r p a s a k ė , kad 
Kuvvaito ka ro pajėgos y r a 
užaliarmuotos būti paruošt ies 
stovyje apginti savo teritorinius 
vandenis, jei jų tanklaiviai su 
amerikiečių vėliavomis būtų 
užpu l t i . Amer ikos vėl iavos 
p levėsuos an t 11 K u w a i t o 
tanklaivių. 

cūzija a t m e t ė Vokiet i jos . 
Britanijos ir Italijos pasiūlymą 
gaminti nauja kovos lėktuvą, 
nes turėjo savo planus. Ne taip 
seniai Vak. Vokietija atsisakė 
plano pastatyti naują karinį 
stebėjimo satelitą su Prancūzija. 
Šiuo metu nuotaikos pasikeitė 
abie jose va l s tybėse ir jau 
kalbama ir apie kitus bendrus 
projektus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone Amerikos 
pašto tarnautojų unijos veda 
derybas, kad būtų pakelt i atly
ginimai 4.5°£ 579,000 darbi
ninkų. Dabartinis metinis pašto 
tarnautojo ir laiškų išnešiotojo 
atlyginimas yra nuo 20,094 dol. 
iki 27.089 dol. 

— Maskvoje Sovietu Sąjun
gos ekonomijos departamento 
viršininkas Abel Aganbegyan 
kritikavo sovietų gaminamas 
mašinas, televizijas, batus ir 
statybos medžiagas , kur ios 
neatitinka šių dienų technikos 
reikalavimams. Volgos mašina 
neturinti jokių moderniško 
automobilio privalumų ir ter
šianti aplinką. Jis sako. kad 
kasmet apie 2.000 televizijos 
aparatų sukelia gaisrus ir nuo 
to sudega namai. 

— Chicagoje gyventojai j au 
21 diena kenčia nuo daugiau 
kaip 90 laipsnių karščio, pra
neša oro biuras. Elektros sąs
kaitos smarkiai kyla, ir tai pen
sininkams sudaro nemaža rū
pesčių. Pagal oro biuro prane
šimą, tik apie 16 dienų būna 
metuose su 90 laipsnių tem
peratūra. Vyresnio amžiaus 
žmonėms karštis pradėjo kenkti 
jų sveikatai. 

— Sovietų Sąjungoje baigėsi 
Balio Gajausko griežto režimo 
lageryje laikas. Jis buvo areš
tuotas 1977 m. ir nuteistas 10 
m. kalėti ir penkeriems metams 
tremties. Laukiama žinių apie 
jo perkėlimą iš griežto lagerio į 
tremtį. Balys Gajauskas lage
riuose ir kalėjimuose Sovietų 
Sąjungoje jau yra iškalėjęs 35 
metus. Reiškiamas didelis susi
rūpinimas jo sveikata. 

— Washingtone buvęs Tau
tinės saugumo tarybos narys 
James Tudzin.ski privačiame 
slaptame apklausinėjime pasa
kęs, kad j is matės du raštus, 
kurie siūlė pervesti gautą pelną 
iš ginklu pardavimo Contras ko
votojams. Tai yra skirtingas 
pranešimas nuo pulk. North ir 
nuo adm. Poindexterio. 

— Afganistano komunistinės 
valdžios vadas Najib netikėtai 
atvyko į Maskvą ir pradėjo pasi
tarimus su Gorbačiovu, kuris , 
sakoma, pageidauja greito Afga
nistano politinio sprendimo. 

— Por tuga l i jo je praėjusio 
sekmadienio rinkimuose laimė
jo dabartinio premjero Anibal 
Cavaco Silvos vadovaujama so
cialdemokratų partija. 

J u n g t i n ė s T a u t o s . — Jungt i 
nių T a u t ų Saugumo ta ryba , 
kurią sudaro 15 valstybių, šią 
savai tę v ienbals ia i balsavo už 
Amerikos pasiūlytą rezoliuciją 
baigti I r ano — Irako ka rą ir už 
sus tabdymą tank la iv ių puoli
mų, ku r i e per Persų į lanką per 
veža alyvą. I r a n a s dar pr ieš šį 
balsavimą pareiškė , kad j is ig
noruos tą nu ta r imą . Nors rezo
liucija ne tur i tos galios priverst i 
n u t r a u k t i karą, bet ji y r a daug 
s t ipresnė, negu prieš ta i buvu
sios rezoliucijos. Jei po dviejų 
mėnesių nebus padarytos karo 
pa l iaubos , t a d a bus ga l ima 
p r i t a ik in t i pasaul in iu mas tu 
g i n k l ų e m b a r g o k i e k v i e n a i 
k a r i a u j a n č i a i š a l i a i . I r a n o 
prez identas ir užsienio re ikalų 
m i n i s t e r i s t ą rezo l iuc i j ą 
pavadino be vertės . 

„ S u s t o k i t kariaut i" 

Vals tybės sekretor ius George 
Shul tzas a u k š t a i iškėlęs r anką 
A m e r i k o s v a r d u p a r e i š k ė 
įsipareigojimą padėti diploma
t in iu keliu baigt i septynerių 
metų karą. J i s pasakė: „Tarp
t a u t i n ė bendruomenė šiandien 
jungėsi k a r t u pasakyt i : gana. 
sus toki t ka r i au t i ! Dabar!". 

Tai diplomatinis laimėjimas 
Reagano administraci jai , kai 
Amer ikos ka ro laivai yra pasi
ruošę lydėti Kuvvaito alyvos 
t ank l a iv iu s su Amerikos vėlia
vomis per Persų į lanka. „Tai 
is torinis žingsnis. J o įgyven
dinimas priklauso Irako ir Irano 
pagr indinei a t sakomybei" — 
kalbėjo Shul tzas . I r anas dar 
buvo kri t ikuojamas už teroristų 
rėmimą. Shul tzas tol iau Jung
t inėse Tau tose pareiškė: „Mes 
e s a m e pas i ruošę i r norime 
ka lbė t i s su I r anu apie tas rim
tas problemas , kur ios skiria 
m u s " , ta igi , j i s ištiesė alyvos 
šake lę Tehe rano vyriausybei. 
Daba r t ik l a u k i a m a pozityvaus 
I r ano a t s akymo. 

D a l y v a v o 5 didieji 

S i a m e Jung t in ių Tau tų Sau
gumo tarybos posėdyje dalyvavo 
užsienio re ika lų minis ter ia i — 
Prancūzijos J e a n Berna rd Rai-
mond, Vokietijos H a n s Dietrich 
Genscher . Italijos Giulio An-
dreo t t i . Arabų Emira to Rashid 
Abdul lah , Argent inos Dante 
Capu to ir Bri tanijos Goeffrey 
Howe. Raimondo vyriausybė 
praėjusį penktad ien i nu t r aukė 
d ip lomat in ius ryšius su Iranu. 
J i s ka ip t ik p i rmin inkavo šiam 
posėdžiui pirmadienį dėl to. kad 
Prancūzi ja šį mėnesi vadovau
ja S a u g u m o ta rybai . 

V i sos p e n k i o s n u o l a t i n ė s 

— O k . Vilniuje Kul tūros fon
do p i r m i n i n k u y ra Vilniaus 
u n i v e r s i t e t o profesor ius C. 
Kudaba . Lietuvos dailės mu
z i e j u s p e r d a v ė dalį savo 
pa ta lpų Kul tūros fondo žiniai. 
Ten bus ruoš iamnos parodos ir 
į reng iamos paveikslų restau
r a v i m o dirbtuvės. 

— N e w Delhi mieste. Indi
joje, t ry s opozicinės grupės 
re ika lauja dabar t in i premjerą 
G a n d h į a t s i s t a t y d i n t i iš 
pareigų. 

— Paryž iu je Prancūzijos vy
r iausybe pakei tė savo nuomonę 
ir leido savo laivams lydėti du 
a l y v o s t a n k l a i v i u s P e r s ų 
įlankoje. 

na rės Saugumo taryboje — 
A m e r i k a . Sovietų Sąjunga. 
Kinija. Britanija ir Prancūzija 
bendradarbiavo šios rezoliucijos 
pr iėmime ir už ją balsavo. 
Re ik ia a t s i m i n t i , kad šios 
penkios valstybės turi veto tei
sę, ir jei viena būtų pareiškusi 
v e t o , n e b ū t ų buvę jok io 
balsavimo ir šios rezoliucijos. 

Rezoliucija taip pat reikalau
j a visas kar ines pajėgas išvesti 
į t a rp tau t inę teritoriją. 

Jungt in ių Tautų sekretorius 
Perez de Cuellar po šio balsa
vimo p a r e i š k ė , kad , j e i 
paliaubos prasidės, jis pasiųs 
Jung t in ių Tautų stebėtojus į 
fronto linijas be jokio delsimo. 
Po šio trijų valandų posėdžio jis 
pasakė norįs d iskutuot i su 
I ranu ir su Iranu jo kelionės 
g a l i m y b ę į Bagdadą i r 
Teheraną. 

Posėdyje I rakas buvo repre
zentuojamas savo ambasado
r iaus Ismat Kit tani , bet I ranas 
šį posėdį boikotavo. Jie abu 
galėjo būt i t ik kaip stebėtojais. 

D i d ž i a u s i a s a r a b ų 
t a n k l a i v i s 

Didžiausias Kuvvaito tanklai
vis jau tur i Amerikos vėliavą ir 
yra pasiruošęs plaukti Persų 
įlankoje, lydint amerikiečių ka
ro laivams. J is yra toks didelis, 
kad jį reikia inspektuoti su 
ž iū rona i s . J i s vadinosi al-
Rekkah. o dabar bus vadinamas 
Bridgeton tanklaiviu, didžiau
siu arabų pasaulyje. 

J is sveria 401.382 tonas, y ra 
400 vardų ilgio ir 77 vardų plo
čio, maždaug kaip ke tur ios 
futbolo aikštės. Tanklaivis y ra 
pilnai automatizuotas, tereika
laująs 27 vyrų įgulos — ameri
kiečio kapitono, europiečių ka
r ininkų ir filipiniečių darbi
ninkų. Vienas kapitonas jį vaiz
džiai ta ip apibūdino: .jei I ranas 
jį nuo kran to atakuotų su rake
t inėmis granatomis, prieštan
kinėmis raketomis ar automati
niais ginklais, tai būtų kaip 
spilkutė į dramblio kūną". 

P i g i a u s i a p r i e m o n ė 
pe rvež t i a lyvą 

B r i d g e t o n p e r v e š a lyvą 
kit iems tanklaiviams. J is gali 
s u t a l p i n t i 3 mil. s t a t i n i ų , 
maždaug trijų dienų Kuvvaito 
produkciją. Kuvvaitas kasdien 
siunčia apie 600.000 stat inių 
nevalytos alyvos ir beveik tiek 
pat jau vartojimui t inkamos 
alyvos. Todėl jiems reikia daug 
t ank la iv ių . Apskaičiuojama. 
kad visas pervežimas i paskir
t a s v i e t a s u ž t r u n k a ap ie 
devynias dienas. 

J a p o n ų g a m i n t a s d idys i s 
tankla ivis yra klasifikuojamas 
kaip didžiausias alyvai vežti 
prekinis laivas. Kiti du šios 
rūšies tanklaiviai pigiausiai 
perveža alyvą Vakarų Europos 
k raš tams . 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 23 d.: Apolinaras. Bri
g i t a . Romulą . T a u t v i l a s . 
Gelminė. 

Liepos 24 d.: Kristina. Ju rga . 
Kristoforas. Kunigunda. Živilė. 

O R A S 

Saule teka 5:35. leidžiasi 8:19 
Temperatūra dieną 96 1.. nak

tį 76 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. liepos mėn. 23 d. 

BALTIJOS GINTARO 
PARODA 

Knygos ,,Amber The Golden 
Gem of The Ages" autorė Pat-
ty C. Rice, Ph.D., 1987 m. 
vasario mėn pradėjo planuoti 
Baltijos gintaro parodos 
ruošimą Macomb Meno galeri
jos patalpose. Pasikvietusi 
t a lk in inkus , paskirčiusi 
pareigas, išsirūpinusi finansinę 
paramą, pradėjo eksponatų 
katalogavimo, vertinimo ir 
kitus darbus. Jos didžiausias 
ramstis buvo jos vyras Harold 
Rice. priklausantis American 
Gems and Lapidary d-jai ir 
dalyvis tos d-jos parodų. Jis 
padarė įvairaus dydžio stiklo 
spinteles, kad būtų gerai 
matomas kiekvienas eks
ponuojamas gintaro gabalėlis, 
kiekviena puošmena. 

Lietuvių atstovė S. Kaunelie-
nė palaikė ryšį su lietuviais, 
turinčiais ir sut inkančiais 
parodoj išstatyti savo gintaro 
lobius. Parodos iniciatorė pa
geidavo gintaro mozaikinių 
paveikslų, skulptūrų su metalu, 
ypač skulptūros Jū ra tė ir 
Kastytis. Atskiroj spintoj buvo 
išstatyti: V. Tamošiūno mozai
kiniai paveikslai: Aušros Vartų 
Marija. Trakai, Birutės kalnas 
Palangoj ir gandrai, visi ne
žinomų Lietuvos menininkų. 
Mozaikinis paveikslas „Laimės 
žiburys", nuosavybė S. Kaune-
lienės, darbas liaudies meni
ninkės Antaninos Jonynienės. 
..Voverytė" — S. Kaunelienes, 
darbas nežinomo menininko 
Lietuvoj. Gintaro kryželis — Eu
genijos Bulotienės ir arfa E. 
Bulotienės. Ant pjedestalo, stik
linėj spintoj skulptūra Jūratė ir 
Kastytis — nuosavybė Jolandos 
Kizienės iš Windsoro, Kanadoj, 
darbas nežinomo menininko 
Lietuvoj, gintaro ir bronzos 
kūrinys. Netoli ant sienos 
didžiulis paveikslas, spalvota 
tos skulptūros nuotrauka. 

Spintelėse ant sienų ir spin
telėse ant pjedestalų įvairios 
gintaro puošmenos, daugiausia 
Patty C. Rice, Ph. D., nuosa
vybė. Kai kurių išstatytos ir 
detalizuotos nuotraukos, ypač 
tų, kuriuose matyti inkliuzijos 
— vabzdžiai, spygliukai ir pan. 
Lietuvių dėmesį kreipė Klaipė
dos Švyturys. 

Prie kiekvieno eksponato 
gražūs, ryškūs užrašai. — ap
rašymai ir kraštas, kur ekspo
natas buvo sukurtas. Didelė 
dalis Lietuvos gintaro. 

Lenkų — atskirų menininku 
gintaro nedidelės skulptūros: 
Koperniko, karalienės Jad
vygos, jaunos mergaitės, jau
nuolio biustai. Didelė dalis iš 
privačios kolekcijos. Ant sienos, 
Patty C. Rice nuosavybė — mo
zaikinis A. Jonynienės gintaro 
ir šiaudelių paveikslas ,,Atsis
veikinimas", vienas iš anksty
vesniųjų darbščiosios A. Jony
nienės darbų. Ant sienų, tarp 

ekspozicijų spintelių — pa
veikslai, tai didelė spalvotos 
nuotraukos: Tautybių festivaly 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios A. Jonynienė ir Laura 
Alkevičiūtė. kitose Patty Rice 
dukra šokio sukūry, pasipuošusi 
lenkų tautiniais rūbais ir t.t. 

Oficialus parodos atidarymas 
ir vaišes birželio 22 dieną, 6-8 
vai. vak. Išvakarėse buvo 
Detroite ir apylinkėse didžiulė 
audra užtvindė patiltes ir greit
kelius. Tačiau grupele lietuvių 
nepabūgo ir laiku atvyko. Nors 
ir karšta lauke, bet galerijoje 
oras vėsinamas, todėl Rimutė 
Idzelytė, tautiniais drabužiais 
pasipuošusi, dalino svečiams 
parodos katalogus ir ragino 
pasirašyti lankytojų knygose. 

Viduj pasitiko Stefanija Kaune- I 
liene ir Ann Fletcher. 

Gretimoj patalpoj buvo vaišių 
stalas, papuoštas lietuviško lino 
rankšluosčiu su įaustu įrašu 
„Lietuva" ir tautine trispalve. 
Ant stalo — didžiulis krepšys 
meduolių baravykų ir lėkštė 
trapiųjų žvaigždžių — A. Jony
nienės dovana vaišių stalui. Ant 
kito stalo keli mozaikiniai A. Jo
nynienės paveikslai, kurių 
vieną vienas gintaro mėgėjas 
tuoj nusipirko. Ant kito stalo 
lenkų gintaro puošmenos par
davimui. Lietuviški baravykai 
ir žvaigždutės labai grei t 
pranyko. 

Turbūt neklysiu — atidarymo 
dalyvių arti 70 procentų buvo 
lenkai, lietuviai ir kitataučiai 
sudarė likusius 30%. Dalyvių 
buvo arti 250 asmenų. 

Gretimoj salėj lenkų pianistas 
skambino Šopeno ir kitų kompo
zitorių melodijas. Buvo rodomos 
skaidrės ir vėliau pristatyti šios 
parodos iniciatoriai, rengėjai, 
bei folkloristas M. Krolevvski 
papasakojo apie g i n t a r o 
gydomąsias ypatybes. 

Buvo lankytojų, kurie klau
sinėjo ar lietuvių kalba tikrai 
labai panaši į sanskrito, kodėl 
gintaras vadinamas Lietuvos 
auksu ir palietė daug kitų 
aktualių temų, jų tarpe ir OSI 
paliestus asmenis, ar aš manau, 
kad jie tikrai buvo tie žudikai, 
kokiais juos pristato OSI. Kai 
išgirdo, kad manau, jog tie visi 
kaltinimai dažnai be jokio pa
grindo, kad persekiojami ir 
moraliai bei ma te r i a l i a i 
sužlugdomi nekalti žmonės, 
kurie atidavė savo įnašą į JAV 
gyvenimą, jie sutiko. 

Paroda oficialiai buvo užbaig
ta liepos 2 dieną, nes liepos 3 d. 
galerija buvo uždaryta. Paroda 
buvo labai sėkminga. Lietuvių 
vardas dažnai skambėjo 
lankytojų lūpose. Mums kiek
vienas išėjimas į didesnę areną 
visais atžvilgiais naudingas. 

S. K. 

TAUTYBIŲ ATSTOVAI 
SUSITIKO SU 

JAV VALSTYBĖS 
SEKRETORIUM 
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Nuot r . N o r m a A n n L y t i e 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY a'SPS-161000) 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays folldvving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL 
Subscription Rates- $60.00. Foreign countries $60.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

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

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 men. 
U.S.A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $60.00 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60,00 $35.00 $20.00 
Savaitinis (Sešt. pried.) . $35.00 $20.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

ILOlBintfVOJS 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

Liepos 2 d.. JAV Valstybės 
Sekretoriui Schultz lankantis 
Detroite, Frank Stella in
iciatyva, buvo sukv ies t i 
tautybių atstovai susitikimui 
su juo. Lietuviams šiame susiti
kime atstovavo Algis Zaparac-
kas ir Jonas Urbonas. Valandą 
trukusiame susitikime JAV 
Valstybės Sekretorius pranešė 
apie politinę padėtį, daugiausia 
bazuodamasis Centrinės Ame
rikos reikalais. Nuogąstavo, 
kad JAV kongresas per daug 
kišasi į užsienio poli t ikos 
vedimą, dažnai surišdamas ad
ministracijai rankas akcijai 
prieš komunizmo plėtimosi 
kontroliavimą, ne tik Cent
rinėje Amerikoje, bet ir kitur. 
Iš jo kalbos jutosi, kad laukia iš 
tautinių grupių akcijos veikti 
Kongresą, kad remtų ad
ministracijos pastangas užkirsti 
kelia komunizmo plitimui. 

Po pranešimo buvo iam 
keliami įvairūs k laus imai . 
Iškeltas sovietu disidentų klau
simas. Sekretorius primine, kad 
kiekviename susitikime su so
vietų vadais jiems primenamas 
žmogaus teisių varžymas ir 
nesilaikymas Helsinkio bei 
kitų susitarimų. Kvietė būti 
aktyviais piliečiais. Po to jis 
turėjo susitikimus su Kanados 
vyriausybes a t s tova is ir 
dalyvavo naujų JAV piliečių 
pilietybės įteikimo iškilmėse. 

Jonas Urbonas 

CHICAGOJE ĮSTEIGTA 
NAUJA JAUNŲJŲ 

VYČIŲ KUOPA 

Lietuvos Vyčių 36-tos kuopos 
jaunesniuosius suorganizavo 
kuopos trečioji vicepirmininkė 
Sabina Klatt. Pirmasis susirin
kimas įvyko antradienį 
birželio 23-čią dieną p. Laimės 
Boese namuose, Brighton parko 
rajone, Chicagoje. Siame susi
rinkime dalyvavo dvylika jaunų 
lietuviukų. 

Susirinkimą malda pradėjo 
Sabina Klatt. Po to susirinku
siem buvo papasakota apie 
Vyčių veiklą, apie Prano Zapo-
lio vadovaujamą šokių grupę, 
suvažiavimus, stipendijas 
lankyti universitetą. 

Į kuopelės valdybą buvo 
išrinkti: pirmininkas Ronald 
Nowak, pirmoji vicepirmininkė 
Gina Scheiber, antroji vicepirm. 
Beth Jensen, sekretorė Lisa 
Boese, korespondencijų sekr. 
Kristine Jensen, iždininkė Don
na Scheiber, tvarkdarys Allen 
Cius, ir korespondentė Chris
tine Cius. Kunigas Fabijonas 
Kireilis pasveikino naujai 
išrinktuosius valdybos narius ir 
juos prisaikdino. Paminėjo, kad 
į Lietuvos Vyčius stojant reikia 
iškilmingai bažnyčioje prisiekti 
gyventi pagal Lietuvos Vyčių 
principus. Be to, jis paaukojo 
pinigų apmokėti naujiems 
nar iams nario mokesčio 
išlaidas, kurias reikės siųsti 
Centro valdybai. 

Dvidešimt dolerių auką įteikė 
ir Sirutienė, Ginos ir Donna 
Scheiber močiute, siūlydama 
įsigyti reikmenis veiklai tvark
ingai vesti. 

Naujasis kuopelės pir
mininkas Ronald Nowak 

padėkojo susirinkusiems už 
parodytą paramą ir pažadėjo 
savo pareigas tinkamai vykdyti. 
Ateinančiame susirinkime, 
kuris įvyks liepos 29-tą dieną, 
trečiadienį, taip pat Boese na
muose (4628 S. Francisco 
AveJ, sužinosime, ar kun. 
Kuzinskas sutiko būti mūsų 
dvasios vadu. 

Valerijai Baker pasiūlius ir 
Beth Jensen paantrinus, susi
rinkimą baigėme. Kun. Kireilis 
sukalbėjo uždaromąją maldelę. 
Po susirinkimo Christine Cius 
parūpino pyragaičių ir Kool Aid 
atsigaivinimui. O kuopelės 
veiklai įamžinti nusifotogra
favome. 

Dėkojame visiems, kurie 
padėjo šią kuopelę įsteigti. Visi 
dirbame, kad Lietuvos Vyčių 
jaunučiai stipriai klestėtų ir 
kad jaunimas Lietuvą minėtų 
širdyse ir žodžiu. Tikimės, kad 
jie mūsų vietas užims ateityje. 
Tuo būdu Lietuvos Vyčiai ilgai 
gyvuos... 

Sabina Klatt 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

NAUJŲ NARIŲ 
TELKIMO VAJUS 

PASINAUDOKIT 
VERTINGA PROGA 

Ar esi patenkintas savo bend-
radarbiavimu namuose ir 
darbe? Ar tavo dabar naudojami 
metodai tau padeda? Ar 
norėtum išmokti naujų būdų pa
gerinti savo ryšius su visais 
žmonėmis su kuriais tu esi nuo
latiniam kontakte9 Ar norėtum 
atsiekt i savo aukščiausią 
potencialą9 

Kviečiu tave dalyvauti 
keturių dienų seminare (Anglų 
kalboje) Detroito apylinkėje 
vedamą Aldonos Rauckytės. 
Dėl tolimesnių informacijų 
skambinti man 313-996-4506 
arba 313-369-1632. 

(sk.) 

Vidurio Amerikos apygardos 
Lietuvos Vyčių narių verbavimo 
vajus, kuris prasidėjo 1986-tųjų 
metų liepos 1-mą dieną, baigėsi 
šių metų birželio 30-tą dieną. 
Narių reikalams vicepirminin
kė Ellie Kasputis praneša, kad 
piniginiai vajų parėmė: 

Standard Federal Savings 200 
dol. 

Marųuette Funeral Home 100 
dol. 

Gaidas—Daimid Funeral 
Home 25 dol. 

Balzekas Museum 25 dol. 
Atskirai bus įteikiamos šios 

dovanos nariui arba kuopai 
prirašius: 

1-ma vieta (10 ar daugiau 
nariu) 50 dol. 

2-ra vieta (7 ar daugiau narių) 
35 dol. 

3-čia vieta (5 ar daugiau 
narių) 25 dol. 

Taip pat bus dovanos ir jau
nesniems vyčiams. 

Paprastai narių verbavimo 
vajaus laimėtojams dovanos 
įteikiamos liepos 4-tos dienos 
pikniko metu. Kadangi šiais 
metais piknikas dėl įvairių 
priežasčių neįvyko, dovanos bus 
įteikiamos rudeniniame Vidurio 
Amerikos apygardos suvažia
vime. 

CHICAGIŠKIAI LIETUVOS 
VYČIAI 

Gegužės mėnesio Lietuvos 
Vyčių 112-tos kuopos susirin
kimą sumaniai pravedė Ellie 
Kasputis, pirmininkui Pauliui 
Binkiui bei vicepirmininkui Al
bertui Zakarkai negalint da
lyvauti. 

Po susirinkimo pasiklausėme 
prelegento Sv. Symphorosos pa
rapijos kunigo Tomo Kaspučio. 
Jis papasakojo savo kunigiško 
gyvenimo chronologiją ir 
įdomiai bei linksmai aptarė 
kel ias temas , l iečiančias 
katalikų tikėjimą bei šv. Mišias. 
Dėkojame jam už mums paskir
tą laiką. 

Taip pat dėkojame dvasios va
dui kanauninkui Zakarauskui 
už reikšmingus žodžius Kapinių 
dienos proga. Jis priminė, kad 
privalome neužmiršti mirusių 
mylimų asmenų, o tą dieną juos 
ypatingai prisiminti. 

Sveikiname t r i s na r iu s , 
gegužės 18-tą dieną įsigijusius 
Antrąjį Lietuvos Vyčių laipsnį: 
tai Juozapina ir Petras Juzėnai 
bei Virginija Buzėnas. Svei
kiname naujus narius, o ypač 
Harry ir Emily Pe t ra i t i s , 
neseniai pers ikėlusius iš 
Floridos. 

Birželio mėnesio susirinkimą 
pravedė vicepirm. A. Zakarka. 
Kuopos pirm. P. Binkis dar vis 
Švedijoje tęsia studijas. Ta pro
ga sveikiname Albertą sėkmin
gai išlaikiusį Real Esta te 
prak t ikos egzaminus ir 
įsijungusį į McKey and Poague 
įstaigą. Šią įstaigą tvarko Al 
Mockus. Dabar stebėsime kaip 
šie ,,K of Al'ers" pardavinės* 
nekilnojamą turtą... 

Kuopos dvasios vadas 
palinkėjo mums saugiai ir 
linksmai praleisti vasarą ir 
priminė, kad turime pasimelsti 
už Baisiojo birželio kankinius. 

Dėkojame Julijai Zakarkie-
nei , paruošus ia i ypatingą 
skanėstą — namuose gamintus 
ledus, vietoje įprasto torto. Tai 
buvo labai skanus patiekalas 
karštą vasaros dieną. 

Norėtume priminti visiems 
nariams, kad galimai greičiau 
praneštų kuopos valdybai apie 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 24O-0067; arba 246-c581 

DR. L DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

mirtį šeimoje. Kitaip nėra 
galimybių laiku pranešt i 
kuopos nariams apie šermenis. 

ARDEE 
vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Ofs. tel. U) 5-0348. Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2E1KA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-°; antr 12-6, penkt 10-12; 1-6 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6441 S. Pu lask i R d . 
Valandos pagal susi tar imą 

112-TOS KUOPOS 
KALENDORIUS 

Liepos 26 d. — Dariaus- Gi
rėno minėjimas Marąuet te 
parke prie jų paminklo. 

Liepos 29 d. — Lietuvos 
Vyčių Visuotinis suvažiavimas 
Kansas City mieste. Šią dieną 
įvyks susitikimo iškilmės. 

Liepos 30 d. — rugpjūčio 2 
d. — Lietuvos Vyčių Visuotinio 
suvažiavimo darbo posėdžiai 
Kansas City mieste. 

Rugsėjo 15 d. — mėnesinis 
susirinkimas. Įvyks valdybos 
rinkimai. 
Spalio 18 d. — 112-tos kuopos 
šampano pusryčiai. 

Spalio 20 d. — mėnesinis 
susirinkimas. Tema — arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos apeigos Romoje 
šių metų birželio mėnesį. 

Lapkričio 17 d. — mėnesinis 
susirinkimas. Kun. Antanas 
Markus kalbės apie Aušros 
Vartų Mariją. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

p l32 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
01X)S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

5540 S Pulaski Road. Tel. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir pen«t 

Reikalu 

DR. 

Vai 
nuo 

i esant atvažiuoju ir j namus 

Tai . RE-llance 5-1811 

VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 W M t 5»lli Straat 
: pirm., antr.. ketv. ir penkt 

12-3 vai popiet >r 4-6 vai vak. 
Treč ir sešt uždaryta 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . t>0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Tel. ofiso ir buto: Ol.vmpic 2-415" 

DR. P. KISIELIUS 
O D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasd-.en 1 iki ,* vai vak 

išskyrus treč SVšt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel . RE 7-1168 
Rezid. 385-4811 

l)r. Tumasonio orisa perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIAIYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2 7 Antr ir 
ketv 9 12 Penkt 2-7 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chirurgi ja 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Spmalvbe - Vidaus ir plaučiu ligos 

2*36 W 71St St., CMcaoo, M. 
Tai.: 430-0100 

11800 Soutttw*«t Hlotraray 
Pales Hatahts. m. M4C3 

,312) 3*1-0220 312) 3*1-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sėst pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.O.. S.CJ 
Specialybe Vidaus ligų gvdytoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austml M 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 



Moterys Dievo plane 

BAŽNYČIOS VIZIJA 
Praėjusią savaitę šioje vietoje 

(87.VTI.16) pristatėme argumen
tus iš simbolikos prieš moterų 
šventimą kunigystėn ir už. Ši 
tema apima ne t ik pačią 
kunigystės sąvoką, bet ir šian
dieninės plačiosios visuomenės 
pažiūras į moterį ir Dievo planą 
moterims. 

Liberal iško pro tes tan tų 
žurnalo „Sojourners" numeryje, 
paskirtame moterų kunigystei 
(87.VII), katalikų benediktinė 
seselė Joan Chittister, kuri yra 
benediktinių vienuolyno pri-
jorė, o taipgi ir aktyvi femi
nistė, išdėsto, kodėl, nežiūrint 
katalikų Bažnyčios antifeminis-
tinio nusistatymo, ji vis tiek 
pasilieka Bažnyčioje. Ji rašo: 
„Mano krikščioniško feminizmo 
įsipareigojimas kyla ne iš atme
timo to, ką matau blogo Baž
nyčioje, o iš pripažinimo tos di
dingos, pa t rauk l ios , įgali
nančios, gyvastingumą mote
rims laiduojančios vizijos, kurią 
Ji moterims žada, nors dar nėra 
įgyvendinusi pilnatvėje". 

Pasakius, „Kas yra teisinga 
Bažnyčioje moterų atžvilgiu, tai 
Jėzaus vizija ir visa, ką ji apreiš
kia", ses. Joan ją susumuoja: 
„Pirmučiausia, visumet turime 
atsiminti, jog Jėzus buvo tikras, 
religingas žydas". Jėzus ži
nojo, ko jo tikėjimas iš jo 
reikalavo ir viską pildė. Viską, 
tai yra, išskyrus tai, ką aukštes
nis Dievo apreiškimas reikalavo 
pakeisti. „Kaip tik tuose Jėzaus 
nukrypimuose nuo ligtolinio ap
reiškimo žydams, kurie rodo Jė
zaus naujas įžvalgas apie Dievo 
mintį, ir matome krikščioniš
kąją viziją". 

Taigi, norint suprasti Jėzaus 
įžvalgų naujoviškumą, būtina 
suprasti, ko iš jo, kaip religingo 
žydo, buvo tikimasi. 

Rabinai skelbė: „Geriau, kad 
Įs tatymas būtų sudegintas, 
negu įdėtas į moters burną". 
Pagal Įstatymą moters vieta 
buvo namuose arba šventyklos 
prieangyje. Moters kūnas yra 
užterštas ir teršiantis, pagal 
Įstatymą. Moterims nevalia 
viešai su vyrais kalbėtis — net 
ir su savo vyru, tėvu ar sūnumi. 

„O taip", rašo ses. Joan, „Jė
zus žinojo žydų mokymą apie 
moteris. Ir nežiūrint to, jis di
džiuliais, grafiškais mostais 
visa tai nušlavė. Jėzus viešai 
kalbėjosi su moterimis. Jis leido 
moterims jį sekti. Jis su mo
terimis diskutavo teologinius 
klausimus, siekė su jomis 
bendrauti, vertino jų draugys
tę. Jėzus moteriai pasakė — ir 
tik moteriai — samarietei — kad 
jis yra Mesijas (Jn 4:25-26). Jė
zus moteris pasiuntė apaš
t a l a m s praneš t i apie jo 
prisikėlimą (Mt 28:1-10; Lk 
24:1-10). Jis moteris pasiuntė 
būti apaštalėmis apaštalams. 

,,Faktinai, Dievas, apsireiškęs 

ROSENBERG'AS TIESIA 
TILTĄĮ HIMMLER'Į 

nintelės iš jo mokinių išdrį
susios atsistoti po jo kryžiu
mi <Mk 15:40-41; Mt. 27-55-56; 
Lk 23:49; Jn 19:25). 

Dėstydama šešis Bažnyčios 
konstruktyvius įnašus feminiz
mui, ses. Joan Chittister iškelia 
pirmąjį: nuo pa. pradžios 
Bažnyčia išsaugojo moterims 
ne vien vedybinio pasaukimo 
sampratą. Pripažintomis mo
terų vienuolijomis Bažnyčia 
pripažįsta, kad Dievas moteris 
šaukia tiesiogiai, nepriklau
somai nuo vyrų. 

Antrasis Bažnyčios įnašas 
feminizmui — tai šventumas. 
Tiek moterys, tiek ir vyrai sta
tomi šventumo — Dievo malo
nės pilnumo žmonėse — pavyz
džiais: ti -k moterys vyrams, 
kiek vyrai moterims. Teresė 
avilietė — Bažnyčios daktarė, 
Kotryna sienietė — popiežiaus 
patarėja, Teresė iš Lisieux — 
kunigystės siekėja, Joana arkie-
tė — vyrų vadovė, Gertrūda, 
Mechtilde, hildegarde-didžiųjų 
dvigubų moterų-vyrų vienuo
lynų abatės. Hilda — sinodų 
sušaukėja ir Jonė Pranciška de 
Chantal — žmona ir motina, 
turinti ir antrą karjerą. Jų 
gyvenimai švyti pavyzdžiu ir 
viltimi tiek moterims, tiek ir 
vyrams. 

Trečiasis įnašas — tai, kad 
sakramentinė malonė veikia 
lygiai — tiek ir moterims ir vy
rams. Tik keista, rašo ses. Joan, 
kodėl tik kunigystė neveikia 
moterims. Argumetuojama, kad 
moterys gali gauti sak
ramentines malones, bet ne jas 
teikti — matyt jas blokuoja koks 
nors moterų natūros trūkumas. 
Bet įdomu, rašo, ses. Joan, kad 
Dievo maloningumo dėka se
niausios Bažnyčios mokomos 
tiesos tokias sąvokas tebešaukia 
ataskaiton. 

Ketvirtas įnašas — tai mo
teriškasis dvasingumas, kuris 
kilo su pačiu Jėzumi, kai jis 
Petrui liepė padėti savo kardą 
atgal į makštį, o apaštalams 
liepė pamaitinti išalkusią 5,000 
minią. 

Penktasis Bažnyčios įnašas 
feminizmui — tai yra nuodėmės 
sąvoka ir kvietimas į atgailą. 
Nuo pat Petro ir Pauliaus 
konflikto dėl nežydų priėmimo 
į Bažnyčią iki Povatikaninio 
Bažnyčios apgailėjimo ir kei
timo savo nusistatymo prieš 
žydus ir protestantus, Bažnyčia 
savo klaidas apgaili ir keičiasi. 
Vieną dieną, sako ses. Chittis
ter, ji apgailės ir savo klaidas 
moterų atžvilgiu. 

Šeštasis Bažnyčios įnašas — 
tai Marija — Dievo motina ir 
Bažnyčios motina. Bet Marija — 
ne tylinti, nusižeminusi, inicia
tyvos nerodanti, kaip senojoje 
sentimentalioje literatūroje 
vaizduojama. 

Marija yra ne tik Dievo 
motina, o ir visų moterų atvaiz-

Jėzuje, moteris pastate centre d a s . M a r i j f t _ k a l m t i g j M r e m 
pačių esminių mūsų tikėjimo y i e t ų l a g u o t e . M a r i j a _ 
paslapčių: Įsikūnijimo ir Prisi- ^ ^ ^ u l i o m o t e r i S j M a r i . 
kėlimo", rašo ses. Joan Crut- j a _ n a š i ė p r a g y V en a n t i ir savo 
tister. Jėzus mokė moteris (Jn s ū n ^ M a r i j a _ m ū g ų k i k ų m(y 
4:7-30). „Marija išsirinko ge- ^ a k t y v i a i d a i y v a u j a n t i 
riausiąją dalį, kuri nebus iš jos d i e v i š k a m e i š g a n y m 0 p l a n e : 
a t i m t a " (Lk 10:42), Jėzus M a r i j a _ Kristaxxs n e š ė j a j 
pasakė apie moterį, kuri mokėsi p a s a u i į 
prie jo kojų, kas žydų kultūroje M a r i j a p a j ė g ė a t s i g p i r t i s i n a . 
mūsiškiais terminais reiškė gQgų s p a u d i m a m s i r prisiimti 
teologijos mokslą. Jėzus tf t Q i š p l a u k i a n t j n e turtą, prie-
pakvietė moten pirmąją skelb- g p a u d ą ^ k a n č i ą n e g D i e v Q 
ti Evangeliją samanečiams (Jn f - j - - vykdymas j a i b u v 0 g v a r . 
4:6-42). Jis gydė ir prikėlė mo- ^ ^ n e g u ^ k u r i o g s i s t e m o s 
teris pilnam gyvenimui svei- j s t a t y m a i Dievas tokią moteri 
kųjų tarpe (Mk 5:21-43; Lk i r i n k o v y k d y t i j o v a l i ą 
8:46). Jis statė moteris pavyz- T o k i ą m o t e r i Bažnyčia stato pa-
džiu rašto aiškintojams (Lk ^ ^ T o k i a m o t e r i a d a r ė 
7:36-50; 15:8-10; 21:1-4). Jis > > M a g n i f i c a t " ^ ^ kiekvienos 
leido moteriai j } patepti mirčiai m o t e r s h i m n u D ė l t o k i ų 

(Mk 14:3-9; Jn 12:1-8). Bažnyčios idealų feministė ses. 
Matant jo toki elgesį moterų J o a n C h i t t i s t e r p a s į r e n k a 

atžvilgiu, aišku, kad dalis jo p a s i l i k i m ą Bažnyčioje, nes jie 
„nusikaltimų", už kuriuos žydų g a i v i n a j o s krikščioniško femi-
vadai jį išdavė mirčiai buvo ir n i z m o d v a s i ą t teikia kilniausią 
jo nesiskaitymas su įstatymu v i z i j ą D i e v o k a r a i y g t e 8 žemėje, 
moterų atžvilgiu teisingumo p a s t o s tikra meile ir lygybe, 
dėlei. Jos tai įvertino, vie- a.j.z. 

Pabaltijo valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
valdymą Hitleris, įvesdamas 
civilinę administraciją, patikėjo 
dviems viešpačiams — Rosen-
berg'ui ir Himmler'iui. Toks 
valdžios dvilypumas, nenuosta
bu, negalėjo išvengti valdovų 
tarpusavio varžybų, nesusipra
timų, valdžios nesėkmių, 
žinoma, ir valdomųjų kraštų 
žmonių nuoskaudų 

Rosenberg'o susirašinėjimas, 
rastas Himmler'io asmeninio 
štabo (Schriftgutvervvaltung) 
byloje. Nr. 113, patvirtina 
Rosenberg'o norą nutiesti su 
Himmler'iu bendradarbiavimo 
tiltą, kad pačiam Hitleriui 
neprisieitųjų „sutaikyti". 

Prie rašto pridedamosios 
Rosenberg'o pastabos kalba tik 
apie Estijai ir Latvijai po karo 
suteiksimąją tar iamą 
autonomiją. 

Lietuva iš šių vokiečių planų 
iškrito — buvo „nubausta", kad 
pasipriešino jų užsimotai 
mobilizacijai. 

Rosenberg'o rašto Him
mler'iui turinys toks: 

„Reicho Ministeris 
Užimtiesiems Kraštams 
Berlynas, 1943 m. gruodžio 7 d. 
Unter den Linden 63 
Nr. 1082/43g - R/H -

Reichsfuehreriui*) SS ir 
Vokietijos Folicijos Šefui 
Heinrich Himmier'iui. 
Berlynas SW11 
Prinz — Albrecht — Str. 8 

Liečia: Estijos ir Latvijos 
generalinių sričių administra
ciją. 
Pagarbusis Partieti Himmler'i! 

Ryšium su mūsų 1943 m. 
lapkričio 16 ir 17 d. pasitarimu 
apie Estijos ir Latvijos 
generalinių sričių administra
ciją siunčiu Jums žinoti naujau
sius šios problemos tyrinėjimo 
duomenis. Tikiu, kad šis spren
dimas yra geriausias ir kad jis 
patenkins savakraštės admi
nistracijos atstovus, kiek toks 
patenkinimas dabar yra apla
mai galimas, išeinant iš Reicho 
politikos taško. Šis spren
dimas įgalina savakraštės admi
nistracijas atsakingai bendra
darbiauti, siekiant bendrųjų 
tikslų, ir iškelia jas aukščiau pa
galbinės administracijos. 
Norėčiau tikėti, kad šie planai 
a t i t inka ir Jūsų mint is , 
pripažįstant estų ir latvių 
legionų kovingą indėlį, 
savakraštę administraciją stip
riau įjungti į tų tautų likimo 
lemtį. 

Iš vokiečių kalbos vertė 

BRONIUS NEMICKAS 
> 

Sveikinčiau, jei J ū s dar 
norėtumėte šiais klausimais 
pasisakyti, ir prašau savo nuo
monę veikiai siųsti man, tuo pat 
metu Reicho ministeriui dr. 
Lammers"*'*)bei reichsleiteriui 
Bormann'ui***) 

Reicho užsienio reikalų minis
teris apie tai painformuotas. 

Heil Hitler! 
Jūsų Rosenberg 

Priedas . 
Rosenberg'o pastabos, 

pridėtos prie jo rašto, skamba 
šitaip: 

„Pas tabos 
dėl Estijos i r Latvijos gene
ral inių sričių adminis t ra
cijos. 

Ryšium su pas fuehrerį buvu
siu Reicho ministerio užim
tiesiems Rytų kraštams ir 
Reicho užsienio reikalų minis
ter io praneš imu naujai 
formuluota Estijos ir Latvijos 
generalinių sričių pokarinės 
autonomijos deklaracija. 
Susilaikyta naująjį projektą 
pateikti fuehreriui, nes, be gry
nai adminis t rac inio su
tvarkymo, buvo bandyta pa
tyrinėti, ligi kurio laipsnio 
galėtų eiti šių generalinių sričių 
savakraštės administracijos 
san tyk iav imas , neišpa-
vidalinant jų į autonominius 
kraštus. Šio tyrinėjimo duome
nys yra teigiami. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
generalinėse srityse 1942 m. 
kovo 7 d. įsakymu patvirtintos 
savakraštės administracijos ir 
numatyta joms patikėti plati 
kompetencija, taip pat vokiečių 
administracijai suteikta iš prin
cipo priežiūra. Vokiečių įstai
goms tiesiogiai priklausytų tik 
tos sritys, kurios liestų Reicho 
interesus, ypač karo ūkį. Šį 
kompetencijų daugį perimtų 
vietinė administracija, žinoma, 
lėtai besivystančiu būdu, kurio 
greitis pareitų svarbiausia nuo 
savakraštės administracijos 
veiklumo ir paruošties. Reicho 
Rytų (Ostland) komisariato 
administracijos sąlygų minėtas 
tyr inė j imas parodė, kad 
generalinėse srityse dabar, 
nuosekliai vykdant 1942 m. 
kovo 7 d. organizacinį dekretą, 
gali būti perduota daugiau 
uždavinių savakraš te i 
administracijai iš vokiečių 
aukštosios administracijos. 

Atitinkamos priemonės būtų 
tokios: 

1) Perduoti savakraštei admi
nistracijai daug atskirų kompe
tencijų ir bendrųjų uždavinių 
sričių, jei tik šie uždaviniai 
nėra tvarkytini tiesiog pačios 
vokiečių administracijos būtinu 
karybos, ypač karo ūkio. 
pagrindu. 

2. Paskirti tinkamą latvių 
generalinį direktorių pirmuoju 
generaliniu direktoriumi; Latvi
joje tatai organizacinio dekreto 
jau sutvarkyta. Pirmasis gene
ralinis direktorius turi būti sa
vakraštės administracijos šefas 
ir kalbėtojas (Speaker! su 
vokiečių aukštąja administ
racija. 

3. Įstatyminius nuostatus iš 
principo turėtų leisti sava
kraštės administracijos, jei 
karyba ir karo ūkis nereikalau
ja potvarkių leisti man, Reicho 
komisarui ar generaliniam 
komisarui arba jei nėra 
tvarkytini grynai vokiečių 
reikalai. 

4. Savakraštės administra
cijos valdininkus turėtų skirti iš 
principo jos atstovai, tačiau 
svarbiausiems pareigūnams, 
kaip generalinių ir krašto direk
torijų vedėjai, apskričių vyres
nieji, didžiųjų miestų burmistrai 
ir miestų tarybų nariai, reika
lingas generalinių ar apygardų 
komisarų sutikimas. Genera
linius ir krašto direktorius ski
ria generalinis komisaras. Be 
to, savakraštės administracijos 
personalinė politika, savaime 
suprantama, bus stropiai 
stebima. 

5. Sugrąžinti savivaldybėms 
buvusią jų nuosavybę, kiek tam 
neprieštarauja svarbūs vokiečių 
karo ūkio interesai. Be to, 
vokiečių interesai galėtų būti 
apsaugomi tuo būdu, kad tam 
tikrus turtus valdytų vokiečių 
įstaigos, nepakenkdamos nuo
savybės klausimui. Valstybės 
nuosavybės grąžinimas nenuma
tomas. 

6. Labiau susavarankinti 
savakraštės administracijos 
finansų ūkį, už t ikr inant 
rūpestingą priežiūrą, kad lėšos 
nebūtų naudojamos politiškai 
negeistiniems tikslams. 

7. Apriboti apygardų komi
sarus iš principo priežiūros 
administracija, kad be reikalo iš 
šalies neįsibrautų į įsakymų 
kelią t a rp generalinių, 
priklausytinai krašto, direktorių 
ir apskrities vyresniųjų. Sa-

Privačios audiencijos metu Romoje birželio 27 d. Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II ir vysk. Paulius Baltakis. ,_ ^ . ,. 

Nuotr. Daivos h*-/.e-n<>-

vaime suprantama, apygardų 
komisarai, kaip ir generaliniai 
komisarai, turi savakraštės 
administracijos įstaigoms neri
botą nurodymo teisę: bet jąja 
naudojamasi, tik pavojui gre
siant, ir, be to. siūlymai bei 
p r ieš ta rav imai p a t e i k i a m i 
generaliniam komisarui, kad šis 
tarnybiniu keliu paakstintų 
savakraštę administraciją juos 
įvykdyti. Be to, apygardų komi
sa rams pr ik lauso g ryna i 
vokiečių dalykai, kaip pvz. 
vokiečių metrikacija, vokiečių 
baudžiamoji kompetencija ir 
pan. 

8. Palikti Rygoje vokietį vyr. 
burmistrą, kad Rygos miesto 
administracijoje būtų sukliu
dytas priešiškų jėgų susitelki
mas. Tačiau Latvijos gene
ralinėje srityje vienalypei admi
nistracijai patikrinti genera
linių direktorių įsakymai ir po
tvarkiai, išleisti ypač savivaldy
bėms, galioja ir Rygoje. Vyr. 
burmistras savo apygardos 
komisaro kompetencija, reika
lui esant, gali priešintis gene
ralinių direktorių įsakymams. 

9. Atleisti dabar pareigose 
esančius latvių generalinius 
direktorius ir pakeisti juos poli
tiškai, dalykiškai ir asmeniškai 
tinkamesniais žmonėmis. 

Šios priemonės tuo pačiu 
žymiai suprastins administra
ciją ir įgalins aukštąją vokiečių 
administraciją atpalaiduoti dau
giau jėgų. 

Šis savakraštės administra
cijos uždavinių ap imt ies 
išplėt imas n u m a t o m a s 
paskelbti t inkama forma 1944 
m. sausio pradžioje. Kyla 
klausimas, ar akivaizdoje šių 
numatomų pr iemonių da r 
atrodytų reikal inga išleisti 
fuehrerio vardu atitinkama for
mali deklaraci ja . Reicho 
komisaras yra pasisakęs prieš 
deklaraciją. Vis dėlto būtų 
galima paskelbti deklaraciją su 
minėtomis priemonėmis ir mi

n is te r io žodžiu. Dabar 
numatytasis savakraštės admi
nistracijos pozicijos sustipri
nimas yra tik būsimosios auto
nomijos pažadas, tačiau iš
vengtas autonomijos vardas. 
Berlynas, 1943 m. gruodžio 17 d. 

Reicho ministeris 
užimtiesiems Rytų kraštams", 

i Šaltinis: National Archives 
microcopy No. T — 175. roll 22). 

Paaiškinimai: 

*) Vokiečių nacionalsocialistų par
tijos pareigūnų laipsniai (titulai) 
neverčiami į lietuvių kalbą. 

**) Hans Heinrich Lammers buvo 
Reicho kanceliarijos šefas. Nuern-
bergo karo nusikaltėlių teismas jj 
1946 m. nubaudė 20 metų kalėti. 
Tačiau jis buvo iš kalėjimo paleistas 
1952 m. 

***) Martin Bormann buvo Hitlerio 
asmeninio štabo bei krašto gynybos 
tarybos narys ir partijos kanceliarijos 
šefas . Nors Nuernbe rgo karo 
n u s i k a l t ė l i u te ismo j i s buvo 
t raukiamas atsakomybėn, bet nepa
teko } sąjungininkų r a n k a s ir 
tuo būdu išvengė bausmės. 

Akys yra drąsūs l iū ta i , 
klajoja, bėgioja šen ir ten, toli ir 
arti. Jos kalba visomis kalbomis 
ir nelaukia supažindinimo. Jos 
nenusilenkia nei prieš neturtą, 
nei prieš prabangą, nei prieš 
mokytumą, nei prieš jėgą; jos 
įsibrauna, perskrodžia per vieną 
akimirką ir vėl grįžta. Kokie 
gyvastingumo ir minties potvy
niai iš vieno asmens per akis 
plaukia į kitą! 

Emerson 

Aistros yra vėjai, kurie mus 
verčia p laukt i gyvenimo 
okeanu. Protas yra kapitonas, 
kuris mums vadovauja. Laivas 
neitų į priekį be vėjo, bet jis 
pražūtu be kapitono. 

Anonimas 

LAISVĖS METAMS 
ARTĖJANT 

1914-1918 metų akimirkos 

Juozas Rudzevičius 

15 
Nė tada jis negalėjo pasakyti, ar ten horizonte iškilę 

šviesiai melsvi aukštumų siluetai siekė dangų, ar, jais 
susižavėjęs, priartėjęs pats dangus jais grožisi. Kai 
aplinkui buvo taip gražu, tada ir jo viduriai nurimę 
ilsėjosi. Tokios pasigėrėtinos, visos mielos jo vaikystės 
dienos čia būtų buvusios, pastebi P. Gustas: „Tik tos 
duonelės trūko". Tai visai nenuostabu, kad jis jau tose 
jaunutėse dienose, tuos šviesiai melsvus siluetus vadino 
Mėlynaisiais kalnais. Po tiek metų ir taip toli nuo jų 
nutolęs, dar negali užmiršti nei tų paguodą teikusių 
Mėlynųjų kalnų, nei atminimais sugrįžtančių alkanų 
vaikystės dienų, kai „tos duonelės trūko". Ir dar dabar, 
geram 70 metų praėjus, sugrįžta anos vaikystės dienos, 
ir tada nesuvalgyta duonelė vaidenasi... 

Pašarų „seinės" 
Gerai, kad tais laikais ne tik kunigai, žmonės- ir 

7 metų sulaukę vaikai ilgas gavėnios savaites 
pasninkavo, tris dienas savaitėje mėsos nevalgė, 
užlaikė vigilijas. Šios nuo senų laikų įprastos pasninkų 
dienos ir be uždaro nebuvo sunkios. Šutintos bulvės 
ir aliejumi kiek pašlakstyti rauginti kopūstai buvo 
pakankamai skanūs, už tai valgomomis dienomis, ne
sant mėsos kąsnio, pasninkauti buvo sunku. O 
„amperštai", išduodami pašariniams grūdams malti 

labai mažus leidimus, sąmoningai neleido užsiauginti, 
nusipenėti nei mėsinio gyvulio, nei paukščio (A. 
Svotelis). 

Kokiam paršeliui nusišerti ūkininkai galėjo gauti 
leidimą, bet už tai skerdiena reikėjo dalintis su 
vokiečiais. Vienas, kitas buvo ir tokių, bet 
nepalyginamai didžioji žmonių dauguma su jais dalin
tis ir mėsos kąsniu nenorėjo. Tai slaptai girnomis 
malėsi pašarus, slaptai kokį mėsinį gyvulėlį auginosi 
savo šeimoms. Po ilgų prailgėjusių mėnesių triūso, 
rūpesčių papenėtą prielaidinį pasimuše. nedrįso nė 
tradiciniu būdu jį ugnele nudeginti, nuskutinėti. 
švariai vandeniu nuplauti. Vien slaptai pasislėpę nuo 
žandarų akių, prielaidinį nusiplikino karštame 
vandenyje, jei „amperšto" pareigūnai nepagavo. 

J. Kazakevičius pasakoja, kad jis ir pats matęs, kai 
kviesti kaimynai pagelbėjo pamuštą meitėlioką plikin
ti karšto vandens lovyje, kai į kluoną įpuolė žandarai. 
Tokį grobį užtikę, žandarai ir šaukti ir burnoti užmiršo. 
Čia pat, nė nebaigtą plikinti, nenuplauta laimikį stvėrė 
iš lovio, įsiritino į vežimą ir linksmi išsinešdino iš 
sodybos. Savininkas, nė žodžio netaręs, sukandęs dan
tis, sugniaužęs kumštis, žiūrėjo kur ten į tolį, o 
šeimininkės nė ašaromis parasoję paakiai nepasakė, 
kad jos kuone visų metų rūpesti, triūsą ir viltį žandarai 
prarijo vienu kartu. Ir vėl iš visų sodybos kampų 
spoksojo perkarę nesibaigiančios sausų pasninkų 
dienos. 

Anomis dienomis, ,.kai duonelės trūko'*, pieno dar 
rečiau pakankamai buvo. o priverstini pasninkai 
mėnesiais, pusmečiais nesibaigė, ne vienas nuliegusių 
vaikų nuo alkanų dienų bėgdami, kuone patys į dangų 
pakilo. Žmonės ir šių menkučius žemiškus palaikus 
gražiai palaidojo ir „Aniuolą Dievo" sugiedojo. 

Ne visi sveikatos nustoję vaikai, mažučiais 
tebūdami, iš gyvenimo išėjo. Ir iš mūsų antrosios klasės 

4 draugus, jau kokių 12-13 m. amžiaus buvusius, 
nevalgymo metų šmėkla prisivijo ir džiova apleido. 
Trys iš jų Noreika. Žukauskas ir Kudirka čia pat pas 
Aukščiausiąjį išskubėjo. O ketvirtasis, Bronius 
Basanavičius, palikęs gimnaziją, tėviškėje dėdės dr. J. 
Basanavičiaus gelbstimas dar išgyveno 4 metus. Kai 
1926 m. mirė , jo dėdė dr. J. Basanavič ius 
nesiskųsdamas nė savo besibaigiančiomis gyvenimo 
dienomis, nuoširdžiai gailėjosi savo broliavaikio, kad 
..Gudrus, simpatigas Broniukas", vos sulaukęs savo 
gyvenimo pavasario, užgeso pakąstas džiovos. 

Gal ir gerai, kad tada savo klasės merginėlių kuone 
nepažinome, nei jomis, nei jų sveikata nesirūpinome. 
Kai ir jų kokia nunykusi išėjo pas Dievulį, tai dėl jų 
mums širdies neskaudėjo. 

P radž ios mokyklos 
Pirmiesiems karo metams baigiantis, o gal 1915 

m. pradžioje, kai užsidarė vietos rusiška mokykla, 
mūsų kaimo ūkininkai subūrė daraktorių mokyklą. 
Daraktorium pasisamdė Lankeliškių bažnyčios 
zakristijono sūnų Juozą Kasperavičių, jau kokių 17 m. 
amžiaus vaikina. Ne koks ten mokslinčius ir jis buvo. 
Vos poros rusų pradžios mokyklos skyrių mokslą 
tepaspėjęs pasiekti, bet nuo mažens prie bažnyčios 
augęs, jau mokėjo ne tik visus poterius ir visokias kitas 
maldas galėjo išsakyti mintinai. O kai prie šv. Mišių 
patarnaudamas lotyniškai maldas atsakinėjo, jo balsas 
skambejop gražiau, kaip seno klebono. Tai patiko 
visiems žmonėms, o moterys tiesiog atsiklausyti 
negalėjo Patinkamesnio daraktoriaus tėvai būtų 
neradę ne kelintoje parapijoje. Mano tėviškėje gyvenę 
keturių motinų vaikai sudarė arti puses visų studentų, 
tai čia mokytis rinkosi ir kitų katalikų vai kai Čia ap
sigyveno ir daraktorius. 

(Bus daugiau) 

i * 
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MOSU KOLONIJOSE 
Kennebunkporte, Me. 

METINIS PIKNIKAS 

Pranciškonų ruošiamas me
tinis piknikas Kennebunkporte, 
Me., įvyko liepos 5 dieną. Diena 
buvo saulėta, viena gražiau
siųjų liepos dienų, rodosi sukur
t a tam įvykiui. Kennebunkpor-
to gamta pr imena Lietuvą. 
Medžių didumas ir gajumas, 
ramybe, aplinkos grožis. Sv. Mi
šios buvo atlaikytos 11:45 vai. 
koplyčioje, kurią kiekvienas 
lietuvis turėtų pamatyti. Koply
čia yra moderni, papuošta stili
zuotais mūsų liaudies motyvais. 
Spalvotų stiklų langai mistiškai 
apšviečia koplyčią, ypač saulėtą 
dieną. Sv. Mišių metų giedojo 
klierikų choras, o šv. Mišias 
a tna šavo vyskupas Paulius 
Baltakis . 

Sv. Mišioms pasibaigus, susi
r inkę valgykloje skaniai valgė 
lietuviškus pietus. Vienuolyno 
plačiose pievose buvo išdėstytos 
įvairios prekes gražiai ant stalų, 
imtinai ir Baltic Enterprises 
dalykus. Galėjai pasimelsti, pa
valgyti ir įsigyti įdomių dalykų. 

Toliau buvo meninė pro
grama. Atvirame ore Ivaškų 
taut in iu šokių grupė šoko kelis 
šokius, kurių vardus ir jų 
t rumpą apybraižą davė Mirga 
Girniuvienė. Šiemet jaunimas 
ypatingai gerai šoko. 

Didžioje salėje po šokių pasi
rodymo buvo neįprasto grožio ir 
vertės pianino koncertas, kurį 
atliko solistas virtuozas VVilliam 
Smiddy iš N"e\v Yorko. Smiddy 
priklauso pasaulinio masto pia
nistų grupei. Jis koncertuoja 
nuo 7 metų amžiaus. Jo pirmas 
koncertas, dar vaiku esant, bu
vo su žymiuoju Pope's orkestru 
vedamu Arthur Fiedler. Vėliau 
Smiddy važinėjo po visą pasaulį 
koncertuodamas* -

Liepos 5 dienos koncerte 
Smiddy s t engės i i š l a iky t i 
komišką ir lengvą nuotaiką, 
kuri neturėjo nieko bendra su jo 
a t l iekama programa. J is gerai 
pažįsta klausytojų sales, todėl 
stengėsi žodžiais pralinksminti 
klausytoją. Spausdintų koncer
to programų nebuvo, ir pats 
solistas pranešinėjo kiekvieną 
veikalą. Koncertas buvo pra
dėtas Franz Schubert militari-
niu maršu, kurį fortepionui pri
ta ikė pats solistas. Forte skam
bantis veikalas, labai greitas ir 
triukšmingas, iš karto patraukė 
klausytojų dėmesį. Domeniko 
Scarlatt i (1686-1757) Sonata E 
major. veikalas parašytas harp-
sichordui. Perkeltas į fortepioną 
skamba savotiškai. Tai turtin
gas veikalas savo naujoviškumu 
anais laikais, laisvai virtuozinis 
veikalas, išraiškingas ir emo
cin is . Liszt-Schubert Valse 
Caprice. parašytas komplikuo
t a harmonija, praskambėjo kaip 
kontrastas anksčiau girdėtam 
veikalui Bach-Busoni Chorale 
Prelude. Bacho veikalas, pa
rašytas 18 šimtmetyje, perdirb
t a s kito kompozitoriaus, skam
bėjo labiau kaip 19 amžiaus 
veikalas, ką pats Smiddy pa
sakė. Chopino veikalas Polo-
naise A Fiat. Military Polonai-
se. Mazurka F minor tai daly
kai , kuriuos atliko didžiosios 
scenos didieji pianistai. Smiddy 
čia buvo be priekaištu ir jo klau
sytis yra malonu. Pabaigai 
Smiddy davė suktinį, iš kurio jis 
padarė įdomų ir gražų veikalą. 
Smiddy skambina kaip pasau
linis pianistas Jo technika 
tokia didelė, kad neįmanoma 
pagaut i atskirų gaidų, žinant 
veikalą gerai, jo pirštu lanks
t u m a s ir judesys uždengia bet 
kurį gaidų netikslumą, jeigu 
toks ir būtų. Jo pirštai iš
dainuoja gaidas ir pedalo naudo-
j i m a s yra labai įvairus ir 
į d o m u s . J o a s m e n y b ė y ra 
humoro pilna, kada jis atsigre 

žia į klausytoją ir klausia, ar dar 
nenusibodo. Klausytojų reak
cija yra aiški. Koncertas tęsėsi 
apie valandą. Po koncerto, ka ip 
visuomet, kai kurie klausytojai 
prašė autografų, p lokš te l ių , 
darė savo pastabas. 

Elena V a s y l i ū n i e n ė 

Great Falls, VA 
LIETUVOS 600 M. 
KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTIS P A M I N Ė T A 
VVASHINGTONO 
PRIEMIESTYJE 

Kai visų dėmesys bei darbo 
jėgos ir energija buvo nukre ip
ta į VVashingtone ar tė jant į 600 
m. krikšto jubiliejų, m a ž a m ža
lumynuose paskendus i am ir 
garsiu savo Potomako upės 
krioklių parku VVashingtono 
priemiestyje, pavadin tu Grea t 
Falls. Lietuvos krikšto jubil ie
jus taip pat nebuvo pami r š t a s . 
Sis priemiestis sutelkė Stasio ir 
Aldonos Bačkaičių, J e a n ir 
Daivos S i m o n y t ė s — M i l l e r . 
Miko ir Audronės Pakšč ių . 
Dragunevič ienės , A lekso ir 
Nijolės Vai tekūnų bei Ju rg io ir 
Elvyros Vodopalų šeimas. Šios 
šeimos savoj amerikiečių Šv. 
Katarinos iš Sienos katalikiškoj 
parapijoj šis jubiliejus graž ia i 
paminėtas. 

Šv. Ka ta r ina iš Sienos ame
rikiečių parapija yra y p a t i n g a 
tuo, kad ji ne tik tur i p e n k i a s 
lietuvių šeimas, bet kad ir šios 
parapijos klebonas yra la tvis 
kunigas Antanas Jus t s . Per
skaičius kunigo Justs biografiją, 
matyt, kad jis yra gimęs Latvi
joje, Varlani miestelyj 1931 m. 
Gyveno stovykloje V a k a r ų 
Vokietijoje. Buvo įšvent inąs į 
kunigus 1960 m. Louvain. Bel
gijoje. Tam pačiam Louvaino 
un ivers i te te gavo m a g i s t r o 
laipsnį filosofijos srityje. Ant ro 
magistro laipsnio siekė Inns-
brucko universitete, Austrijoj. 
Toliau rašo. kad jam didžiausią 
įspūdį bei įtaką padarė la tv ių 
vyskupas Boleslaus S loskans , 
kur is kel iol ika metų buvo 
iš t remtas į Sibirą ir vė l iau pa
leistas. Pagal kunigą J u s t s . vys
kupas Boleslaus Sloskans glo
bojo jaunus klierikus ir gera i 
juos supažindino bei j iems inter
pretavo komunizmą. 

Atvykęs į Ameriką, ka ip 
jaunas kunigas, buvo p a s k i r t a s 
į Richmondo miesto dieceziją. 
Virginijos valstijoje. N o r s kal 
bėjo vokiečių, prancūzų, flaman
dų ir latvių kalbomis, ang lų 
kalbą nebuvo jam ta ip l engva 
išmokti. Jis pats pasi juokdamas 
iš savęs pasakoja, kad po p i rmo 
jo pamokslo anglų kalba v iena 
amerikietė parapijonė, priėjusi 
prie jo, jam pasakė: ..Tėve Jus t s , 
Jūsų kalba yra labai panaš i į 
mūsų...". Po keliolikos metų 
įvairose amerikiečių parapijose 
jis buvo paskirtas Šv. Ka ta r inos 
iš Sienos pirmuoju šios pa rap i 
jos klebonu Tuo pačiu k u n . 
Justs y ra ir kapelionas la tv ių 
k a t a l i k ų , g y v e n a n č i ų 
Amerikoje. 

Turėdami šį kleboną, nors i r 
Amerika šventė tėvo dieną, 
birželio 21 dieną, 11:30 iš ry to 
k lebonas J u s t s a t l a i k ė šv . 
Mišias, pagerbiant L i e tuvos 
k r i k š č i o n y b ė s 600 m e t ų 
sukaktį . Klebonas J u s t s ne t i k 
dal inosi su m u m i s b e n d r u 
džiaugsmu, švenčiant l ie tuvių 
tautos 600 m. kr ikščionybės 
šventę, bet kartu ir savo pamok
sle iškėlė Lietuvos bei Paba l t i 
jo tau tų žiaurią nelegalią r u sų 
okupaciją. Prašė mels t i s už 
persekiojamą katalikų Bažnyčią 
ir žmogaus teisių a tgav imą . 
Iškėlė t a i , kad t en d a r b o 
gavimas priklauso nuo atsa
kymo, tiki j Dievą ar ne?". Todėl 
čia mes tur im būti dėk ing i 
Dievui už žmogaus laisvę ir 
galėjimą jį laisvai g a r b i n t i . 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED 

IEŠKOMA KARTU GYVENTI 
KOMPANIJONE 

Vyresnio amžiaus kalbanti Mat. Ir 
angliškai. Kreiptis penkt. tarp 10 v.r. — 
12 v. arba skambinti dėl susitarimo 

6328 S. Sacramento Ava. 
758-2048 

Now hiring for COUNTER help. 
Call before 11 a.m. or after 2 p.m. 

MORRY'S DELLI 
493-2808 

Dantų gydytojui reikalinga ASISTENTE pilną 
laiką Universiteto laipsnis pageidaujamas — 
-našmeies rašymas naud ngas Gera pozicija 
Westchester priemiestyje sąžiningai, norinčiai 
išmokti ir pasilikti profesijoje Skambinti 

DR. G. NAGUIB 
344-1717 

MISCELLANEOUS 

Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį minint Great Fall. V;i. Iš kairės: Daiva Šimonyte-Miller. 
giedojusi solo dvi lietuviškas giesmes, nešusios aukas Ada ir Vida Vodopolaitės, Gabija Fakštytė, 
vidurv — klebonas kun. A. Justs. 

Bačkaičių. Dragūnevičienė. Šimonyte-Miller. Pakščių. Vatekūnų ir Vadopolu šeimos su klebonu 
kun. Antanu Justs. atlaikiusiu šv. Mišias Katarinos iš Sienos bažnyčioje Great Fall, Va., minint 
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį. 

prašyt i jo malonės , palengvi
nan t gyvenimą mūsų brol iams 
Kristuje už geležinės uždangos. 
Šv. Miš ių eigoje t ik inčiųjų 
maldose parapiečiai vėl meldėsi 
už laisvę p ra radus ią Lietuvą. 

Kai j a u n i m a s t au t in ia i s rū
bais a tnešė a u k a s , klebonas 
J u s t s jas pa la imino ir šv. Ko
munijos metu juos pakvietė pri
imti šv. Komuni ją ka r tu su juo 
prie a l tor iaus . Mūsų parapie tė 
Daiva Šimonyte-Miller . kuri 
k iekvieną sekmadien į gieda 
bažnyčios chore , savo švelniu 
sopranu pagiedojo solo lietuviš
kai Pu lk im an t kelių ir Marija, 
Marija. P a s k u t i n i a m Marija, 
M a r i j a g i e s m ė s p o s m e l y j e 
Daivos skruostu riedančios aša
ros p rav i rgdė ne t ik mūsų 
l ietuvių še imas , bet ir visus 
dalyvaujančius šv. Mišiose. Po 
šv. Mišių parapiečiai dėkojo 

Daivai už gražų giedojimą, 
s v e i k i n o j a u n i m ą graž ia i 
atrodantį tautiniais drabužiais, 
i r mūsų š e i m a s su tok ia 
iškilminga švente. 

Po kiekvienų šv. Mišių tą 
dieną buvo išdalinti apie 600 
bažnyčios biuletenių, į kuriuos 
įdėjom specialiai ta i progai pa
ruoštą lankst inuką, kuriame 
kvietėm visus parapiečius į ren
giamą VVashingtone 600 m. 
krikšto jubiliejaus šventę Tau
tinėj šventovėj, ta ip pat trumpą 
istorinę apžvalgą apie Lietuvos 
krikštą, Romos iškilmes Itali
joje, dalyvaujant Šventam Tėvui 
Jonui Pauliui II ir apie švento 
Tėvo paskelbimą arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio palaimin
tuoju. 

Po įspūdingų šv. Mišių mes 
visos penkios «eimos dėkojome 
klebonui Justs už leidimą, daly

vavimą, prisidėjimą ir asme
nišką dvasinį atsinaujinimą, 
minint šią sukaktį . Klebonas 
Justs taip pat dalyvavo mūsų 
VVashingtone suruoštame 600 
m. krikšto jubiliejuje, kon-
celebruojant šv. Mišias Tautinėj 
šventovėje. 

Atsidėkodami klebonui Justs, 
mes lietuviai parapiečiai įtei-
kėm Baltimorės muziejaus tau
todailės menininkės Elenos 
Okienės koplytstulpį. 

Elvyra Vodopalienė 

Ką kitam duodi, tas yra tavo: 
ka sau pasilaikai — sunyksta! 

Rytų išmintis 

Kas s u g r i a u n a sve t imą 
dangų, tas sau pasistato praga
rą. Toks jau yra nematomas tei
singumo įstatymas žemėje. 

Stelzhammer 

$2500 

$2000 

$1500 

$!0O0 
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AUKŠTI UNIVtRSlTfTO MOKESČIAI UlMOJUJf 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 

NENUOSTABU, KAD TAI 
VADINASI AUKŠTASIS MOKSLAS 

M u š u paskolos, duodamos studentams žemomis ka inomis , palengvinę tėvu dideles 
Iš laidas. Dėl informaci jų prašome skamb in t i m u m s 

# SŲMfyMD FEDER/U. S/\\ANGS 

yra prieinama visiems paskolų gavėjams 
įstaigos randasi sekančiose vietose: 
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L O M B A R D 2 3 N MamSl GZ"< ! ! t - iOAK F AWN I03SOS Pulaski Rd 124-5910 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95 th S t ree t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

) l CROSBY'S 
BLUEBERRIES 

y CROP IS EARLY 
OPEN 8 AM TO 6 PM DAILY 
Take I-94 to 1st Michigan exit 
(M-239), right 1V2 miles to 
1000-N., right 1 mi le to 
CROSBY'S. 

Tel. 1-219-326-8712 

COME SHARE OUR BLUES! 
FORD'S U-PICK OR READY 

PICK BLUEBERRIES 

3 miles South ot LaPorte off rte. 35 
on County Rd. 300 S. & 150 E. 
Hours 8 am to 7 pm. 7 days a week 

For larger orders 
Phone: 219-393-3265 

everyone * invrtedto: 

UJOIUD'S IARGC5T 
GARAGC SAIC 

&•*"*»> mm CNjrcf 

**1 24. 25 t, 26,1967 
c"Cav Hmm 9 p m 
S«tun)«v 11 * m . ( p m 
Sufyjay 11 a m . s 0 „ 

»nd Evanston Merchants' Sidevratk Sale 
beginriing Thursdsy. July 23 througti July 2$ 

CantieEvansic*1 OanūvoiCo«i"ie*c« 328--500 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis,,Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St.t 
Chlcago, IL 60629 

REAL ESTATE 

LB- -
™ " « . KOMPIUTERIŲ 

pagalba galite PIRKTI ar PAR
DUOTI NAMĄ mieste ir priemies
čiuose. Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX - INSURANCE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame 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 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169 

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

ATIDARĄS APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadienį 1 - 4 v. p.p. 

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg. 
kamb kondo: nauja 2% prausykla; ąžuoli
niai kabinetai: 5 namų apyv. daiktai; gazo 
šiluma ir centralinis vėsintuvas; balkonas; 
bute skalbykla; pasidėjimui skiepe kamb. 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jevvel, vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą 
CTA sustoja priekyje. Patogus ir elegentiš-
kas. Paskubėkite pamatyti 

No. 848 — 84 ir Pulaski — 3 mieg. mūri
nis 30 m. namas; gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas. 2'/2 auto aaražas. 
naujas kilimas. Skambinkite dabar1 

No. 856 — 66 Ir Homan 6 kamb. mūras; 
3 dideli mieg.. virtuvėje mėsininko rasto sti
liaus darbui staliukai, moderni prausykla, 
ištisas skiepas. 2 auto. garažas, alum. pa
puošimas, uždara veranda, labai švarus Ir 
geram stovyje, blokas iki parko ir mokyk
los, daug priedų Paskubėkite skambinti 
dabar. 

No. 877 — 68 Ir Pulaski — 4 miea. mū
rinis 30 m. senumo, 2V< vonios. Didelis sei 
mos kamb. su židiniu ir puikiai įrengtas 
rūsys. Centr. oro vėsinimas. 2 maš. garažas 
su atidarymu. Nauji kilimai. Didelis kiemas. 
Puikus pirkinys didelei šeimai mėgstančiai 
gražiai gyventi. 

No. 879 — 2-jų butų. 61 Ir Homan. 
Liuksusinis 2-jų butų mūrinis. 3 miegamieji. 
6 kamb savininkui. 2-jų miegamų butas 
2-me aukšte, pajamom. Puikiai įrengtas 
rūsys su baru. Modern. virtuvės ir ir vonios. 
2 maš. garažas su atidarymu. Labai geras 
pirkinys. Paskubėkite. 

No. 893 — 71 Ir St. Louls: 3 mieg mūri
nis 30 m. namas; moderni virtu-
vė-prausykla; ištisas skiepas; 2 auto. 
garažas; arti Dominicks, VValgreens ir CTA. 
Skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-71*00 

Marquette Rd. ir Pulaski — savi
ninkas parduoda gerame stovyje su 
baldais ar be baldų namą. 2 mieg., 2 
auto. garažas. Skambinti 

434-5973 

OAK LAWNE. St. Linus parap. sav par
duoda 2 mieg. mūrinį namą: ištisas skie
pas, formalus valgomasis, židinys, centri
nis vėsintuvas, namų apyv daiktai Labai 
švarus — virš $90-ties 

429-6210 

FOR BENT 

l i nuom. 5 kamb (2 miag.) 
apšildomas butas subrendusiai be 
vaikų porai. 2-tram aukšte, skersai 
Marquette Parką — $400 plius užsta
tas Skambinti 

737-6140 

• < 



A. A. MUZ. STASIO 
ŠIMKAUS CHORE 

1914 METAIS 
Buvusio choristo atsiminimai 

PRANAS NENORTA 

kurio suvėluotas koncertas. Jie 
tik liaupsino mus ir gėrėjosi pa
dainuotomis dainomis. 

Šimkus pasikvietė į atskirą 
kambarį Kundrotą ir su juo 
susitaikė. Iš tenai Kundrotas 

Lietuvoj įsteigė ir vadovavo 
knygoms leisti „Sakalo" bend
rovei. 

Juozas Olšauskas mirė 1973 
metais Amsterdame, N Y. Caro 
laikais vargonininkas. Vaidino, 

išėjo mirksėdamas, žaksėdamas, dainavo ir kelerius metus prieš 
patenkintas ir Šimkaus jau ne mirtį Amsterdamo lietuvių 
tik nepeikė, bet kiek tik parapijos vargonininkas. 

(Pabaiga) 
Pask iaus ia i sustojome 

koplyčioje, ku r puošniame 
sidabro ka r s t e gulėjo šv. 
Kazimiero palaikai. Pasimeldę 
ir padėkoję mūsų mielam bro
liui už paaiškinimus, išėjome iš 
katedros ir stabtelėjome prie 
didžiųjų durų. Dar kar tą 
prisiminėme šv. Kazimierą, 
kaip jis, dar gyvas būdamas, 
naktimis prie šių durų suklupęs 
melsdavosi. Atvykdavo čia pasi
melsti ne kaip kunigaikštis, 
apsirengęs puošniais rūbais, 
lydimas garbingos palydos, bet 
kaip paprasčiausias vienišas 
žmogus. Reikia manyti, jog jis 
melsdavosi ne vien tik už save, 
bet ir už visų mūsų gimtąją 
šalelę Lietuvą. Dievo gailes
tingumu tapęs šventuoju, bū
damas danguje prie Aukščiau
siojo sosto, tikime jis ir dabar te-
besimeldžia už ją. Deja, ir vėl 
pavergtąją maskolių Lietuvą. 

Kaip lietuviams jis visados 
buvo globėjas, taip rusai, caris-
tiniai ar komunistiniai, laikė jį 
savo pirmuoju priešu — pa
vyzdžiui, kad ir dabar Vilniaus 
senąją Šv. Kazimiero bažnyčią 
paversdami bedievybės muzie
jumi, katedrą — paveikslų 
galerija, uždarydami daugelį 
kitų bažnyčių Lietuvoje. 
Mes pasirinkome Sv. Kazimie
rą Lietuvos globėju, tad būkime 
t ik r i , jog, j a m u ž t a r i a n t , 
anksčiau ar kiek vėliau mūsų 
gražioji šalelė Lietuva bus vėl 
laisva. Tuomet taurusis Lie
tuvos jaunimas savo globėjo 
palaikus iš tremties Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios pagarbiai ir iš
kilmingai ant savo pečių perneš 
į nuolatinę jiems gulėti skirtą 
vietą — Vilniaus katedrą, o Lie
tuvos mergelės papuoš jo karstą 
žaliomis rūtomis ir parinktomis 
iš Vilniaus kalnelių kvepian
čiomis laukų gėlėmis. 

Ruošėmės kopti j Gedimino 
kalną, apžiūrėti senos pilies 
griuvėsių, bet iš vakarų pusės 
pradėjo kilti tamsus debesys, 
niaukėsi dangus ir tebesiau-
tėjanti audra vertė mus skubiai 
grįžti į Rūtos salę. Vos tik 
sugrįžus pakilo smarkus vie
sulas su perkūnija ir lietumi. 

Pagal programą mūsų kon
certas turėjo prasidėti 8 vai. 
vakaro. Apie pusę aštuntos 
audra aprimo, bet ir toliau 
smarkiai tebelijo. Koncerto salėj 
vien tik tvarkdariai, publikos 
nesimatė ir imta galvoti, jog 
lietus sukliudys koncertą. Mūsų 
apsirikta. Tuometinė vilniškė 
publika šiuo atžvilgiu buvo 
visai kitokia negu kauniškė. 
Nepaisydami lietaus, vieni nusi
samdę vežikus važiavo, kiti liet
sargiais apsišarvavę pėsti ėjo ir 
per pusę valandos prigužėjo 
pilnutėlė klausytojų salė. Pasi
rodė, jog v i ln ieč ia i gerbė 
punk tua lumą ir koncer tas 
galėjo prasidėti skirtu laiku. 

Atvykęs rusų kariškas orkes
tras susėdo žemai scenos prie
šakyje. Scenoje be pakopų susi
rikiavo choras ir pasigirdo an
tras skambutis. Staiga vienas 
nedrausmingas, gerokai nu-

gėręs choristas J. Kundrotas 
paprašė balso ir, kreipdamasis 
į Šimkų, ėmėjam priekaištauti, 
kad jis su savo pažįstamais 
vilniečiais restorane tinkamai 
pasivaišinęs, o choristais visai 
nepasirūpinęs ir palikęs juos 
Dievo valiai. Už šį netaktą visų 
choristų vardu (nors jų nebuvo 
įgaliotas) Kundrotas sakėsi esąs 
nusistatęs keršyti — trukdyti 
choro dainavimą. Šimkus su
prasdamas, jog iš išsigėrusio 
žmogaus galima visko laukti 
geruoju jį prašė nusiraminti. Be 
to, reikėjo nepamiršti ir tai, kad 
Kundrotas turėjo gražų ir stiprų 
bosą pirmaudamas to balso 
partijoje. Ir taip, ore nurimus 
audrai, ji nelauktai pakilo 
scenoje. Susirinkusi publika 
nerimavo ir stuksėjo kojomis į 
grindis reikalaudama pradėti. 
Vienas iš choristų tuomet pra
džios mokyklos mokytojas A. 
Pranaitis, visam chorui pri
tariant, pasakė Kundrotui, jog 
dabar, kada publika susirinkusi 
salėn, ne laikas suvesdinėti 
sąskaitas su chorvedžiu, kuris 
gal ir netinkamai pasielgė, bet 
reikia gi tuojau, niekam netruk
dant pradėti koncertą. Po kon
certo būsią marios laiko nesu
sipratimus išsiaiškinti. Kundro
tas nusileido ir pasigirdo trečias 
skambutis, pakilo uždanga ir į 
sceną įeina dirigentas, publikos 
šiltai sutinkamas. Kiekvieną 
dainą klausytojai palydėjo 
smarkiais plojimais, o „Oželį" ir 
„Lietuviais esame mes gimę", 
kurias atlikome kariškam or
kestrui pritariant, publikos pa
geidavimu pakartojome. 

Šiam koncertui Šimkus dar 
buvo parengęs dviem balsais 
atskirą moterų chorą, kuris 
padainavo: „Oi varge, varge", 
„Pamylėjau vaka r" , , ,Pas 
motulę augau", „Motule mano", 
„Jau saulutė teka". 

Iš šių dainelių labiausiai 
publikai patiko ir krito į širdį 
„Tėvelio dvarely gegutė 

kukavo", kurios nuo to karto 
man nebeteko girdėti daugiau 
dainuojant scenoje. Je igu 
muzikos archyve jos nėra, susi
domėjusiems aš galėčiau duoti 
ir žodžius ir soprano melodiją: 

Tėvelio dvarelyj gegutė 
kukavo, 

Nekukuok gegute neramu 
širdelėj 

Nekukuok gegute neramu 
širdelėj, 

Nebudink motutės temiega 
svirnelyj. 

Už stalo sėdėjau per langą 
žiūrėjau 

Šoka jaunimėlis tai mano 
pulkelis. 

Šokit šokėjėliai, grokit 
dūdorėliai, 

O aš mergužėlė į vargus 
įpuoliau. 

Po koncerto vyko šokiai, o 
choristus pakvietė į atskirą, 
gražiai parengtą patalpą vai
šėms. Vakarieniaudami, o 
paskui šokdami turėjome progos 
pasikalbėti su mūsų mielaisiais 
broliais ir sesėmis vilniečiais. 
Jie nebepriminė mums nesusi
pratimo uždaroje scenoje, dėl 

įmanydamas jį gyrė. Prieš kon
certą jis kėlė balsą visų choris
tų vardu, o atlyginimą pasiėmė 
vienas. 

O kas buvo tas J. Kundrotas. 
Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
buvo pradinės mokyklos moky
tojas. Karui prasidėjus jį mobili
zavo ir baigęs rusų karo 
mokyklą pakeltas karininku. 
Lietuvai atgavus laisvę grįžo ir 
įstojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę. Tarnaudamas pasie
kė pulkininko laipsnį. Dar ne
senas mirė Kalvarijos psichia
trinėje ligoninėje. 

Šokiai baigėsi jau prašvitus. 
Šimkus paskelbė choristams, 
jog traukinys, kuriuo mes 
grįšime iš Vilniaus geležinkelio 
stoties išeis 10 vai. ryto, todėl 
mes turį būti stotyje pusę 
dešimtos. Nemigę ir kiek pavar
gę 5 vai. rytą apleidome „Rū
tos" salę. 

Po audros išaušo gražus ir 
ramus sekmadienio rytas. Ore 
sklido skanus gaivinantis 
žydinčių alyvų kvapas. 
Didžiojoje Vilniaus gatvėje 
barzdotas vežikas užkalbino 
mus lietuviškai ir siūlėsi mus 
pavežioti po platų Vilniaus 
miestą. Atsisakėm, nes mūsų 
buvo tiek, kad nebūtume sutilpę 
į jo „drošką". Skubėjome dar 
aplankyti ir arti pamatyti seną 
Gedimino pilį. Užlipę į viršų, 
saulutei tekant , dairėmės 
aplinkui ir džiaugėmės mūsų 
širdim mielais miesto vaizdais. 
Nulipę žemyn skubėjome dar į 
„Aušros Vartus", kur šali
gatvyje suklupę ant kelių 
nuoširdžiai pasimeldėme. Tai 
buvo paskutinė mūsų lanky
mosi vieta ir iš čia jau tiesiai pa
traukėme į geležinkelio stotį, 
kur jau laukė mūsų St. Šimkus. 
Visiems susirinkus išvedė į prie-
stotį ir susodino į vagoną. 10 
vai. traukinys pajudėjo ir pro 
Lentvarį, Vievį, Žaslius ir Kai-
šiadorius laimingai grįžo į 
Kauną. Tai buvo 1914 metai 
birželio mėnuo, pirmojo pasau
linio karo išvakarėse. 

Dažnai prisimenu muziką 
Stasį Šimkų, jo 1914 metais 
Kaune suburtą mišrų chorą, o 
ypačiai jo suruoštą iškylą į 
mūsų sostinę Vilnių. Nuo to 
laiko jau praslinko 72 metai. Ar 
dar yra užsilikusiųjų gyvųjų 
tarpe, tame chore dainavusių 
vyrų? 

Paskutiniej i mirusieji 
išeivijoje: 

Antanas Pranaitis prieš kele
rius metus Australijoje baigė 
savo žemiškąjį gyvenimą. Caro 
laikais pradinės mokyklos 
mokytojas. Nepriklausomoj 
Lietuvoj mokesčių departa
mento tarnautojas Kaune. 

Antanas Kniukšta — caro 
laikais darbavosi Šv. Kazimiero 
knygyne, Kaune. Laisvoj 

Pranas Lembertas mirė 1967 
metais Los Angeles Calif. Caro 
la ikais vargoninkas . Tais 

laikais jis vadinosi Larmbergas. 
Vėliau pavardę sulietuvino. 
Poetas, Biržų notaras. 

1914 metais pirmojo pasau-
saulinio karo išvakarėse St. 
Šimkus buvo 27 metų jaunuolis. 
Darbštus, judrus, pačiame jau
nystės žydėjime. Iš vyrų choris
tų jauniausias 17 metų mokslei
vis šių atsiminimų rašytojas. Jis 
dar tebegyvena, sulaukęs jau 90 
metų. 
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Gailestinga sesuo 
A.tA. 

DOMICĖLĖ STANEVIČIENĖ 
(STANČIAUSKAITĖ) 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. liepos 21 d., sulaukus 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: John (Algiman

tas), jo žmona Margaret ir Vito; šeši anūkai ir vienas 
proanūkas; Lietuvoje sesuo Adelė su šeima; Australijoje brolis 
Zigmas Stančiauskas su šeima bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velionė buvo a.a. Antano žmona. 
Priklausė Brighton Parko Lietuvių Namų savininkų 

organizacijai, Lietuvių Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 
rinktinei ir Gailestingų seserų sąjungai. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. Gai-
das-Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 24 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, sesuo Lietuvoje ir brolis Australijoje. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

Brangiam Muencheno laikų draugui 

A.tA. 
Dr. ZIGMUI SMILGAI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai JULIJAI, 
jo vaikams ir visai jo šeimai. Jungiamės liūdesyje ir 
maldose. Bieliauskų šeima 

Skaudaus atsiskyrimo ištiktiems 

A.tA. 
Dr. ZIGMUI SMILGAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. 
vaikus ir gimines. 

Ona Bakaitienė 
Dalia Vakselis 
Birutė Bagdanskienė 

JULĘ, 

fc\1 midlcincl Padarai 
WKKKtm Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 

Mylimai žmonai 

iškeliavus į 

A.tA. 
STEFANIJAI 

Amžinybę, jos vyrui inž. JUOZUI 
BARKUI ir kitiems artimiesiems liūdesio valando
je reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

Sofija ir 
kartu liūdime. 
Stasys Džiugai 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 1=1 
UUUNūUStS 
LENDER 

DIPLOMUOTA AGRONOME 
A.tA. 

SALOMĖJA JANULAITIENĖ 
(SUTKAITYTĖ) 

Gyveno Oak Lawn, Illinois. 
Mirė 1987 m. liepos 21 d., 5:05 vai. ryte sulaukus 69 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vytautas; sūnus 

Mindaugas Victor Janulaitis, jo žmona Carol; 5 anūkai: Vic-
toria, Michael. Casey, Marcus ir Kathy; 2 seserys: Danutė 
Richter su šeima, Brone Miselienė su šeima; švogeris Tautvy
das Janulaitis su šeima; švogerka Birute Račkauskienė su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionė buvo a.a. Kęstučio K. Janulaičio motina. 
Priklausė Lietuvių Agronomų sąjungai, Lietuvos Dukterų 

draugijai, Lietuvių Fondui, Tautos Fondui, Balfui ir prie dau
gelio kitų lietuvių organizacijų. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. Pet
kaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas 
įvyks 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lieos 24 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus ir seserys. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
KAROLIUI DRUNGAI 

mirus, žmoną BIRUTĘ ir visus šeimos nar ius nuo
širdžiai užjaučiame. 

Naručių šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i fo rn ia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50 th A v., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Telefonas — 652-1003 

Clevelando lietuviai „Liet iv:;ko- vestuvėse". N u o t r y. Bacevičiaus 

I i 
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x Prof. dr. Rimvydas Šilba
joris, kun. Juozas Vaišnys ir 
Danute Rukšytė yra lituanis
tinio seminaro, vykstančio 
Mount Assisi akademijos pa
talpose Lemonte, 111., dėstytojai. 
Prof. R. Šilbajoris yra atvykęs 
iš Columbus, Ohio, kur dėsto 
Ohio universitete. Kun. J. Vaiš
nys yra ..Laiškų Lietuviams" 
žurnalo redaktor ius , o D. 
Rukšytė. baigusi kompiuterių 
mokslą, siekia magistro laipsnio 
lituanistikoje Chicagos uni
versitete. 

x Ingridos Teresės Bleky-
tės su Petru Ramučiu Kvie
čiu sutuoktuvės bus šj šešta
dienį, liepos 25 d., 1 vai. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 

x Kun. Juozo Juozevičiaus 
kilnios mintys, su visais 
dalyviais maldos už gyvus ir 
mirusius ir palaiminimas šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje. 
Gydytojo atsakymai į sveikatos 
reikalu paklausimus ir prane
šimas apie kai kurių pensi
ninkų kvailystes savo sveikatą 
gadinant. Kraujospūdžio mata
vimas. Ledo čiuožėjų-čempionų 
pasirodymas — video filmas. 
Alvudo gėrybėmis, įskaitant 
persikus ir pomidorus, pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. 

x Chicagos skautai ir skau
tės grįžta iš stovyklos šį šešta
dienį, liepos 25 d. Autobusas su 
stovyklautojais ir sunkvežimis 
su daiktais prie Jaunimo centro 
sustos tarp 4-5 vai. p.p. Tėvai 
prašomi atvykti laiku pasiimti 
daiktus ir sutikti stovyklau
tojus. Laiku nepasiėmusiųjų 
daiktai nebus saugojami. 

x Mokytojų, tėvų ir 
jaunimo studijų savaitė bus 
rugpjūčio 16-23 d. Dainavoje. 
Kambariai bus skirstomi iš 
anksto, todėl reikia ir re
gistruotis iš anksto tel . 
312-585-2629. Skambinti po 9 
v.v. 

x „Krivūlė", šių metų 1 nr., 
leidžiamas Vakarų Europos 
sielovados, pasiekė redakciją. 
Šiame numeryje rašo vyskupas 
Paulius Baltakis, vysk. Antanas 
Deksnys, apie palaimintąjį Jur
gį Matulaitį kun. J. Sakevičius, 
nekrologas apie a.a. kun. V. 
Šarką. Šiek tiek duodama 
Europos lietuvių informacijos. 
Žurnalą redaguoja kun. B. 
Liubinas ir V. Natkevičius. 

x Gražina Liautaud, Cary. 
111.. nuoširdi ir didelė gerų dar
bų ir ..Draugo" dienraščio 
rėmėja, suprasdama lietuviškos 
spaudos sunkumus, o ypatingai 
vertindama lietuviško žodžio ir 
kultūros reikšmę, išlikimą, 
atsiuntė 500 dol. auką .,Drau
gui" paremti Malonu paminėti, 
kad G Liautaud jau ne pirma 
kartą yra mūsų dienraštį pa
rėmusi realia, gražia auka 
Nuoširdus ir didelis ačiū mūsų 
mielai rėmėjai. 

x KASOS naujoji įstaiga, 
9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills 
veikia: pirm. 12-7. ket. 3-7. 
penkt. 12-7. šešt. 9-1. Antradie
niais ir trečiadieniais uždaryta. 
Kasoje sumažinti automobilių 
pirkimo paskolų nuošimčiai. 
Dabar tik 9.5<7e. 

(sk.> 

x Smagi gegužinė bus sek 
madienį. liepos 26 d., prie Mari
jonų vienuolyno soduose, 
medžių pavėsyje. Prasidės šv. 
Mišiomis vienuolyno koplyčioje 
12 vai. Po to bus pietūs su 
lietuviškais valgiais, kuriuos 
jau dabar gamina specialistės. 
Gegužine rengia ir ja labiausiai 
rūpinasi ..Draugo" renginių 
komitetas, vadovaujamas Ma
rijos Remienės. talkinamas dau
gelio Chicagos moterų. Ta pro
ga „Draugo" administracijoje 
bus galima užsimokėti prenu
meratą ir įsigyti naujausių ir 
senesnių lietuviškų leidinių. 

x Algis Ankus , kuris dabar 
vadovauja Baltic Bakery (4627 
So. Hermitage Ave.. Chicago. 
DL 606091 padovanojo „Draugo" 
gegužinei visą duoną ir pyragus, 
kur ia is galės gardžiuotis 
gegužinėje sekmadienį, liepos 
26 d., prie „Draugo" patalpų. 
Juozas Ankus. kuris ilgai vado
vavo Baltic Bakery. šiuo metu 
sunkiai serga ir negali dirbti, to
dėl kepyklai vadovauja jo sūnus 
Algis. 

x East Chicago, Ind., Me
džiotojų ir meškeriotojų klu
bo valdyba praneša, kad pistole
tų ir kariškų šautuvų varžybos, 
turėjusios būti liepos 25 d., šeš
tadienį, dėl karščių nukeliamos 
neribotam laikui. Kada vyks 
programa, valdyba praneš 
vėliau. 

x Scott Milkerio su Karen 
Kusek užsakai eina Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Brighton Parke. 

x Šv. Šeimos vilos naujas 
adresas yra: 123 Father Linkus 
Drive. Lemont. 111. 60439. 
Administratorė yra ses. Geno
vaitė Kripas. 

x Violeta Kelertienė San
taros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoj, Sodus. Mich., 
rugsėjo 10-13 dienomis skaitys 
paskaitą: „Tarp novelės ir ro
mano — šiuolaikinė apysaka 
Lietuvoje". 

x 16-tasis Pasaul io ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų są
jungos suvažiavimas įvyks 
1987 m. rugsėjo 5-6 d.d. DAR
BO d i e n o s sava i tga ly j e , 
Hyatt Oakbrook viešbutyje, 
1909 Spring Rd.. Oakbrook. 111. 
60521. Suvažiavimas bus 
jubiliejinis — 75 metai nuo 
Amerikos lietuvių gydytojų 
organizuotos veiklos pradžios. 
Valdyba ruošiasi ir tikisi visų 
dalyvavimo. Dėl tolimesnių in-
form. kreiptis pas dr. Arvydą 
Vanagūną, tei 386-3454. 

(pr.) 

x Pas Norman Bursteiną. 
vienintelį lietuvį kailininką. 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius . 679 No. Michi-
gan Ave.. 2-tras aukštas 'įėji
mas iš Huron St.>. Chicago. IL 
60611. Tel. 263-5826. 

(ak.) 

IŠARTI IR TOLI 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II kalbasi su evangeliku reformatų kun. dr. Eugenijum Geruliu. Vidury 
— prel A. Bartkus, dešinėje — kun. V. Rimšelis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

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

ML) 

A R A S 
f)«'ngi;im«" ir tai««<->m*> visu ruMU 

STCM;US 
Su aukš tu patyrimu, esame 

apd raus t i . P a t s prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIKLA 

/ . • / - i / 1 / 
arha tarp 10 v.r. ir M v.v. 

Tel 434-M55 

x „Draugo" gegužinei, kuri 
bus liepos 26 d., sekmadieni. 
Marijonų sode, reikalingi įvai
rūs daiktai, kurie bus panaudoti 
laimėjimams, traukimo būdu. 
Dovanos priimamos ..Draugo" 
administracijoje darbo die 
nomis. Kas negali atnešti, pra
šome skambinti vakarais ir bus 
paimta iš jūsų namų. Skambinti 
Ciceroje p. Radvilienei — 
863-8399, Chicagoje: p.p. Iva
nauskienei — 925-6193. Paulio-
nienei — 767-7599 ir Oželienei 
- 454-7553. 

(ak.) 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
MINĖJIMAS 

Pavergtųjų tautų savai tė 
skelbiama šiemet nuo liepos 19 
iki 26 d. Minėjimas ir demon
stracijos šiemet buvo 
sekmadieni, liepos 19 d.. Mar
ąuette Parke. Pagrindiniai ren
gėjai buvo lietuviai, kuriems 
vadovavo Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkė Matilda 
Marcinkienė. Komitete daly-

x Gediminas Mickevičius, 
Michigan City. Ind., Lietuvių 
operos ir ..Draugo*' rėmėjas, 
grąžindamas laimėjimų šak
neles, pridėjo 50 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Šv. Kazimiero seserys , 
Loretto ligoninė, Chicago, 111., 
atsiuntė 66 dol. uš 11 išplatintų 
laimėjimo knygučių. Labai 
dėkojame. 

x J o s e p h Skomantas , Be 
verly Shores, Ind.. ..Draugo*' 
nuoširdus rėmėjas, grąžino lai
mėjimų šakneles su 50 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x LB Ph i l ade lph ia , Pa . . 
apylinkės valdybos iždininkė at
siuntė 50 dol. dienraščio pa
ramai su tokiu laiškučiu: 
„Siunčiame kuklią auką pa
remti ..Draugui**. Gyvuokite 
dar iigai'*. Pasirašė — M. 
Sušinskienė. Labai dėkojame 
visai valdybai ir nariams už 
lietuviško žodžio palaikymą. 

x Poetė Zina Katil iškienė, 
Lemont, 111.. A. Rožėnas. Hot 
Springs. Ark. Frank Janulis, 
Chipley. Fla.. F. Televičius, 
Detroit. Mich.. Marija Dūda, 
Baltimore. Md.. Jonas Šaulys, 
Brandord. Conn.. Rita Bureika. 
Glendale, Cal.. A. Uždavinis. 
Conton, Mich.. Vytautas Keršu-
lis. EI Paso. Texas. J. Bacevi
čius. Toronto. Kanada. Petras 
Simanauskas. Hartford, Conn. 
Ada Skučas. West Palm Beach. 
Fla.. Emily Barousky. Brockton. 
Mass., Jonas Prunskis, Oak 
Lawn. 111.. kiekvienas grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Kun. J o h n Bacevičius, 
Kintyre. North Dakota, kun. A. 
Kelpšas, Chicago. 111.. kun. 
George Šarauskas. Cicero. UI., 
Olga Keršis, Worchester, Mass.. 
Jadvyga Baran , Rolling 
Meadovvs, 111., Tekia Kakta. 
Phoenix, Arz.. Koste Dičiūnas, 
Farland Texas, D. Garbonkus. 
Chicago Ridge, 111. Eugenia 
Pakul i s . Renoboth Beach. 
I)elawere. Julia Skirmontas. 
Kenosha. \Visc, O. Kremeris, 
La Grange Park, 111.. A. 
Milaknis. Santa Monica. Cal.. 
V. Aukštuolis. Munster, In., 
grąžindami laimėjimu šakneles, 
pridėjo po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame 

vavo Lietuvių Bendruomenės 
Vid. Vakarų apygardos pirmi
ninkė Biru tė Vindašienė, 
apylinkių atstovai ir kitos 
organizacijos. Primintina, kad 
uoliai prisidėjo latviai ir estai, 
nors šių paskutinių Chicagoje 
nėra labai daug. Taip pat savo 
pritarimu ir atstovais dalyvavo 
Pavergtųjų tautų savaitės 
minėjime ir kitos bolševikų pa
vergtos tau tos per savo 
atstovus. 

Sekmadienį jau 10 valandą 
rinkosi žmonės, organizacijų 
atstovai su vėliavomis ir mo
terys tautiniais drabužiais apsi
rengusios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos aikštėje. Prieš 
10:30 vai. ėjo į bažnyčią, kurio
je šv. Mišias laikė vysk. Vincen
tas Brizgys. Jautriai patrio
tišką, nušviesdamas birželio 
mėnesio ir pavergtųjų tautų 
būklę dabartyje, pamokslą 
pasakė parapijos klebonas kun. 
Antanas Zakarauskas. Po šv. 
Mišių visi ėjo palengva iš 
bažnyčios, rikiavosi ir sudarė 
žymią eiseną prie Marijos aukšt. 
mokyklos, kur buvo trumpos 
kalbos ir rezoliucijos. Kalbą 
pasakė K. Oksas, o proklama
cijas perskaitė Illinois iš Chica
gos valdžios atstovai. Eisena ir 
demonstracija neužtruko ilgai, 
nes oras nebuvo tam palankus 
— karštis greitai išvaikė — 
vienus į Lietuvių Tautinius 
namus, kitus namo arba į 
pavėsį. 

Lietuvių Tautiniuose na
muose buvo pietūs ir kalbos, ku
riomis buvo priminta pavergtų
jų tautų likimas Sovietų Rusi
jos okupacijoje, sąžinės kalinių 
sunkus gyvenimas Sibiro taigų 
darbuose, sunkiųjų darbų 
stovyklose, kalėjimuose ar 
psichiatrinėse ligoninėse. Buvo 
prisimintas ir laisvųjų pasaulio 
kraštų, kartais aukštų vals
tybių pareigūnų ar ne t 
dvasiškių naivumas ir neva 

taikos siekimas, o iš tikrųjų tar
navimas komunistinei propa
gandai ir komunizmo kėslams 
laisvuose Vakaruose. 

Pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimas, nors nėra patogiu 
metu, primena pavergtųjų 
ats tovams, jų va ikams ir 
svetimiesiems apie vergijos 
sunkią naštą ir jos grėsmę 
tiems, kurie jos nepažįsta arba 
nenori apie ją žinoti tiesą. Vaka
rai neretai pasiduoda propagan
diniams burbulams ir nesąmo
ningai laukia, kad jie trūktų ir 
atneštų vergiją ir jiems patiems. 
Tokia pavergtųjų tautų 
minėjimo prasmė — vergiją turi 
pažinti ir tie, kurių sąžinės yra 
užmigusios kitų atžvilgiu. 

- Kor. 
LIETUVOS 

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS 

ŠV. KRYŽIAUS 
BAŽNYČIOJE 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje Lie
tuvos krikščionybės jubiliejus 
buvo iškilmingai paminėtas 
praėjusį sekmadienį, liepos 19 
d., 9 vai. ryto lietuviškų šv. 
Mišių metu. Minėjimą organiza
vo iniciatorių būrelis, kuriame 
daugiausiai pasidarbavo muz. 
Julius Mačiulis ir jo žmona 
Paulina. 

Minėjimas buvo pradėtas 
iškilminga vėliavų ir celebran
tų procesija, daugiau negu 150 
dalyvių giedant ..Pulkim ant 
kelių". Procesijos priekyje buvo 
nešamas gražus metalinis 
lietuviškų motyvų kryžius ir 
vėliavos — Lietuvos trispalvė, 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus, Šv. Kryžiaus parapijos Šv. 
Vardo draugijos ir visų dėmesį 
pagavusi balta vėliava su įspū
dingu lietuvišku Rūpintojėliu. 
Vėliavas sekė kun. Jonas 
Borevičius, SJ ir kun. Antanas 
Markus, lydimi lektorių — tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 

J A VALSTYBĖSE 

— Vytau tas Vidugiris, Los 
Angeles. Calif., Amerikos Le
giono konvencijoje buvo iš
rinktas visos Pietų Californijos 
Amerikos Legiono vicekoman-
dieriumi. Konvencijoje dalyvavo 
ir balsavo daugiau kaip 3000 
atstovų. Vyt. Vidugiris yra la
bai aktyvus lietuvių visuo
meninėje veikloje. Jis daug 
nusipelnęs lietuvių skautams, 
lietuviams respublikonams. 
Šiuo metu įeina į komitetą 
suruošti Lietuvos krikščionybės 
600 m. jubiliejinę šventę ir 
yra šventės programos koordi
natorius. 

- Prof. dr . Feliksas Palu
b inskas , Los Angeles, Calif., 
įsijungė į formojamą komitetą 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
jubiliejui Los Angeles mieste 
paminėti. Ta pačia proga bus 
paminėtas ir palaimintuoju 
paskelbtas arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Šv. Kazimiero para
pijos klebono kun. dr. A. 
Olšausko pakviesta, organiza
ciniam komitetui vadovauja 
Angelė Nelsienė. LB Vakarų 
apygardos pirmininkė. 
Anksčiau į komitetą jau sutiko 
įeiti Dalilė Polikaitienė. Stasė 
ir Zdislovas Koriai, Vytautas 
Vidugiris, Rimtautas Dabšys, 
Juozas Kojelis. Komitetas dar 
plečiamas. Artimai su komitetu 
bendradarbiauja gen. garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas. Iki šiol į garbės komitetą 
jau sutiko įeiti Californijos gu
bernatorius George Deukme-
j ian , Lietuvos ats tovas 
Washingtone Stasys A. BaČkis, 
vyskupas Vincentas Brizgys, 

vysk. Paulius Baltakis, Los 
Angeles arkivyskupas Roger M. 
Mahoney, vysk. Pa t r ick 
Ziemann (Santa Barbara), Los 
Angeles meras Thomas Brad-
ley, vysk. Juan Arzube (San 
Gabriel), vysk. J. Ward (Los 
Angeles), vysk. Carl Fisher (San 
Pedro), vysk. Thomas McFar-
land (Orange), kongresmanas 
William Dannemeyer, Califor
nijos valstybės sekretorė March 
Fong Eu. Laukiama daugiau 
atsakymų. Jubiliejinės iškilms 
bus lapkričio 22 d. St. Vibiana 
katedroje, iškilmingas Mišias 
celebruojant vyskupui John 
Ward. New Otani viešbutyje 
bus šventės banketas. 

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles, Calif., parašė laišką 
„Los Angeles Times" dienraš
čiui, atitaisydamas Tad Seule 
straipsnyje paskelbtus netei
singus teigimus, kaip kad Lietu
va buvusi Lenkijos dalis, kad 
daugumas lietuvių yra lenkiš
kai kalbanti tauta ir t.t. Laiškas 
parašė keli kiti asmenys,bet nė 
vieno laiško dienraštis nespaus
dino. Valiukas pagal savo 
chrakterį ėmėsi aiškinti iki 
galo. Nauju laišku užklausė 
„Los Angeles Times" redakciją, 
kodėl skaitytojui neduodama 
galimybė atitaisyti faktiškas 
klaidas. Liepos 4 d. gavo 
atsakymą, kur tarp kitko sako
ma: „Nors paprastai mes patik
riname tokių straipsnių faktus, 
bet šiuo atveju, kadangi Seule 
yra šios srities ekspertas, jo tei
gimai nebuvo taip pagrindinai 
patikrinti, kaip būtų atsitikę su 
kitais bendradarbiais. Bet mes 
pasiuntėme Jūsų laišką jam 
(Sculc'ui) ir painformuosime 
apie jo atsakymą". 

su rūtų puokšte Vidos Kuprytės 
ir Punsko lietuvių atstovo Sigito 
Krakausko. Lietuvos vyčiams 
procesijoje atstovavo vėliavą 
nešęs vyčių 112 kuopos pirm. 
Paulius Binkis ir gėlių kraitele 
nešina Suzana Binkienė. 

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. J. Borevičius, 
koncelebruojant kun. A. 
Markui. Mišių metu įspūdingai 
giedojo muz. Juliaus Mačiulio 
vadovaujami giedotojai — 
Paulina Mačiulienė, Marija 
Barienė, Rasa Tulienė ir Jonas 
Spačkauskas. pritariant visiems 
pamaldų dalyviams. Vargonavo 
muz. J. Mačiulis. Prie pamaidų 
iškilmingumo daug prisidėjo 
smuikininkai Povilas ir Vanda 
Matiukai. Šv. Mišių aukas 
atnešė Šv. Kazimiero seserys — 
muz. sesuo Bernarda ir sesuo 
Agnese. Daugiau negu pusė 
visų dalyvių šia proga priėmė 
šv. Komuniją. 

Visus dalyvius ypač šiltai nu
teikė pamaldose dalyvavusio 
naujojo Šv. Kryžiaus parapijos 
klebono kun. Pedro Rodriguez, 
CMF, nuoširdūs sveikinimo žo
džiai lietuviams krikščionybės 
sukakties proga. Klebonas kun. 
P. Rodriguez parapijos ispaniš-

Lietuvių festivalyje Marquette Parke. Iš kairės: Z. Mikužis, sol. A Brazis, klebonas kun A Za 
karauskas, D Mikužienė ir aid F. Carter. 

kai kalbančiųjų vardu pareiškė 
padėką lietuviams už suteikimą 
jiems galimybės dalintis šia 
didinga šventove ir prižadėjo 
ateityje s t eng t i s visais 
galimais būdais patarnauti lie
tuviams. Jo žodžius lietuviškai 
pakartojo Algis Regis. Visi 
dalyviai už tokius pareiškimus 
kun. P. Rodriguez entuzias
tingai plojo. 

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos himnu ir iškilminga šv. 
Mišių celebrantų ir vėliavų pro
cesija nuo altoriaus. 

Kad ir kuk lus buvo šis 
minėjimas, jo surengimas, ypač 
vasaros karščiuose, pareikalavo 
nemažai pastangų. Čia visų Šv. 
Kryžiaus parapijos lietuvių pa-
rapiečių padėka priklauso or
ganizator iams, įvair ius 
paruošiamuosius darbus atliku
siems. Pagrindinį ratą suko 
muz. Julius ir Paulina Mačiu
liai, taip pat paruošę ir atspaus
dinę ir Mišių metu giedotų gies
mių su gaidomis brošiūrėlę, 
kuri buvo padalinta visiems pa-
maldų da lyviams. Gražią 
suvernyrinę šio minėjimo pro
gramą paruošė ir išleido broliai 
advokatas Saulius ir Jonas 
Kupriai. Padėka priklauso 
kunigams Jonui Borevičiui, An
tanui Markui ir klebonui kun. 
P. Rodriguez, lektoriams Vidai 
Kuprytei ir Sigitui Krakauskui. 
Be muzikos ir giesmės nebūtų 
iškilmių — čia padėkos nusi
pelno muz. Julius Mačiulis ir 
smuikininkai Povilas ir Vanda 
Matiukai bei ne vieną valandą 
repeticijose praleidę giesmi
ninkai Paulina Mačiulienė, 
Marija Barienė, Rasa Tulienė ir 
Jonas Spačkauskas . Ačiū 
visiems vėliavų nešėjams ir pro
cesijai vadovavusiam Edv. Skro-
deniui. 
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