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„LKB Kronika" Nr. 72 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

P. Anilioniui taip pat nepa
tiko vyskupo V. Sladkevičiaus 
pasakymas: „Kai ką pareiškime 
išbrauksime, kai ką pridėsime, 
pavyzdžiui, kad tikintiesiems 
būtų suteikta daugiau laisvės".. 
„Kokios jums dar laisvės 
trūksta" — pyko įgaliotinis. 
Arkivyskupas Liudas Povilonis 
jam paaiškino, kad draudžiama 
katekizuoti vaikus, baudžiami 
kunigai. Kiti vyskupai taip pat 
pritarė savo pasisakymais. 

Galiausiai P. Anilionis nusi
leido, leisdamas vyskupams 
patiems paruošti raštą. Vysku
pai pasirašė po savo sureda
guotu raštu. 

Susitikimo metu įgaliotinis 
nelauktai pasiūlė ,,malonę", 
kad l a ik /aš t i s „Gimtasis 
kraštas" spausdintų kai kurias 
žinias iš Lietuvos katalikų gy
venimo. Tam esą reikalingas or
dinarų paskirtas kunigas, kuris 
bendradarbiautų su laikraščio 

redakcija. Nors ir labai buvo 
nepa tenkin tas įgaliotinis, 
tačiau vyskupai nuo pasiūlytos 
„malonės" atsisakė. 

Vis dėlto „Gimtasis kraštas" 
žinias iš Lietuvos katalikų gy
venimo pradėjo spausdinti. Pasi
girdo net optimistinės gaidos 
Vakaruose: gal tokias žinias 
pradės spausdinti ir „Tiesa"? 
Bet jau pirmosios informacijos 
pilnos netikslumų... Paminėta, 
jog Šiluvos atlaiduose dalyvavo 
vyskupai Antanas Vaičius, 
Juozas Preikšas. Nutylėti: vysk. 
Julijonas Steponavičius, Vin
centas Sladkevičius; taip pat 
praleista, kad Kalvarijose net 
dvi dienas dalyvavo vyskupas 
A. Vaičius. Visai iš piršto 
išlaužta, kad spalio 8 d. Kunigų 
seminarijoje pasirašytas raštas 
už taiką. Žemiau cituojami ne 
ordinarų suredaguoto rašto, bet 
kun. įgaliotinio P. Anilionio 
pateikto projekto raštui už taiką 
žodžiai... .„ , 

(Bus daugiau) 

Iš Izraelio teismo salės 
Jeruzalė. — Demjanjuko teis

me jo gynėjai apkaltino kaltin
tojų liudininką manipuliuojant 
jo fotografijomis ant SS asmens 
kortelės, kad atrodytų, jog ten 
yra tikrai Demjanjukas. 

Californijos universiteto dok
torantė psichologijoje Anita 
Pritchard teisme pasakė, jog 
Vakarų Vokietijos kaltintojų 
ekspertas Reinhardt Altman 
naudojo specialių šviesų ir 
šešėlių techniką, kad padarytų 
SS fotografiją taip, kaip 
vėlesnės dvi Demjanjuko foto
grafijos darytos 1947 ir 1957 
metais. 

SS kortelė yra pagrindinis 
kaltintojų įrodymo dokumentas. 
Altman buvo vienas iš šešių 
kal t intojų ekspertų, kur i s 
paliudijo, jog ta kortelė yra 
tikra, originalas. Gynėjai sako, 
kad tai yra sufabrikuota, netik
ra. Dokumentas, vadinamas 
Trawniki kortele, yra gautas iš 

Laukia 
Bonnos sutikimo 

Bonna. — Sovietų nusi
ginklavimo derybų delegacijos 
narys mano. kad Maskva galėtų 
padaryti kompromisą Vakarų 
Vokietijoje esančioms trumpųjų 
distancijų Pershing 1A 
raketoms. Aleksei Obuchov sa
ko, jog Maskva sutiktų su tuo. 
jei gautų užtikrinimą, kad, kai 
tos raketos pasens 1990 m., kad 
jos nebūtų pakeistos naujomis. 
Anksčiau sovietai apie tai 
nenorėjo net kalbėti . Kai 
Amerika pasiūlys, tai sovietai 
esą pasiruošė svarstyti. ..Mes 
lauksime, ką ambasadorius 
Kampelman pasiūlys. Tada mes 
pastudijuosime, ir greitai at
sakysime", kalbėjo Obuchov 
Genevoje. Kampelman atsisakė 
reikšti savo nuomonę, ar tokiam 
planui Amerika ir Vak. Vokieti
ja pritars, tačiau visados esan
ti galimybė susitarti ir tokiu 
klausimu. 

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
buvo atmetusi šį planą, kad 
būtų eliminuoti amerikiečiu 
laikomi užtaisai, tačiau ar Bon
na sutiks su nauju kompromisu. 
dar teks palaukti 

Sovietų Sąjungos. Kaltintojai 
sako, jog Demjanjukas buvo 
išmokytas būti mirt ies 
stovyklos sargybiniu Travvniki 
centre, kuris tada buvo nacių 
okupuotas Lenkijoje. 

Foto montažas apgavystei 
Ekspertė Anita Pritchard liu

dijo teisme, jog minėtasis 
Altman padarė foto montažą, 
pati pailiustruodama, kaip jis 
panaudojo šviesas padaryti 
Demjanjuko fotografijai, jog ji 
atrodytų lyg būtų jo. 
Ginčijamoji kortelė padaryta 
pilka spalva, kai tuo tarpu 
originalas yra šviesus ir neturi 
to pilkumo. Foto montažas 
darytas taip, jog Demjanjuko 
smakras būtų dalinai šešėlyje, 
taip pat ir jo lūpos, kad 
atrodytų, jog yra tas pats 
asmuo, tačiau tai yra specialiai 
pagamintas „kūrinys". 

Pritchard yra fizionomijos 
specialistė. Bet vyriausias 
teisėjas Dov Levin pasakė, jog 
Pr i tchard savo liudijime 
praleido pačią svarbiausią dalį, 
kaip kad Altman pateiktus 24 
veido brožus lyginant 
Travvniki dokumento fotografiją 
su paties Demjanjuko fotogra
fija. 

• 

Rudolf Hess, stovi, vieno parado metu Miunchene su mašinoje stovinčiu 
Adolfu Hitleriu 1930 m. 

Pasikorė Hitlerio padėjėjas 
Berlynas. — Prieš Niurn

bergo karo nusikaltėlių teismą 
buvo padarytas šis pareiškimas: 
„Aš esu laimingas jog žinau, 
kad a t l ikau pareigą savo 
žmonėms, pareigą kaip vokiečio, 
kaip tautinio socialisto ir kaip 
lojalaus fiurerio sekėjo. Aš 
neturiu nieko apgailestauti". 
Šis vokietis, paskutinis iš 
Hitlerio vyriausybės narių, 93 
metų Rudolf Hess, nutraukė sa
vo gyvybę pasikardamas su 
elektriniu laidu Spandau kalė
jime, pranešė sąjungininkai sa
vo bendrame rašte pasauliui. 

Sargybinis jį rado kalėjimo 
kieme su laidu ant kaklo. Hess 
buvo kalėjime nuo to laiko, kai 
jis lėktuvu nusileido Britanijoje 
1941 m. Spandau kalėjime jis 
išbuvo 40 metų ir 21 metus buvo 
vienintelis kalinys visame di
džiuliame kalėjime. Prieš tai jis 
bandė nusižudyti net keturis 
kartus. 

Su misija Britanijoje 

Britanijoje jis sakėsi atskridęs 
su „taikos misija", tačiau britai 
juo nepatikėjo. Amerika, Pran
cūzija ir Britanija vis norėjo jį 
išleisti iš kalėjimo žmoniškumo 
pagrindu, tač iau Sovietų 
Sąjunga niekad su tuo nesutiko. 
Manoma, kad to priežastis buvo 
ta, jog Hess norėjo prikalbinti 

Britaniją pasirašyti taiką su 
Vokietija ir tuo sustiprinti 
Vokietiją prieš Sovietų Sąjungą, 
o eventualiu atveju, kad britai 
kariautų prieš sovietus. Už tai 
Sovietų Sąjunga negalinti leisti, 
kad Hess būtų išleistas iš kalė
jimo. Hitlerio invazija i Sovietų 
Sąjungą prasidėjo kaip tik tuoj 
po to, kai Hess parašiutu nusi
leido Britanijoje. Churchilis 
manė, kad Hess kalba tik savo 
vardu, bet ne Hitlerio. Tuoj po 
Hess atsiradimo pas britus ir 
Stalinas sakė, kad Hess yra Hit
lerio siųstas išdėstyti vokiečių 
planą Britanijai ir tuo pačiu 
paveikti Vakarus kovoti prieš 
Sovietų Sąjungą. 

Vyriausias nacių partijoje 
Hess buvo gimęs Egipte, kaip 

vokiečio pirklio sūnus. Jis 
mokėsi Šveicarijoje ir Vokie
tijoje ir specializavosi eko
nomijoje. Vėliau susižavėjo Hit
lerio idėjomis ir persiėmė nacių 
galvojimu. Kai buvo formaliai 
suorganizuota nacių partija, jo 
numeris buvo 16, Hitlerio 7. 
Hess ir Hitleris buvo kartu 
kalėjime 1923 m. po nepavyku
sio atentato Miunchene. Ten 
Hitleris jam diktavo dalį „Mein 
Kampf knygos, kuri vėliau 
buvo nacių biblija. Jis buvo už 
vokiečių veržimąsi į Rytus — už 
„Lebensraum" politiką ir už ra
sizmą, kurį Hitleris padarė na
cių credo. Hitleris jam buvo pa
tikėjęs visą eilę politinių aukštų 
pareigų. 

Niurnbergo Karo Nusikal
timu Tribunolas nustatė, jog 
Hess, kaip Hitlerio padėjėjas, 
buvo vyriausias asmuo nacių 
partijoje. Jo atsakomybėje buvo 
tvarkyti visus partijos reikalus 
ir turėjo autoritetą daryti spren
dimus Hitlerio vardu. Už tai 
buvo nuteistas kalėt i iki 
mirties. 

Hess paliko savo žmoną ir 
sūnų. kuris pasirūpino jo 
laidotuvėmis \Yunsiedelio mies
telyje, kun> yra netoli 
Čekoslovakijos sienos. 

Lietuviai susitiko su Nikaragvos laisvės kovotojų Contras vadu dr Adolfo 
Calero Skokie jvvkusiame susirinkime. Jo kairėje Illinois Pavergtųjų 
Tautu komiteto pirmininkas pulk Kazimieras Oksas. o dešinėje Illinois 
tautiniu grupių respublikonu pirmininkas inž Anatolijus Milūnas. Dr. 
Calero savo kalboje iškėlė lietuvius ir ukrainiečius kaip stiprius ir 
pastovius kovotojus prieš komunizmą 

— Maskva pranešė, kad po 
branduolinių bandymų praėju
sią savaitę, gilia žemėje 
pradėjo veržtis dujos, bet jos 
esančios nepavojingos gyvybei. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baigiant šios dienos lai
dą, buvo gauta žinia iš Wa-
shingtono, kad 20 Amerikos 
senatorių pasiuntė Sovietų 
Sąjungos vadui M. Gorbačio
vui motyvuotą prašymą ne
trukdyti š į s e k m a d i e n į 
Lietuvoje rengiamų Stali-
no-Hitlerio pakto priminimo 
demonstracijų. Rašto ini
ciatorius yra Michigano sena
torius Donald Reagel. Pasi
rašiusiųjų tarpe yra ir abu Illi
nois senatoriai — Dixon ir Si-
mon. Plačiau bus rytoj dienos 
laidoje. 

— Sį sekmadienį, kaip pra
neša Europos spauda ir radijo 
bei televizijos žinios, Vilniuje 
prie poeto Adomo Mickevičius 
paminklo yra rengiama de
monstracija, kurioje bus iškel
tas gėdingasis faktas, kurį 
įvykdė Hitleris ir Stalinas pa
sirašydami 1939 m. rugpjūčio 
23 dieną susitarimą, pagal kurį 
buvo įvykdyta Pabaltijo valsty
bių okupacija ir atvertas kelias 
II Pasauliniam karui. Tuo pačiu 
metu panašūs minėjimai bus 
Rygoje ir Taline. Pas mus, 
Amerikoje ir Kanadoje, yra ren
giamos demonstracijos pavadin
tos „Juodojo kaspino diena". 
Chicagoje plataus masto de
monstracija įvyks taip pat šį 
sekmadineį 12 vai. dieną miesto 
centre prie Washingtono pa
minklo, kuris yra Wacker ir 
Wabash gatvių sankryžoje. Da
lyvaukime! 

Vilnius. — Ok. Lietuvoje mirė 
Kupiškio valsčiuje gimęs operos 
solistas Jonas Stasiūnas. Šalia 
dainavimo operose, jis daug 
koncertavo ir dėstė konser
vatorijoje. Iš dainuotų partijų 
galima jį vadinti basbaritonu. 
Jis dainavo pagrindines partijas 
šiose operose: Mazepoje, Tosco-
je, Otelio, Rigoletto, Pilėnuose, 
Traviatoje, Fauste, Pikų Damo
je. Sevilijos Kirpėjuje, Carmen, 
Aidoje, Kunigailštyje Igoryje ir 
kitose operose. Daug dėmesio 
kreipė į mūsų liaudies dainas. 
Palaidotas rugpjūčio 5 d. Anta
kalnio kapinėse. 

— Washingtone pranešė, kad 
specialus prezidento pasiun
tinys Centro Amerikos valsty
bėms Philip Habib pasitraukė iš 
tų pareigų, pareikšdamas nepa-
sitenkinimą, jog j is buvo 
išjungtas iš d ip lomat in ių 
pasitarimų paskutinių įvykių 
eigoje. Su pasirašymu Gvate
maloje taikos plano, amba
sadorius Habib sako, kad 
dabar jam yra pats geriausias 
metas pasitraukti. 

— Santa Barbaroje Baltųjų 
rūmų kalbėtojas Marlin Fitz-
vvater pranešė, jog prez. Rea-
ganas pasakys svarbią kalbą 
užsienio politikos klausimais 
Los Angeles mieste rugpjūčio 26 
d. 

— Washingtone buvusio pre
zidento Nixono patarėjas John 
Ehrlichman. kaip praneša Tei
singumo d e p a r t a m e n t a s , 
paprašė prezidento amnestijos 
už savo rolę Watergate byloje. 
Šiuo metu jis rašo knygas ir yra 
politinis komentatorius. 

— Kabulo srityje Afganistano 
partizanai nušovė transportinį 
sovietų lėktuvą panaudodami 
Amerikos Stinger raketą. Visi 
skridę žmonės žuvo. 

— Paragvajuje policija įsakė 
10 opozicijos vadų neišieiti iš 
namų tol, kol nebus naigta 
Asuncion miesto 450 sukakties 
šventė. 

Amerikos pasiuntinių 
pasitarimai Valstybės 

departamente 
Didelė sovietų grėsmė 

Washingtonas. — Amerikos 
sukviesti pasiuntiniai penkioms 
Centro Amerikos valstybėms 
buvo painformuoti, kadjie gali 
pasitikėti naujuoju to regiono 
taikos planu, praneša mums ad
ministracijos pareigūnai. Pats 
pagrindinis rūpestis yra, jog 
amerikiečiai nepasitiki Nika
ragvos vyriausybe ir laukia ko
kius susitarimus jie pradės vyk
dyti. Valstybės departamentas 
sako, kad turi būti jiems visiems 
aišku, kad sandinistais nega
lima pasitikėti. Bet priimtas 
Centro Amerikos vadų planas, 
kad ir palankus sovietų palai
komiems sandinistams, šian
dien jau yra aišku, kad jis kelia 
daug problemų pačiai Nikarag
vos vyriausybei. 

Ortega a iškinasi 

Diplomatai sako, jog Nika
ragvos prez. Daniel Ortega tele-
fonavo Costa Ricos prezidentui 
Oscar Arias, kuris yra pagrin
dinis to taikos plano autorius. 
p a a i š k i n d a m a s , kodėl jis 
važiavo į Havaną tuojau pat po 
pasirašymo susitarimo rugpjū
čio 7 d. Diplomatai sako, kad 
pats Ortega skundėsi, jog jis 
turįs savo vyriausybėje nugalėti 
kietosios linijos šalininkus ir 
dar gauti Kubos diktatoriaus 
pritarimą tam taikos planui. Jis 
turįs sustiprinti savo vidaus 
poziciją, praneša patikimi 
Managvos ša l t in ia i . Iš 
diplomatų patirta, jog pats 
Ortega turi labai skaitytis su 
Thomas Borge. kuris yra Nika
ragvos Vidaus reikalų ministe-
ris ir kuris kontroliuoja krašto 
vidaus saugumą ir slaptuosius 
valstybės organus ir yra kaip ir 
Nikaragvos KGB. 

Prašo išvežti 
Kubos karius 

Ortega, kai buvo nuvažiavęs 
į Kubą, stengėsi išgauti Fidel 
Castro sutikimą, kad būtų 
išvežtos Kubos karinės pajėgos 
iš Nikaragvos, kaip to reika
lauja pasirašytas planas, kad 
visos iš užsienio atvykusios 
padėti jėgos apleistų tuos 
kraštus. Po Ortegos — Castro 
pas i t a r imo , buvo išleistas 
komunikatas, kuriame Kuba 
pare i šk ia savo pri tarimą 
Gvatemalos planui. 

Pasitarimai Valstybės 
departamente 

Amerikos diskusijoms Wa-
shingtone šį pirmadienį tuo 
reikalu vadovavo Valstybės 
sekretoriaus asistentas Elliott 
Abrams. Buvo apsvarstytas tas 
t a ikos p lanas detal iškai . 
Abrams pasakė, jog planas yra 
daugiau preliminarinis ir dar ne 
galutinis ir turi daug neaiškiu 
prasmių. Administracija veda 

— Klaipėdoje tradicinė pre
mija už kūrinius maristine 
t ema pask i r t a žurnalistui 
Aloyzui Urbonui. Jo knyga 
..Jūra, lauk manės" yra plačiai 
skaitoma visoje Lietuvoje. Joje 
daug įdomiu pasakojimu apie 
tolimojo plaukiojimo žvejybos 
laivyno jūrininkus, šturmanus, 
radistus, mechanikus. Autorius 
juos gerai pažįsta, nes ir pats 
t r i sdeš imt metų plaukiojo 
jūromis bei vandenynais. Jis 
taip pat buvo matrosu. 

intensyvius diplomatinius 
žygius, kad planas nebūtu 
dviprasmiškas. Pasiuntiniai 
sugrįžo į savo kraštus antra
dienį, kad laiku galėtų pareikšti 
Washingtono nuomonę tų kraš
tų užsienio ministeriams, kurie 
trečiadienį buvo susiiinkę San 
Salvadore taikos plano posė
džiui. 

Gvatemaloje pasirašytas pla
nas nori išspręsti visus 
konfliktus Centro Amerikoje, 
bet pagrindinis dėmesys yra 
Nikaragvai. Administracijos ir 
Kongreso speakerio prieš tai 
paruoštas p lanas nebuvo 
palankus sandinistams. kaip 
kad yra šis planas. 

Pasimokykime iš praeit ies 
Valstybės departamente pa

siuntiniams buvo išdalinti 1973 
m. susitarimo nuorašai tarp 
Washingtono ir Hanoi, pasi
rašyti Paryžiuje baigti Viet
namo karą, kaip pavyzdžiai iš
studijuoti tada buvusiai situaci
jai ir palyginti dabar esamai. 
Tada komunistai savo pasirašy
tą susitarimą ignoravo. Vėliau 
Šiaurės Vietnamas užėmė Pietų 
Vietnamą ir 1975 m. sujungė į 
vieną jau jų valdžioje. 

Siame pasitarime su pasiunti-
niais buvo aiškiai pasisakyta, 
jog Centro Amerikoje rūpi 
Amerikos saugumas, nes ten 
yra įsivėlusi Sovietų Sąjunga. 
Ten buvo pasakyta , kad 
Washingtonas netoleruos 
Maskvos atsiųstų kovos lėktuvų 
Nikaragvai. ..Tai yra Sovietų — 
Amerikos reikalas", sakė ofi
cialus departamento parei
gūnas . Gvatemalos taikos 
planas to visai neliečia ir tai yra 
svarbiausioji problema. 

Nauji areštai 
Nikaragvoje 

Kaip tik praėjusį savaitgalį 
Managvoje įvyko protesto 
demonstracijos ir vyriausybė su
areštavo daugel demonstrantų 
vadų. Kai taip daroma dabar, 
kai buvo pasirašytas taikos 
susitarimo planas, tai ir kyla 
rimtos abejones, ar sandinistai 
iš viso pradės demokratines 
reformas. ..Po šitų naujausių 
areštų, ar galima patikėti 
prezidento Ortegos žodžiais de
mokratizuoti Nikaragvą?", 
klausė Valstybės departa
mentas šiame pasiuntinių pa
sitarime. Susidaro įspūdis, kad 
sandinistai nori suimti dabar 
visus opozicijos vadus, kurie dar 
nebuvo suimti. Nikaragvoje 
veikia ypatingos apsiausties 
stovio įsakymas, pagal kurį 
galima areštuoti,bet kokį pilietį 
ir už bet ką. jei to nori san
dinistai. Jų laikraštis ..Barri-
cada" rašo. kad už tas demons
tracijas yra kalta Amerika, nes 
ji jas suorganizavusi. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 20 d.: Bernardas. 

Fihberta. Neringa. Tolvinas. 
Svajūnas. 

Rugpjūčio 21 d.: Pijus X. 
Anastazija. Joana, Violeta. 

ORAS 

Saule teka 6:03. leidžiasi 7:45. 
Temperatūra dieną 83 1 . 

naktį 68 1. 
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74-TGJO L I E T U V O S 
VYČIŲ VISUOTINIO 

SEIMO ĮVYKIAI 

Liepos 30 d. Kansas City. K.S. 
prasidėjo L i e tuvos Vyčių 
74- tas is V i s u o t i n i s su
važiavimas. Suvažiavimui min
tis buvo paimta iš palaimintojo 
Jurgio Matulaičio raštų: „Siek. 
Dievo, Jo dvasią nešk viskam". 

Atidaromosio- šv. Mišios buvo 
aukojamos Šv. Marijos - Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
J a s atnašavo Centro valdybos 
dvasios vadas kun. An tanas 
Jurgelaitis. 

Po puikia i praėjusių a t i 
daromųjų pietų, pirmasis darbo 
posėdis prasidėjo v ė l i a v ų 
įnešimu. Invokacme m a l d a 
sukalbėjo kun. A. Jurgelait is , o 
po to įvyko Centro valdybos na
riu pristatymas. Malda buvo 
prisiminti mirusieji nariai, ypač 
buvusieji j.'-ezidiumo nariai — 
New Yorko Larry Janonis i r 
Chicagos Irena Sankute. 

Suvažiavimo rengimo komi
teto p i rmininkas Eugen i jus 
Ashley pasveikino susir inku
sius narius bei svečius. Cent ro 
valdybos pirmininkas P ranas 
Petrauskas pranešė apie or
ganizacijos stovj. Lietuvos 600 
metų Krikščionybės sukak t i e s 
minėjimo įvykius Romoje, bei 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos apeigas apibūdino 
buvusioji C e n t r o v a l d y b o s 
pirmininke Loretta Stukienė iš 
Watchung, NJ , C lemenc ine 
Miller iš Bridgeport, CT. ir Vik
toras Matthau iš Providence, RI. 

Šio vakaro linksmoji pro
grama vyko Gold Buffet sve
tainėje. Po puikios vakar ienės , 
kurios metu svečius l inksmino 
muzikantai Don LiPovac. Phil 
Ashley ir solistas Algirdas Bra
zis, vyko puikūs 14-kos akor
deonų orkestro muzikos paįvai
rinti šokiai. Dirigentu buvo Don 
LiPovac. 

Antrajame darbo posėdyje 
pranešimus pateikė iždininkė 
Teresė Trainis iš Bridgeport, 
CT, ir patikėtiniai Marija Kin 
čiuviene iš Chicagos bei Vincen
tas Gray iš Clevelando. OH 

Prezidiumui p i r m i n i n k a v o 
Algirdas Budreckis iš Bostono. 
Vicepirmininkais buvo P r a n ė 
Pctkuvienė iš Dayton. OH. ir 
Jonas Adomėnas iš New Yorko. 
Sekretorėmis buvo Rita P inkus 
ir Ann Bender, abi iš Worcester, 
MA. 

I/>retta Stukienė praneš*; apie 
Lietuvos Vyčių fondo stovį. J i 
pristatė ir rašinio konkurso 
laimėtojus: pirmoji premija t*-ko 
Chicagos Sabinai Klat t . a n t r o 
ji - Forest City, PA, Marijai 
Sazecki, trečioji — Chicagos Kr 
nie Sutkui, o pagyrimas — 
Daytono. OH, Marijai Lucas. 
Jury komisijos nar ia i buvo 
Loretta Stukienė, Aldona Ryan 
ir Irena Sankute 

Kun. Jurgelait is moderavo 
religines diskusijas, kurių tema 
buvo , ,Asmeniškas js iparei 
gojimas Krikščionybės Jubilie
jaus šventėje". 

Antrosios sesijos šv. Mišios 
vyko kitoje gražioje, senoje Kan 
sas City bažnyčioje - Šv Jono 
Krikštytojo parapijoje 

Po pietų Pitkos restorane, 
archyvų komiteto p i rmininkas 
I-arry Švelnis padare prane
šima. Popiečio diskusijas pra-
vedė dr Viktoras S tankus iš 
Clevelando, t e m a ..OSI ir 
Holokaustas Lietuvoje". J i s pa 
pasakojo, kaip Lietuva Antrojo 

Pasaul inio k a r o m e t u padėjo 
s ą j u n g i n i n k ų j ė g o m s , k a i p 
Lie tuva buvo vienintel is kraš
tas , kur :s boikotavo vokiečių 
SS legionų verbavimą, ir 1.1. 

Rezoliucijų tarpe y r a ir pa
dėkos laiškas Popiežiui Jonui 
Paul iu i II. daug prisidėjusiam 
prie Lietuvos 600 metų Krikš
to j u b i l i e j a u s m i n ė j i m o 
įvykdymo; padėkos laiškas kun. 
Juozui Dambrauskui, MIC, sun
kiai dirbusiam, kad pasiekti pa
laimintojo Jurgio Matulaičio be
atifikacijos sute ik imą: padėkos 
laiškas mons. Algimantui Bart
k u i , Romos L i e t u v i ų Pon-
tifikalines kolegijos rektor iui , 
aktyviai pasireiškusiam Romoje 
vykusiose Krikščionybės jubilie
jaus bei beatifikacijos šventėse; 
padėkos laiškai a rk ivyskupui 
Marcinkui ir mons. Bačkiui Ro
moje. 

P e n k t a d i e n i o v a k a r o k u l 
t ū r i ne programa vyko Jolly 
t ea t r e . Jos metu pasirodė Oma-
hos . .Rambyno" choras bei 
Don LiPovac. pasaulinio garso 
akordeonis tas . 

Kansas City miesto „Aido" 
t au t in ių šokių šokėjai pašoko 
l ietuviškus t a u t i n i u s šokius, o 
K a n s a s valstijos toną suteikė 
Kansas City banjo orkestrėl is . 
Vaka ra s puikia i praėjo. 

Šeštadienio ryto sesijoje prisi
s t a tė jaunieji vyčiai. Jaunųjų 
vyčiu vicepirmininkė Marytė 
Lepera iš Philadelphijos prista
tė Shenandoah , PA, gyventoją 
P r a n e Raubą, kur i paaukojo 
2.000 dol. v ieno j a u n o vyčio a r 
vytės pas iun t imui į Australijo
je gruodžio mėnesį vyksiantį 
Lietuvių J a u n i m o kongresą. 
Buvo p a s k e l b t i l a iming ie j i 
jaunieji vyčiai: Ri ta Zakarka i tė 
iš Chicagos ir Rima Hartvigas 
iš A m s t e r d a m , NY. J a u n u t i s 
Vytis G i n t a r a s Keenan iš New 
Yorko jteikė žymenį Centro val
d y b o s p i r m i n i n k u i P r a n u i 
P e t r a u s k u i , jo senelio Petro 
Zupkos a t m i n i m u i įamžint i . 
J a u n i e j i p r o g r a m ą užba igė 
d a i n ų p y n e , k u r i ą a t l i k o 
P a d a l i n o š e i m o s va ika i iš 
Chicagos. 

Lietuvos vyčiai Chicagoje sveikina kun. dr. Juo/a Prunskį jo į prelatus pakėlimo proga. Iškilmingos 
Padėkos šv. Mišios ir įvilktuvės įvyko rugpjūčio 9 d. Queen of Universe bažnyčioje. 

Nuotr J . Tamulaičio 

ninkaujant narei Helen Shields. 
Šeštadienio vakare vykusia

me bankete stipendijų komiteto 
vardu stipendijas į teikė Cle
mencine Miller. Alice Karklas 
memorial inę stipendiją 1,900 
dol. gavo Jud i th Ann Rikstems jams. 
' 'Amsterdam, N Y; ir po 1000 dol. 
— Kenne th Jasowicz 'Ams
te rdam, NY; ir Ba rba ra Mit-
s k u n a s 'Phi ladelphia , PAj. 

G a r b ė s n a r y s t ė s u t e i k t a 
mons. Algimantui Bar tkui , Lie
tuvių Pontifikalinės kolegijos 
Romoje rektoriui . J i s įsteigė 
A n t h r a c i t e 144-tą Lietuvos 
Vyčių kuopą ir žemutinėje 
Pennsylvanijos valstijoje buvo 
l i e t u v i š k o s i o s d v a s i o s gai
vintojas. Ši Garbės narys tė yra 
pa t i aukščiaus io j i Lietuvos 
Vyčių organizacijos pagerbimo 
pakopa. 

Ketvir tas is Lietuvos Vyčių 
laipsnis buvo su te ik tas užda
romosiose šv. Mišiose Vincentui 
Gray <Cleveland, OH), Jonui 
Antanavičiui ir Daliai Bulvičie-
nei (NY). Per šv. Mišias giedojo 
Omahos „Rambyno" choras, o 
solo bei duetą at l iko solistai 
Algirdas Brazis ir Marija Juzė

nas, abu iš Chicagos. 
Po pietų Holiday Inn sve

tainėje, sveč.ai bei nariai skirs
tėsi kelionei j namus, su šiltais, 
draugiškais padėkos linkėjimais 
visiems Kansas City gyvento-

Vertė 
Aleksandras Pakaln išk is , J r . 

IŠ 147-TOS KUOPOS 
VEIKLOS 

147-toji St. Petersburgo Lie
tuvos Vyčių kuopa Floridoje 
gyva ir sveika. Aleksas Krau-
jalis išr inktas pirmininku ket
vir tam t e rminu i . Nuo pa t 
anks tyvųjų kuopos d i e n ų 
Viktori ja Kleivienė y r a 
sekretorė, o kun. Gasiūnas — 
dvasios vadu. Perrinkti buvo 
iždininkė Zigaitienė, finansų 
sekretorė Elena Vilnis bei visų 
komitetų pirmininkai. 

110-tos Maspetho kuopos pra
laimėjimas — mūsų laimikis: 
Alfonsas ir Stasė Kraujeliai per
sikraustė Flondon ir įsijungė į 
mūsų kuopą. P r a ė j u s i a m e 
susirinkime mes juos šiltai 

priėmėme. 
N u o š i r d ž i a u s i l i n k ė j i m a i 

A n t a n u i M a ž e i k a i , k u r i s 
sveiksta po kraujo išsiliejimo. 

Denis. Antano ir Sue Mažeikų 
sūnus , pradeda savistovų gy
venimą. J is visą gyvenimą buvo 
Lietuvos Vyčiu, p radėdamas 
savo veikla jaunuč iu . Buvo 
Lietuvos Vyčių s t ipendininkas, 
s t u d i j u o d a m a s F o r d h a m o 
u n i v e r s i t e t e ir Buf fa lo 
medicinos mokykloje. Ke tu r i s 
me tus t a r n a v o ka r iuomenės 
ligoninėje štabo vyresniuoju. 
Vyčiuose pr ik lausė įvair iems 
komite tams. Penker ius metus 
buvo lietuviškųjų re ikalų ko
miteto p i rmin inkas . Denis su 
žmona Audrone yra Ketvi r to 
Lietuvos Vyčių laipsnio nar ia i . 
Linkime daktarui Denis sėkmės 
ir ge ros k l o t i e s a t i d a r a n t 
gydytojo kab ine tą op thamo-
logijos prakt ika i . 

Aštuoni mūsų kuopos nar ia i 
da lyvavo Romoje vykusioje 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus šventėje. 

V. Kraujalm 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

TAUTOS Š V E N T Ė S 
MINĖJIMAS 

Tautos šventės minėjimas 
rugsėjo 6 d., sekmadienį, ruošia
mas Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos patalpose. 

Minėjimas bus pradėtas 10:30 
1987-1988-tųju metų Cen t ro vai. rytą šv. Mišiomis, Dievo 

valdybon iš r inkt i : pirm. P r a n a s Apvaizdos lietuvių parapijos 
P e t r a u s k a s fSyracuse , NY), bažnyčioje. Šv. Mišias aukos pa-
pirm. vicepirm. P r a n ė Petku-
v i e n e ' D a y t o n . OH) , a n t r . 
vicepirm. P r a n a s Peterson (New 
H a v e n , C t ) , t r e č . vicepirm. 

rapijos klebonas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Minėjimo aka
demija — 12 vai. Kultūros cen
tro salėje. Kalbėtoju pakviestas 

Marytė Lepera 'Ph i lade lph ia , Vac lovas Kle iza , Lie tuvos 
generalinis konsulas Chicagoje. 
Menine programą atl iks jau
n a s pianistas Aleksas Mitrius. 

Minėjimą organizuoja Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba. Organiza
cijos pamaldose ir minėjime 
kviečiamos dalyvauti su savo 
vė l i avomis . Visi kviečiami 
dalyvauti . 

PA», sekre torė Mari ja Juzėnas 
'Chicago, IL), ižd. Alfonsas Trai
nis 'Bridgeport , CT), f inansų 
sekr . Mary Kober (NY), pat ikė
t inia i Marija Kinčiuvienė (Chi-
cago. IL) ir Gene Ashley (Kan
sas City, KS), r i tualų kom. 
pirm. Scottie Ž u k a s (Chicago, 
IL), spaudos reik. kom. pirm. Sa
bina Kla t t (Chicago, IL), lie
tuviškųjų reik. kom. pirm. dr. 
Jokūbas S t u k a s (Watchung . 
NJ), kultūrinių reik. kom. pirm. 
Regina Kot 'Ams te rdam, NY), 
archyvų kom. p i rm. Longinas 
Švelnis f Boston, MA), l ie tuvių 
katal ikų šalpos kom. pirmi
n inke Florence Zielskas (So. 
Boston. MA), l ietuvių kalbos 
koordinatorė Apolonija Ziaušie-
nė (Amsterdam, NY), „Vy t i s " 
b i u l e t e n i o r e d a k t o r e D a l i a 
Bulvičienė ir dvasios vadas — 
k u n . A n t a n a s Ju rge la i t i s . 

75-tasis Visuot in is Lietuvos 
Vyčių s u v a ž i a v i m a s į v y k s 
W;ishington, DC, ir jį r engs 
C e n t r o v a l d y b a , p i r m i 

LIETUVIŲ 
B E N D R U O M E N Ė S 

GEGUŽINĖ 

Lietuvių Bendruomenės ge 

ARTĖJA MOKSLO 
METŲ PRADŽIA 

Rugsėjo 12 dieną L.B-nės 
„Žiburio" lituanistinė mokykla 
vėl p r a d ė s nau jus moks lo 
metus. Kiek žinoma, mokytojai 
jiems stropiai ruošiasi. Darželio 
mokytoja — Taura Underienė, 
savo vyro Vito ir kitų pagalba, 
jau gražiai įrengė darželio klase. 
Su Lietuvių Bendruomenės 
f inansine p a r a m a n u p i r k t i 
darželio klasei nauji baldai. 
Kiek sunkiau vyko surasti nau
ją mokyklos vedėją. Ilgus metus 
mokyklai vadovavusi mokytoja 
Danutė Doveinienė jau ruošėsi 
išeiti poilsiui, bet atrodo, vėl 
grįš vadovauti mokyklai, nes jai 
sąžinė neleidžia, kad mokykla 
p radė tų merdė t i . L.B-nės 
valdyboje švietimo re ika lus 
tvarkyti apsiėmė Jūra tė Pečiū
rienė. Viskas juda pirmyn. 
Tikimasi, kad tėveliai atkreips 
tinkamą dėmesį, į savo vaikų 
auklėjimą lietuviškoje aplinkoje 
ir rugsėjo 12-ta suves visą prie
auglį į „Žiburio" mokyklą, kur 
vėl skambės lietuviškos dainos 
ir žodžiai. 0 mokytojams tenka 

n iam sus i r inkimui ir ka i ku
r iems valdybos na r i ams atsi
sakius iš valdybos, į L.B-nės 
Detroito apy l inkės valdybą, 
buvo pakviesti ir įsijungė: Jūra
tė Pečiūrienė — švietimo reika
lams, Kris t ina Reinhard, Elvy
ra Idzelienė ir Gina Baukienė . 
Sveikiname! 
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Mano supratimu — tas yra ge
r i a u s i a i i š a u k l ė t a s , k u r i s 
g e r i a u s i a i į s t eng ia pake l t i 
g y v e n i m o d ž i a u g s m u s ir 
kančias. 

•J. J. Rousseau 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

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

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

Ofs. 733-4477; 
Rez. 24e-00e7; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALVBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVUORD V1EDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G V D V T O J A S )fi CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

2 6 5 5 W. 6 9 St . 
Tel. 7 7 6 - 9 6 9 1 

pirm. 12-2 v. p.p.: treč. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 4 2 2 0 1 0 1 

Valandos paga^ susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

o-° antr 12-o. penkt 10-12: '.-c 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, III. 60852 

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

Cardiac Diagnos:s, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies .r Krau]agys!;j Lgos 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

IOKŠA 
V AKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
\ aland(.is pagal susitarimą 

gužine šiemet įvyks, rugsėjo 20 palinkėti sveikatos ir ištvermės 
d., sekmadienį, Dievo Apvaizdos dirbant su mūsų lietuvišku jau-
lietuviu parapijos sodelyje ir nimu. Jūsų rankose yra mūsų 
Kultūros centre. J au dabar gali- tautos ateitis. 
ma įsigyti laimėjimų bilietėlius; 
juos platina valdybos narys Juo
zas Matekūnas. Ta proga or
ganizuojami ir kitokie malo
numai. Lietuvių Bendruomenės 
Detroi to apy l inkės valdyba 
kviečia visus dalyvaut i ir tuo 
paremti LB-nės veiklą. 

NAUJI VEIDAI LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBOJE 

Dėl nepramatytų priežasčių, 
neįvykus pavasarį L.B-ės meti 

RAŠYTOJO VYTAUTO 
ALANTO PAGERBIMAS 
Detroitiečio rašytojo Vytau to 

Alanto pagerbimą ir supažin
dinimą su jo nauja knyga L.B-ės 
Det ro i to apy l inkės va ldyba 
ruošia lapkričio 8 dieną. 

R U G S Ė J I S LIETUVIŲ 
B E N D R U O M E N Ė S M Ė N U O 

Rugsėjis y ra ski r tas Lietuvių 
Bendruomenei, jos veiklai prisi
mint i bei jos darbus pa remt i . 
Paskutiniu metu, dėmesys buvo 
kre ip iamas , l ie tuviškam švie
t imui, mokykloms bei jų veiklai 
paremti lėšų telkimui. Ir šiemet 
bus vykdomas vajus l i tuanis
t i n i a m š v i e t i m u i p a r e m t i . 
Tikimės, kad detroitiečiai bus 
dosnūs ir savo aukomis pa rems 
mokyklų išlaikymą. Praėjusiais 
m e t a i s m ū s ų , , Ž i b u r i o " 
mokykla iš bendro L.B-ės ir 
Lietuvių fondo ka t i lo gavo 
tūks tan t į dolerių paramos. 

J o n a s U r b o n a s 

DETROITO KASOS 
P R A N E Š I M A S 

Detroito LFCU KASA bus už
daryta šeštadienį, rugsėjo 5 d., 
ir pirmadienį, rugsėjo 7 d. Šiuo 
la iku au tomobi l iu p i r k i m o 
paskolų nuošimčiai K A S O J E 
t ik 9.57,. 

H32 S. Ked/ie Ave.. C hkago 
W \ 5-2t<70 arba 48°-444l 

DR. K. A. JUČAS 
OP< IS I H •(. K 

KOSMFTIM < HIRURUIA 
Valandos p.i^.il st;-,;t.inrr..i 

Namu 584-552" 

DR. ALGIS PAULIUS 
OKTOfEOMtŠ UGK3G 

CHIRURCIIA 
c-132 S. Ked/io. C hieaco. III. 

l e l . o25-2tC0 
1185 Pundee Ave.. I l g in . III. c0!20 

le l . 742-0255 
\ .įl.indt*. p,ii:al -u-it.irim.i 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

T hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pa^ai susitarimą 
Penkt antr, ketv >r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju .r , namus 

Tel. RE-llance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

lel -415° ofiso ir buto: O I vmpic 

DR. P. KISIELIUS 
ertn roi\s m < HRURGAS 

1443 So 50tb Ave., Cicero 
K.i-.Jien 1 iki 8 v.il v.ik 

-kvrt i - trec Se't 12 iki4 v.il popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
Iteiiai. plokšteles i r bendroji praktika 

2 6 5 9 W. 59 S t . Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTV CYI7VTOI \ 
8104 V KefctrtJ Road 

1 mvli.i i \ . ik. i ru- nuo H .iriem \v< 
le l . 5*3-0700 

\ .;I.I:HIO- p.'U.i! -u-'t. inni.i 

DR. FRANK PLECKAS 
'K.ilb.i l ictuviik.i i 

O fTOM! ĮRIŠTAS 
Tikrin.i akis Pritaiko akiniu- ir 

.( ont.u t len-rs" 
2M8 VV "Ist St l e l . 7?7-514« 

\.>l p.n:.il susitarimą U/d.uvt.i tre<" 

Pr T umasopio ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
•spėt. i.ilvbe C hirurfin.i 
2454 VVest 7lst Street 

l e l 434-1818 Re*. 852-088° 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 f . » Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Speualvbe \ idaus ir plauCiu IIKOS 

2636 W. 71 »t St.. CMcaoo. Ht. 
Mfc 436-0100 

11800 Southw»«t Hlgtmay 
Palo* Halghtt. IH. M463 

J12) 361 -0220 '312) 361 -0222 

Pr 

^ " r (. I 

DR. IRENA KURAS 
KŪPIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPF.C IALISTĖ 
MFDICAL B U I L P I \ ( . 

3200 VV 8 l s t Street 
Ofiso tel RF 7-1K.8; 

Re/id 385-4811 
lumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
M >Bf VIDAUS LK.OS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
I'irm 2-7 Ant r ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU rŪSI FS IR 

PROSTATO C HIRURUIA 
265* VV. f3 rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv ? S p p 
5ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, re*. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Spenalvbė — Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
61t>5 S. Archer Ave. ''prie Austin' 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5 

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

2700 W. 43 St.. Tel. 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

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



Ir su opozicija ir be jos 

NIKARAGVAI SUNKU 
Šiuo metu, stengiantis ieškoti 

diplomatinių priemonių iš
spręsti Nikaragvoje užsitęsusį 
Contrų ir sandinistų konfliktą, 
susipažinimas su bendrais 
Nikaragvos istorijos bruožais 
gali duoti geresnę perspektyvą 
šios Centrinės Amerikos vals
tybės problemų supratimui. 

Ispanų kolonizuota tik 
17-tame šimt., Nikaragva visuo
met pasižymėjo perversmais ir 
politiniais neramumais. Todėl 
1909 m., dėl tos priežasties žlu
gus dar vienai valdžiai, JAV, 
išsigandus, kad Nikaragvos 
nestabilumas sužlugdys visą 
pusrutulio politinį stabilumą, 
pasiuntė 3,000 marinų ten 
tvarką palaikyti, kurių skaičius 
nuo to laiko iki 1932 m. svyravo 

tarp 1,000 ir 200, žiūrint, 
koks politinis klimatas. 

Sandino ir sandinistai taip pat 
turi Nikaragvoje ilgą, per kelias 
kartas einančią istoriją. Au
gusto Cesar Sandino, jau nuo 
1928 m. su savo revoliucionie
rių kadrais iš Nikaragvos kalnų 
puldinėja valstybinius ka
riuomenės dalinius, norėdamas 
socialinės-politinės- reformos. 
Tačiau pavyzdžiu ėmė ne sovie
tus, o Meksiką, kaip geriau tin
kantį Centrinei Amerikai. 

Vienai konservaterių-liberalų 
koalicinei valdžiai jam ir jo 
sukilėliams pasiūlius amnestiją. 
kad konstruktyviai įsijungtų į 
valstybinį gyvenimą. Sandino 
jos atsisakė tol, kol JAV ma
rinai pasiliksit* Nikaragvoje. 
Jam pradėju- priversdinėti 
kaimiečius stot; į jo kariuo
menę, jo populiarumas greitai 
nusmuko. 

Sandino populiarumas vėl 
pakilo, kai 1932 m. JAV-ės, 
nebenorėdamos svetimame 
krašte laikyti savo marinų, juos 
atitraukė. Tuometinis Nikarag
vos prezidentas vėl kvietė San-
diną susitaikyti, bet jis vėl atsi
sakė, reikalaudamas teisės 
valdyti savo užkariautą teri
toriją, kurioje galėtų vykdyti 
savo socialinę reformą. Netru
kus Sandino buvo rastas 
nužudytas aerodrome. 

1936 m. dėl didesnių nera
mumų nuvirto valdžia ir naują 
valdžią perėmė kitas liberalas 
Anastasio Somoza. Iš pradžių 
mokėjęs patenkinti opoziciją, 
netrukus jis pradėjo nesilaikyti 
konstitucijos ir 1956 m. politinio 
oponento buvo nužudytas per 
valstybinius pietus. Po jo valdė 
jo brolis, kurį sutiko remti li
beralai, bet netrukus vidurinieji 
ir konservatoriai pradėjo reikšti 
nepasitenkinimą Somozų val
džia. Jų vardu kalbėjo įtakingos 
konservatorių šeimos galva 
Pedro Chamorro, kuris pasidarė 
įtakingiausio Nikaragvos laik
raščio ..La Prensa'" redaktorius. 
Toje rolėje organizuodamas 
Somozai opoziciją, Chamorro 
vyko į Kubą pastudijuoti, kaip 
Castro vykdė revoliuciją ir pra
šyti Castro paramos. Tačiau šis 
atsisakė. 

1961 m. Hondūre sandinistai 
persiorganizavo, vadovaujami 
trijų privačiose mokyklose iš
mokslintų studentų. Nors Rytų 

atgal į Hondūrą. Už tuos žiau
rumus šįkart jau viešai valdžią 
kritikavo kard. Obando y Bra-

reikalaudamas teismo jų vo, 
vykdytojams. Somoza nieko ne
darė ir net nekreipė dėmesio, 
kai krašte pradėjo kilti protes
tai prieš valdžios vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus. 

Sandinistai pasinaudojo šia 
proga palenkti pasaulio opiniją 
savo naudai, o Nikaragvos 
krikščionys demokratai ir pra
monininkų opozicijos partija irgi 
manė, jog nuvertę Somoza galė
sią vėl perimti krašto valdymą. 
Už savo perspėjimą apie sandi
nistų marksistines užmačias per 
„La Prensa", 1978 m. Chamor
ro buvo nužudytas, kas iššaukė 
pasaulinės spaudos ir nikarag-
viečių pasipiktinimą valdžia. 
Sandinista išnaudojo šią progą 
pasitelkti talkininkų revoliu
cijai. 

Nenorėdamas remti nepopu
liarios Somozos valdžios nei 
sukilėlių, JAV prez. Carteris 
dar ieškojo diplomatinio spren
dimo, bet tam jau buvo pavėluo
ta. Praleidęs progą pakurstyti ir 
paremti viduriniuosius, kai dar 
buvo laiko, prez. Carteris jau 
nieko nebegalėjo padaryti, kai 
Somozai pabėgus sandinistai 
sudarė valdančią „junta", 
kurioje pozicijos atiteko 
radikaliausiems sandinistams. 
Vienintelis nuo valdžios nepri
klausomas laikraštis „La Pren
sa" sutiko „nepriklausomai 
kooperuoti" su valdžia. Tačiau, 
kai jis pradėjo skelbti sandinis
tų vykdomas žiaurybes ir 
reikalauti tarptautinės investi-
gacijos, valdančios juntos šneko
vas D. Ortega, pareiškęs, kad 
Nikaragva yra laisvas kraštas 
kaip Amerika, kuriam nereikia 
tokių investigacijų, uždarė „La 
Prensa". 

Iki tol sandinistus palaikę 
konservatoriai, vidurinieji ir 
pramonininkai pradėjo iš krašt-
to trauktis ir organizuoti rezis
tenciją prieš sandinistus. Ne
trukus prie jų balso prisidėjo ir 
Bažnyčia, kai valdžia į mokyk
las prisikvietusi marksistus 

metu organizuoti marksizmo 
pamokas ir reikalauti per pa
maldas propaguoti marksistinį 

GILIAI ĮMINTOS PĖDOS 
50 METŲ BŪVYJE 

Kun. dr. P. Gaidos auksinis kunigystės jubiliejus 
A. KALNIUS 

zijoje, o baigė Kėdainių gim
nazijoje 1931 m. Yra vertas dė
mesio jo palinkimas į svetimas 
kalbas. Siekdamas mokslo 
Širvintuose, jis apsigyveno 
lenkiškai kalbančioj šeimoj, o 
Kėdainiuose — vokiečių šeimoj. 
Vadinasi, vidurinio mokslo ei
goje jis išmoko dvi svetimas 
kalbas: vokiečių ir lenkų. Jis 
panoro dar pramokti ir prancū
zų kalbą. Tad 1938 metų vasarą 
išvyko į prancūzų Nancy 
universitetą, kuriame būdavo 
ruošiami prancūzų kalbos kur-

Kaip šioks toks „Tėviškės Ži
burių" bendradarbis, nedrįsau 
rengėjams atsisakyti parašyti 
keletą posmų apie savo 
viršininką, šio laikraščio 
redaktorių, jo 50 metų kuni
gystės proga. Jis nuo gimnazi
jos laikų jau buvo iš raštų pa
žįstamas jauniesiems skaityto
jams, o dar plačiau išėjo į vie
šumą, būdamas kunigų semina
rijoje ir universiteto auditori
joje, o dabar iš jo rašto darbų jį 
pažįsta beveik visas platusis lie
tuvių išeivijos pasaulis. 

Y on. P. Gaidą ir aš pažįstų jau 
geroką glėbį metų. Betgi mano 
pažintis yra nelabai gili, nes, s a i svetimšaliams. Čia jis 
žinodamas jį esant visados labai įsisavino prancūzų kalbos pa-
užimtą redakciniais ir kitais grindus, kurie tapo motyvu ir 
darbais, aš stengdavausi jo laiko toliau gilintis įjos pažinimą, 
negaišinti. Kartais asmeniškai Reikia pasakyti, kad Kėdai-
įteikdavau vieną kitą straipsnį, nįUOse jo gyvenimas vokiečių 
persimesdavome keliais saki- šeimoje jį įgalino ar bent daug 
niais ir — sudie. Nors būtinai pagelbėjo su anuomet dar teolo-
reikia pasakyti, kad aplamai jo gijos studentu Vyt. Mankeliūnu 
santykiai su savo bendradar- išversti iš vokiečių kalbos gana 
biais visados būdavo ir yra gana stambų Tihamer Totho veikalą 
šilti. „Jaunos sielos auklėjimą". 

Kun. P. Gaida gimė 1914 Vos tik baigęs Kėdainių gim-
metais sausio 26 d. Bajorų naziją, būdamas vos 18 metų 
kaimo lietuviškoj aplinkoj, jaunuolis, Pranas įstojo į Kau-

| Želvos valsč., Ukmergės apskr. n o kunigų seminariją ir į V. D. 
Jo tėvai paveldėjo Gaidama- Un-to Teologijos-filosofijos fakul-
vičių pavardę iš senelių Žaidžiu, tetą. Studijų metu sunegalavęs, 
kurie pagal anų metų bendrą kuriam laikui turėjo mokslą nu-
nusiteikimą pakeitė ją į traukti. Šias „atostogas" jis 
Gaidamavičius. Tačiau, kaip panaudojo minėtai Totho kny 
a.a. kun. St. Yla savo straips
nyje 1979 gruodžio 18 d. 
„Drauge" nurodo, kaimynų tar
pe neprigijo ir Žaidžiai visą lai
ką pasiliko jų atmintyje. Ogi dar metais jis buvo įšventintas ir 
būdamas jaunas, Pranas, kunigu. Būdamas jau kunigu, 
sėdėdamas Kėdainių gimnazijos 
suole, rašydamas į anuometinę 
„Žvaigždutę" straipsnelius, įsitraukė ir į visuomeninę 
pasirašydavo Žaidžiu. Savo veiklą pavasarininkų, atei-
senelių gimtine Žaidžio pavar- tininkų ir angelaičių orga-
de, jis, jau ir klieriku būdamas, nizacijose. Vienas iš svarbiųjų jo 
pasirašydavo po savo straips
niais „Misijose", „Ryte" ir 
„Naujojoj Romuvoj". Vėliau, jau 
būdamas kunigu, „N. Romuvoj" 
ir, regis, „XX Amžiuje" pasi-

. rašydavo Gaidamavičium. _ „„„..-, ., 
mokytojus, mokančius ateizmo, i Taip pat Gaidamavičiaus vardu Mat, šioje vyskupijoje buvo du 
pradėjo ir sekmadieniais Mišių i š l e i d o , a v 0 t r i s knygas. O 1967 kunigai Gaidamavičiai ir abudu 

m. savo redaguotą knygą 
„Lithuanians in Canada" pasi
rašė P. Gaida. Šia pavarde pasi-

rio universitetan pagilinti savo 
teologines žinias. Bet čia vėl 
nelaimė. Muensterio apydreg-
name klimate vėl pašlijo jo 
sveikata. Jis, matyt, turėjo 
plaučių negalią. Tad jam trūko 
kalnų oro. Šiuo atžvilgiu jam 
geriau tiko Freiburbgas, kuris 
yra netoli Šveicarijos ir 
Prancūzijos aukštumose. Dėl to. 
negaišdamas laiko Muenstery-
je, jis atsidūrė Freiburge. Čia jis 
įgijo ir teologijos daktaro 
laipsnį. 

Freiburge buvo apsigyvenę ir 
daugiau lietuvių, iš viso apie 
350. Jiems kun. Gaida teikė 
dvasinius patarnavimus. Be to, 
karui baigiantis, šiame mieste 
susiorganizavo slaptas lietuvių 
komitetas, kurio šešių narių 
tarpe buvo ir kun. Gaida. Jo 
kambaryje buvo daromi komi
teto posėdžiai ir sprendžiamos 
ano meto problemos. Aplamai 
čia kultūrinis gyvenimas, susis-
pietus nemažai inteligentų 
masei, buvo pasiekęs gana 
aukšto lygio. 

„Primum vivere, deinde phi-
losophari", sakydavo lotynai. 
Manau, kad kun. Gaida grei
čiausia manė kitaip — pirmiau 
reikia filosofuoti, o paskui 
gyventi, atseit, pagal filoso
finius sprendimus. Priešingu at
veju filosofija nustotų savo 
mokslinio orumo. 

Vienu žodžiu, teologijos dak
tarui kun. P. Gaidai Kauno un-
te įgytos filosofines žinijos taip 
pat neužteko ir iš Vokietijos 
1945 m. nukeliavo dar į Belgiją 
Louvaino universitetą pagilin-

Pr. Gaida ne tik neišleido u s a v o filosofinių studijų. Salia 
plunksnos iš rankos, bet dar studijų belgų parapijose ejo 

vikaro pareigas, nes juk reikėjo 
duoną pelnyti. Be to teikė re
liginius patarnavimus čia at
sidūrusiems lietuviams, dirban
tiems anglių kasyklose. O galgi 
turėjo šiokios tokios įtakos ir 
noras pasitobultinti ypač 
prancūzų kalboje, kuri Belgijos 
kultūrinėje aplinkoje šiek tiek 
pirmavo. Kad keletas gana ilgų 
metų gyvenimo svetimuose 
kraštuose neužgožtų jo gim
tosios kalbos vartosenos, jis 

gai išversti į lietuvių kalbą. Ji 
buvo išleista 1935 m. 

Lietuvoje aukštuosius moks
lus baigė 1937 m. Tais pačiais 

to meto straipsnių, tilpęs „N. 
Romuvoje" vedamuoju ir 
įvardintas „Krikščionybės tra
gedija" bei pasirašytas P. Gai
damavičiaus pavarde, nustebi
no Kaišiadorių vysk. J. Kuktą. 

Pranai. Dėl to vyskupui parūpo 

galvojimą. Kard. Obando y Bra- j r a s ė įr savo knygą „Nemarus 
mirtingasis". Įrašas „Tėviškės 
Žiburių" redaktoriaus taip pat 
žymimas kun. dr. Pr. Gaidos 
vardu. 

sužinoti, kuris iš šių dviejų dalyvavo lietuviškoje veikloje ir 
kunigų yra taip raštingas. Nors netgi redagavo Belgijos lietu

ve perspėdamas valdžią prieš 
per greitą krašto krikščioniškų 
tradicijų keitimą, pasidarė labai 
populiarus viduriniosios linijos 
šnekovas, kam sandinistai ne
buvo pasiruošę. 

Nuo sandinistų perversmo, 
daugiau kaip 300,000 nika-
ragviečių pabėgo iš Nikaragvos, 
todėl ir nestebėtina užsienio re
miamos rezistencijos galia. 
Visam kapitalui pabėgus iš 
krašto, net Kuba nebepajėgia 
krašto apsaugoti nuo eko
nominės suirutės ir todėl sandi
nistai pagaliau susidomėjo 
paskutiniuoju taikos pasiūly
mu, kurį sukūrė 1987 m. Costa 
Ricos prez. Oscar Arias. 

JAV Kongresas šį planą retu 
vienbalsiškumu parėmė, nors 
yra rūpesčio, kad jis per staigiai 
reikalauja nutraukti paramą 

^ . „. . Controms, nepažymėdamas 
Europos sovietinis socializmas , . . . . . . . ,. . . 

. . . . . . , P lygiai aiškiai sandinistų parei-

ir gerokai kuklus, bet „tą 
nelemtą garbę" turėjo prisiimti 
mūsasis kun. Pr. Gaida. 

* * * 

Kun. P. Gaida vidurinį moks-
Kun. P. Gaida nesitenkino 

Lietuvoje įgyta Žinija. 1940 m. 
lą pradėjo Širvintų progimna- jis išvyko Vokietijon, Muenste-

viams laikraštį „Gimtoji Šalis". 

Pagaliau sudiev savo numy
lėtai Lietuvai, sudiev Prancū
zijai, Vokietijai ir Belgijai, o būk 
pasveikinta lietuviškomis sale
lėmis nuklota Kanada. Taigi 
1950-52 jis jau Quebecko provin
cijoje, Mont— Laurier kunigų 

* s * * • » * * • - « - • 

Kun. dr. Pranas Gaida — jubiliate 

seminarijoje dėstė filosofiją. 
1952 m. atkilo į Torontą. Pra
džioje darbavosi angliškose ka
talikų parapijose. Žinoma, be 
sielovadinių pareigų jis čia 
uoliai gilinosi jau į ketvirtą 
svetimą kalbą — anglų. Tiesa, 
kunigui reikėjo būti stipriai 
susipažinusiam su lotynų kalba, 
kurios kursą jis išėjo kunigų 
seminarijoje. Tai jau būtų 
penkta svetima kalba. 

Yra sakoma, kad žmogų 
pažinsi iš jo darbu. Tai tiesa. Iš 
dirvoje išvarytos vagos pažinsi 
artoją, iš narsos kovų lauke iš-
skirsi karį, o iš mokslu apsišar
vavusio žmogaus išvysi jo rū
pesčius ir idealus. Kun. Gaidos 
atveju iki šiol mes pastebėjome, 
kad jis laikas nuo laiko vis kalė. 
vis blizgino savo mokslo šarvus, 
o pertraukų metu tai pripuola
mai vis rašė, tai dirbo sielo
vadini darbą tiek lietuviu, tiek 
kitataučių tarpe, bet didieji jo 
veiklos užmojai ryškiausiai iški
lo tik Kanadoje, ypač jo filoso
finėj ir estetinėj plotmėj. Kai 
eilinis žmogus Dievo akivaiz
doje apgailestauja savo negalia 
plunksną vedžioti, tai kun. P. 
Gaidai jis be jokio prašymo į jo 
rankas ją įspraudė, ir dar kokią 
— tik rašyk! Ir jis. kaip jau 
pastebėjome, dar mokinuku bū
damas jau rašė. klieriku — rašė. 

kunigu — rase ir dabar rašo ir 
kitus ragina rašyti. Čia iš 
stambiųjų jo rašto darbų bent 
man žinomus išvardinsiu. 

Pirmoji knyga — „Išblokštasis 
žmogus"*, išleista ..Ventos" 
Vokietijoje 1951 m. Šioje kny
goje nagrinėjami daugialypiai 
žmogaus gyvenimo aspektai, 
kurių vienas yra išblokšto 
žmogaus būsena. Šioje būsenoje 
esame atsidūrę ir mes. Vie
nintelė šio žmogaus paguoda 
esanti viltis. Betgi viltis taip pat 
yra daugiasluoksnė. Paveikiau
sia yra absoliutinė viltis. Ji 
ištraukia žmogų iš desperacijos 
srūvio. o<. 

Antroji knyga — „Milžinas, 
didvyris, šventasis", išleista 
1954 m. Brooklyne. Knygos 
mintį gana vykusiai išreiškė 
dail. V. K. Jonyno piešinys: trys 
galvos — milžino, didvyrio ir 
šventojo. Milžino asmenyje 
dominuoja realusis pasaulis, t.y. 
daiktinės vertybės. Didvyrio 
plotmėje iškyla asmens per
spektyva su ryškiai dvasiniu 
atspalviu, žėrinčiu religine 
šviesa. Šventasis yra tas žmo
gus, kuris siekia asmeninės 
religinio gyvenimo viršūnės — 
artimiausio santykio su Dievu. 

Trečioji knyga — ..Didysis ne
rimas'*, išleista 1961 m. Ameri
koje. Jos gana dramatiškas vir-

(Nukelta į 4psl.) 

KRAUJU 
LAISTYTOJ ŽEMĖJ 

juos žavėjo, jie pasirinko F 
Castro stiliaus santvarką, kaip 
tinkamesnę Cent. Amerikai. 
Tačiau Somozų valdžia liko stip
ri iki pat 1972 m. vykusio sos
tinėje Managuoje žemės drebėji
mo, kai pasitikėjimas jais su
griuvo, radus, jog milijonai 
dolerių pašalpos iš JAV ir kitų 
valstybių nukentėjusiems šelpti 
atsirado Somozų kišenėse. 

1974 m. sandinistai. išnau
dodami padėtį, sąmokslu 
užpuolė Somozų keliamą diplo
matinį balių, diplomatus laiky
dami įkaitais ir reikalaudami 
milijono dol. Jiems laimėjus ir 
diplomatus paleidus, Somoza 
žiauriai „išvalė" juos slėpusius 
kalnus, nustumdamas juos 

gų laisvos opozicijos ir laisvų 
rinkimų atžvilgiais, kas jiems 
duoda per dideles teises. 

Tenka stebėti, kas toliau vyks 
šiame istoriniai neramiame 
krašte. Ar tikrai sulauksime, 
kad jame vėl pradės veikti opo
zicinės partijos, bus Bažnyčiai 
sugrąžinta radijo stotis, ir vėl 
leidžiamas „La Prensa"? Tačiau 
taip pat matoma, kad konserva
toriams ir viduriniams pramo
nininkams esant priverstiems 
apleisti kraštą, jam ateities 
nėra. Atrodo, kad Nikaragvai 
sunku gyventi su opozicija, bet 
dar sunkiau gyventi be jos, ir 
todėl ji artinasi prie derybų 
stalo. 

a.j.z. 

VINCAS ŠALCIŪNAS 

Aplankom ir netoli esantį Jeffersono paminklą, kuris 
yra jau mano minėto Tidal Basin ežerėlio pakrašty. Šis 
3-am Amerikos prezidentui pagerbti panteonas yra 
klasiško stiliaus, kurį Jefferson taip mėgdavęs, ir 
turbūt vienas iš įspūdingiausių Washingtone. ypa
tingai aplink vyšnioms žydint. Tai apskritas baltas sta
tinys su lėkštu, kūginės formos stogu ir priekyje 
išsikišusiu keturkampiu portiku. Labai didingai atrodo 
kolonada, supanti visą pastatą. Pats paminklas yra 
pakeltas ant aukštumėlės, apsuptos masyvine marmu
ro siena, į kurią veda grandioziški laiptai. Viduje stovi 
milžiniška Jeffersono statula, o sienose iškaldintos jo 
kalbų ištraukos. Visa aplinka ir įrašai sienose sudaro 
įspūdį, lyg pats Jeffersonas tau kalbėtų! 

Trys didžiosios šventovės 

Ji yra ant kalvos, šiaurės vakarų miesto dalyje ir savo 
didumu bei aukštumu dominuoja visą aplinką. Katedra 
statoma iš balto granito, kryžmine forma ir grynai 
anglų gotišku stilum. Neturiu jos išmierų. bet man ji 
atrodė nepaprastai didelė ir erdvi. Jos išorines sienas 
remia daugybė gotiško stiliaus kontraforsų. Gretimam 
vyskupo sode yra puikūs gėlynai ir žydintys krūmai 
bei medžiai, net japoniškos vyšnios. 

Katedros vidaus įrengimas jau baigtas, bet 
nepasižymi ištaigingumu. Tačiau langų vitražai ir 
altorių įrengimai yra nepaprastai gražūs. Visur jaučia
mas būdingas anglogotikos stilius net altoriuose ir 
medžio drožiniuose. Didysis altorius ir jo ornamentika 
ištašyti iš akmens, atvežto iš Jeruzalės. Ornamentu tar
puose yra apie 90 baltų šventųjų figūrų, o pačiam cen
tre — Kristus Valdovas. Kairėje pusėje stovinti 
masyvinė vyskupo kėdė yra iškalta iš akmens, atvežto 
iš Anglijos. Šv. Marijos koplyčios altorių puošia pa
auksuoti medžio drožiniai su spalvotais piešiniais 
Pačiam viršuj yra spalvinga Marijos statula, o žemiau 
— Nukryžiuotojo scena. Yra ir daugiau koplyčių su 
puošniais altoriais pačioje katedroje ir jos požemyje. 
Nepastebėjau jokio skirtumo tarp episkopalu ir ka
taliku simboliu bei įrengimu. Katedroje yra palaidotas 
buv. prez. Woodrow Wilson ir daugiau žymių 
asmenybių. 

Pati didžiausia Amerikoje ir septintoji savo didumu 

mažesnis bokštelis, ant kurio šviečia auksinis kryžius. 
Visas pastatas yra dengtas raudonom čerpėm 

Šventoves kairėje iškyla keturkampis granito bokštas, 
kurio viršutinė dalis sumažėja ir užsibaigia smailiu. 
mėlyna1 dengtu stogu, ant kurio viršaus yra kitas 
auksinis kryžius. Visa šventovės išvaizda gerokai 
skiriasi nuo seniau statytu bažnyčių savo paprastom 
linijom ir neperkrautu puošnumu. Tačiau jos portalą 
puošia daugybe bareljefų, figūrų ir atitinkamu Įrašų. 
Virš durų. portalo įdubime, stovi balta Dievo Motinos 
statula tarp dviejų angelu. Tai liudija, kad ši šventovė 
yra skuta jos garbei. 

Lankytoja nustebina šventoves vidaus papras
tumas, erdvumas ir šoninių koplyčių gausa. Virš 
didžiojo altoriaus stovi 46 pėdu aukščio marmurinis 
baldakimas, iškeltas ant keturių kolonų. Virš altoriaus 
yra visa galinę siena apimanti mozaika Christ in Ma-
jesty (Kristus didybėje), kuri yra sulaukusi nemažai 
kritikos. Darosi nejauku, kai toks raumeningas, petį 
apsinuoginęs Kristus j tave žvelgia tokiu veriančiu, net 
grasinančiu žvilgsniu. įdomu, del ko menininkas John 
de Ros"n jį tokį sukūrė? Langų bažnyčioje nėra daug. 
bet ju vitražai teikia tai didžiulei erdvei bažnytinio 
orumo. 

Si šventovė daugeliui lietus iu yra gerai pažįstama. 
Vysk. Vincento Brizgio pastangomis lietuviai 1966 m. 
čia įrengė įspūdinga Šiluvos Dievo Motinos koplyčią. 
kainavusia apie pusę milijono dolerių. Dailininkai V. 
K. Jonynas, A Elskus ir V. Kašubą pasirūpino jos 

Iš taip toli atvažiavusiems negalima neapžiūrėti 
nors tas Washingtono šventoves, kurias gausiai lanko pasaulyje yra Nekaltai Pradėtosios šventovė I National 
vietiniai ir turistai iš viso pasaulio. Viena iš tokių yra Shrine of tbe Immaculate Conception). pastatyta 1959 
Šv. Petro ir Povilo episkopalu katedra, paprastai m. nęobizantišku stilium. Ji buvo statoma panašiu išpuošimu. Turbūt nėra kitos koplyčios ar bažnyčios 
vadinama VVashington Cathedral. Ji buvo pradėta sta- būdu. kaip visos viduramžiu katedros, be plieno rėmų ^ u r l butu taip išpuošta lietuvio širdžiai brangiais sim-
tyti 1907 m., bet jos statyba dar tebevyksta ir nežinia ar surišimu. Kryžminės jos formos centre iškyla boliais ai vaizdais, kaip ši. 
kada baigsis. Vidaus įrengimai, atrodo, jau baigti, bet didingas apvalus kupolas, dengtas mėlynom kokiem 
dabar tęsiama jos portalo ir pagrindinių bokštų statyba, ir išdekoruotas spalvingais ornamentais. Ant jo viršaus (Bus daugiau) 
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GILIAI ĮMINTOS PĖDOS 
(Atkelta iš 3 psl.) 
šelis taip pat pieštas dail. V. K. 
Jonyno. Piešinys nesunkiai per
prantamas, t ik perskaičius 
knygą — iš nerimo išsilaisvi
nimas ateina tik nenumaldomu 
kilimu aukštyn. Autorius šią 
knygą skiria savo tėvų at
minimui. Knygoje nagrinėja
mos įvairios nerimo formos, 
besireiškiančios žmogiškosios 
būties dramoje — savęs prara
dime arba atradime, aplamai, 
savęs ieškojime. 

Ketvirtoji knyga — „Nemarus 
mirtingasis... Arkivyskupas 
Teofilius Matulionis... Gany
tojas, kalinys, kankinys ir lai
mėtojas". Tai didžiojo Lietuvio 
arkivyskupo monografija, išleis
ta Lietuviu katalikų mokslo 
akademijos Romoje 1981 m. 
Nors visi kun. Gaidos veikalai 
yra didžiai vertingi, bet šis yra, 
man atrodo, vertingiausias, 
ypač ta prasme, kad jame 
išryškinti žmogaus švento 
gyvenimo bruožai, kurie 
atsispindėjo arkivysk. Teof. 
Matulionio veide. Ši knyga 
eiliniam žmogui yra kelrodis į 
dvasinius kalnus. Ją perskaitęs, 
žmogus gali pasijusti, tarytum 
būtų išklausęs visos savaitės 
labai gerai paruoštas rekolekci
jas. Ji kada nors taps pirmos 
eilės istoriniu dokumentu šio 
nuostabaus vyskupo kanoniza
cijos bylai iškelti. 

Penktoji knyga — „Lithu-
anians in Canada", spausdinta 
Toronte 1967. Nors ši knyga 
iškilo platesnės iniciatyvos J. 
Kardelio, J. Puzino. A. Rinkū-
no, J. Sungailos dėka. bet kun. 
Gaida ją redagavo. 

Šeštoji knyga — tai minėtasis 
kun. Gaidos ir kun. V. Manke-
liūno vertimas iš vokiečių 
kalbos garsaus vengrų vyskupo 
T. Totho knygos 

Atsidūręs Toronte, kun. Gaida 
pragyvenimą pelnė, dirbdamas 
kanadienčių parapijoje. Dėlto jo 
darbas „Tėviškės Žiburių" 
redakcijoje buvo ribotas. Jis 
paruošdavo spaudai pirmąjį 
laikraščio puslapį. 

Redaktoriui A. Šapokai mirus 
1961 m.. Lietuvių katalikų 
kultūros draugija „Žiburiai" 
susidūrė su naujo redaktoriaus 
problema. Vienas iš draugijos 
šulų — J. Andriulis — gyveno 
mano kaimynystėje. Mudu kart
kartėmis susitikdavome. Taigi 
ir šiuo reikalu teko išsikalbėti. 
Neminėdamas kitų asmenų, aš 
iš karto pasiūliau kreiptis į kun. 
Gaidą, kuriam šis darbas buvo 
aiškus, kaip saulėtą dieną. 
Nežinau, ar mano patarimas 
turėjo kokios reikšmės ar ne. 
nes gal ir daugiau kas panašiai 
galvojo, bet iš tikrųjų, kaip ge
riausias pasirinkimas, vyr. re
daktorium buvo ne t rukus 
pakviestas kun. P. Gaida. Jam 
šis darbas, kaip jau žinome, bu
vo ne naujiena. Ji dar gimanzis-
tą su redagavimo darbu ir tech
nišku laikraščio apipavidali
nimu supažindino mokyt. St. 
Tijūnaitis, anuometinis vaikų 
la ikraš tė l io . .Žvaigždutės" 
redaktorius. Tai buvo labai 
kukli pradžia. Ogi kol jis 
atsisėdo į redaktoriaus kėde, jau 
buvo giliai įsibridęs į spaudos 
patirties gelmes. Taigi iš jo 
rankos išsprukę „Tėviškės 
Ž ibur ia i " vis tobulėjo ir 
netrukus savo turinio įvairumu 
ir pavidalu nušvito kitų 
laikraščių tarpe, juos palikdami 
didesniame ar mažesniame šešė
lyje ne tik išeivijoje, bet, kaip 
teko nugirsti, ir okupuotoje Lie
tuvoje. Dėl to nenuostabu, kad 
apie šį laikraštį ir jo redaktorių 
pagarbiai pasisakė ir dr. Dov 
Levinas*. dabartinis ukrainiečio 
Demjanjuko teisėjas Jeruzalėje. 
Jam, matyt, patiko redakto

riaus objektyvumas ir lojalu
mas, leidžiant ir žydams pasisa
kyti jų didžios nelaimės prob
lemomis. Be to iš lietuvių pusės 
čia buvo liečiami ne tik „raganų 
medžioklės" klausimai, bet ir 
žydų išpuoliai prieš lietuvių 
tautą, kurie giliai pažeidė jos 
garbę. 

Dar tenka pridurti, kad šio 
savaitraščio į r ikiavimas į 
pirmąsias gretas priklausė ne 
tik nuo redaktoriaus žurnalis
tinės įžvalgos į mūsų visuome
ninio gyvenimo reiškinius, bet 
ir nuo jo paties idėjinio šių 
reiškiniu apvalkalo. Sakysim, jo 
vedamieji straipsniai visad yra 
giliai išmąstyti ir sklandžia 
kalba išsakyti. Neretai teko pa
stebėti, kad jie ilgomis citatomis 
yra panaudojami kituose laik
raščiuose. 

Žinoma, vieni vedamieji laik
raštyje tai dar ne viskas. Čia 
prisidėjo redaktoriaus ir plati 
pažintis su išeivijos akademine 
bendruomene ir aplamai pavei
kiais bendradarbių sluoksniais. 
Jis juos sutelkė apie „Tėviškės 
Žiburius", kuriems jie nuošir
džiai tarnavo. O be kita ko, jis 
ir iš silpnesnių daug ką išspau
džia, pavedžiodamas savo 
plunksną po jų raštus. Žinoma, 
šiems darbams reikia skirti še
šių ilgų dienų valandų laiką. 

Be to vienam redaktoriui 
aprėpti didelio formato ir plačios 
visuomeninės, kultūrinės ir in
formacinės apimties savaitraštį 
yra per sunku. Dėl to po kelerių 
metų vienišo darbo kun. 
Gaida redaktoriaus titulu gavo 
stiprų pagalbininką Vytautą 
Kastytį 1966 m. Redaktorius 
Kastytis, taip pat gerokai 
apsikaustęs žurnalistine ir 
menine patirtimi, jam pavestą 
suredaguoti pirmąjį puslapį ir 
išeivijos lietuvių bei pavergtos 
tėvynės kultūrinės veiklos 
skiltis atlieka stropiai ir 
išsamiai. Ogi jo politinių žinių 
santraukos taip pat yra vertos 
„Tėviškės Žiburių" vardo. Be to, 
pats būdamas poetiškos sielos, 
kartas nuo karto paįvairina 
laikraštį savo kūryba. 

* * * 
Betgi kun. Gaida yra ne tik 

geras spaudos darbininkas, ne 
tik „Tėviškės Žiburių" siela, 
bet ir pareigingas bei išsakus 
kunigas. Mes jau pastebėjome jo 
kunigišką veiklą Vokietijos bei 
Belgijos lietuvių ir kitataučių 
tarpe, o taip pat nemažai 
valandų skiria ir torontiečiams 
lietuviams. Jis taip savo laiką 
tvarko, kad nenukentėtų nei 
kunigo, nei redaktoriaus pa
reigos. Dėlto jo pamokslai vi
sados primena jo vedamųjų 
straipsnių gaidą. 

Jis yra gana veiklus ir apla
mai sielovadinėj veikloj, taip pat 
ir visuomeninėj darbuotėj. Jis 
yra bene vienintelis ilgiausiai 
išbuvęs Kanados ir Pasaulio lie
tuvių kunigų vienybės valdy
bose pirmininko ir kitose 
pareigose. Gyvojo žodžio 
kūryboje jis yra skaitęs nema
žai paskaitų ne tik religinėmis, 
bet ir kultūrinėmis temomis. 

Jis savo charakterio vienu 
kitu bruožu kai kam gali 
atrodyti šiek tiek keistokas. An
tai, ar jį kai kas teisingai be
supras, sužinojęs, kad jis, kaip 
redaktorius, „Tėviškės Žibu
riuose" dirba mažiau negu 
pusvelčiui. Jo atlyginimas 
vargu ar besiekia vieną trečdalį 
laiškanešio atlyginimo. Čia, 
žinoma, nekalta „Žiburių" 
draugija. Ji metų metais siūlo 
algos pakėlimus, bet jis vis at
sisako. Girdi, jam užtenka. Tai 
yra didelė auka ne tik laikraš
čiui, bet ir skaitytojui. Iš tų 
santaupų draugija ir su kai 
kurių aukotojų pagalba pajėgė 
įsigyti modernias kai kurias 
spausdinimo priemones, nors ir 
ne visas. 

Pavergtų tautų savaitės proga LB surengtoje Illinois centre genocido ir 
liaudies parodoje budi Darius Šilas. Viktoras Izokaitis ir Daiva Viktoraitė. 

Nuotr. S. Daulienės 

TIKROS IR NETIKROS 
LIETUVIŲ ŠVENTĖS 

Kai iš ateities perspektyvos 
vėl pažvelgsime a tga l į 
1986-uosius, gal juos pava-
dinsim metais, kada lietuvių 
meninis ir mokslinis elitas at
rado savo kolektyvinį balsą. 
Niekad anksčiau taip tvirtai ne
pasisakyta prieš Lietuvos gam
tos nuodijimą ir naikinimą. Ba
landžio mėnesį įvykusiame 
Rašytojų sąjungos valdybos 
plenume sutartinai išreikštas 
ryžtas susigrąžinti Lietuvos 
kultūrinį palikimą. O „Gimto
jo krašto" liepos 1 d. numeryje 
išspausdinto pasikalbėjimo 
dalyviai nukreipia prožektorių 
į dar vieną labai užterštą Lie
tuvos kultūrinio gamtovaizdžio 
teritoriją — šventes. 

„Daugiau švenčių t ikrų" — 
skamba pokalbio antraštė. Iš 
dalyvių lūpų išgirstame tokią 
liūdną istoriją: „Padaryta šven
čių organizavimo klaidų, kurios 
sunkiai pataisomos. Labai ati
trūkta nuo palikimo.... Nebe
turime senųjų papročių.... Šei
myninės kalendorinės šventės 
buvo pakeistos valstybinėmis, 
profesinėmis.. . . žmogus iš
stumtas.... iškrito etiniai, mo
raliniai aspektai". Gausiomis 
šventėmis „buvo mėginama 
užpildyti visuomenėje atsi
radusius vakuumus, net ir ide
ologinius". Ir išvada: „Realių 

* * * 
Šis aprašas jokiu būdu neiš

semia Jubiliato asmenybės tu
rinio. J is yra vertas platesnės 
studijos, o už vis geriausia — 
monografijos. Aš naudojausi 
savo kuklia pažintimi, esu 
įsiklausęs kitų nuomonių ir 
perskaitęs eilę jo raštų. 

Anapilio parapijos taryba ir 
Kanados lietuvių kata l ikų 
„Žiburių" draugijos valdyba 
kun. dr. Pr. Gaidos 50 metų ir 
klebono kun. J. Staškaus 25 
metų kunigystės sukakčių mi
nėjimą ruošia rugsėjo 27 d., 
sekmadienį, 4 v. p.p. Lietuvos 
Kankinių bažnyčioje ir Anapilio 
salėje. Organizatoriai kviečia 
lietuvių visuomenę gausiai 
dalyvauti. 

švenčių nebeturime". 
Kaip tauta gali netekti savo 

švenčių? Masinė psichozė, po
linkis į savižudystę? Skaitome 
kai kurių pokalbio dalyvių aiš
kinimus: „Išsigandome nesamo 
baubo", kalba istorijos instituto 
mokslinė bendradarbė Angelė 
Vyšniauskaitė. „Taip išsigan
dome, kad netekome tradicijų". 
Panašiai katastrofą aiškina pro
fesorius Bronius Genzelis: 
„Kodėl mes bijome, kad kurios 
nors šventės metu tą patį darys 
ir bažnyčia?... Bažnyčia bijo vel
nio, o mes bažnyčios". 

Čia b ū t i n a s tabte l t i ir 
paklausti: Kas išsigando? Kas 
bijo? Juk šventes kuria šeima, 
profesinė grupė, religinė bend
ruomenė, liaudis, tauta. Kada ir 
kas atsiklausė lietuvių tautos, 
ar ji pritaria jos švenčių naiki
nimo orgijai? Tradicinių lietu
viškų švenčių išsigando ir tebe-
bijo importuotos ideologijos 
vadovai ir okupacinės valdžios 
aparatas. Taip iš lietuvių buvo 
atimta Vasario 16-oji, tikra ne
pr iklausomybės a t s ta tymo 
šventė. Taip iš kalendoriaus ir 
iš visuomeninio gyvenimo 
išdegintos religinės šventės. Jų 
vieton buvo įbruktos mažumos 
ideologiją ir svetimą imperiją 
garbinančios dirbtinės šventės, 
kaip pvz. Spalio revoliucijos 
minėjimas. 

Autentiškų švenčių naikini
mas ir naujų, dirbtinių švenčių 
produkcija yra neišvengiama to
talitarinės ideologijos funkcija. 
Kadangi marksizmas leniniz
mas pasiskelbė sukursiantis 
,,naują žmogų" ir ,,naują 
pasaulį", būtina naikinti su se
nuoju, „supuvusiu" pasauliu 
susijusias šventes, nes jos lėtina 
žygį į utopija. Panašiai naciai 
buvo pradėję išstumti religines 
ir kitokias šventes, jas pakeis
dami ideologinėmis — nacinė
mis. Totalitariniai valdovai turi 
rad ika l ia i pakeis t i pačias 
„šventumo" bei „šventės" 
sąvokas — tai, kas tampa 
. .šventu l a iku" , kas 
, , švenčiama". Pagr indin is 
taikinys — religinės šventės, 

nes ideologija turi užimti religi
jos vietą. 

Šias ideologijos pretenzijas į 
religijos aureolę ir naujųjų 
švenčių dirbtinį, prievartinį 
pobūdį „Gimtojo krašto" po
kalbyje taikliai aptarė profe
sorius Genzelis: „Juk Gegužės 
1-osios, spalio šventėse perimta 
religinė atributika. Bažnyčios 
nešdavo šventųjų paveikslus, 
mes — transparantus ir gyvų 
vadovai portretus. Viskas iš kart 
užprogramuota: tu tą darai, tu 
— tą. Žmogus eina pareigos at
likti". 

Deja, ir t ame šauniame 
pokalbyje apie šventes retkar
čiais prasikiša senoji ideoloį 'ė 
mąstysena. Kūčias į „Gimtąjį 
kraštą" įvedęs Algimantas 
Čekuolis tvirtina, jog „seniai 
reikėjo atgaivinti Kūčių tradi
ciją ir suteikti jai pilietybės 
teisę bei mūsų socialistinę pras
mę". O kur bus ištremta Kūčių 
religinė prasmė, į Permės sritį 
ar į „atminties skylę"? Kas 
suteikė Čekuoliui ir jo bendra
minčiams teisę išpilietinti ir 

įpilietinti šventes, keisti jų 
prasmes? Kas pasidarė su 
lietuvių tikinčiųjų — tautos 
daugumos — teise viešai švęsti 
ir tausoti savo šventes? Pa
galiau, kas ta „mūsų socialis
tinė prasmė"? Ar ji tikrai 
„mūsų"? Italų socialistai ar ko
munistai, pvz., nesiūlo re
liginių švenčių nureliginti ir 
joms suteikti „socialistinę pras
mę". Ar tai, ką Čekuolis vadina 
„mūsų socialistine prasme", iš 
tikrųjų nėra rusiškas marksis-
tiškai-leninistinis socializmo 
variantas? Ir galiausiai, ar taip 
pasisavinant ir perdirbant 
tradicines šventes, šventės 
lietuviams vėl nebus prime
tamos iš viršaus — prieš ką pasi
sakė „Gimtojo krašto" pokalbio 
dalyviai? O „primesta šventė", 
kaip aiškino profesorius Gen
zelis, „kertasi su žmogaus pri
gimtimi". Tokios šventės pap
rastai miršta vos užgimusios. 

Šis simpoziumas sujaudino 
kom. partijos pirmąjį sekretorių 
Petrą Griškevičių. Savo liepos 
30 d. pranešime Lietuvos KP 
CK VIII plenume, ilgai kalbėjęs 
apie ekonomikos valdymo per
tvarkymą jis nusiskundė. „Mū
sų spauda", kuri padariusi 
„apmaudžių klaidų": „ g im
tasis kraštas' faktiškai pasisakė 
prieš tarybines šventes, tarp jų 
prieš respubl ikines dainų 
šventes". Griškevičius pabrėžė, 
jog „tokios klaidos neleistinos". 

„Gimtojo krašto" simpoziumo 
dalyviai savo skaudžias išvadas 
parėmė išsamiais, kruopščiai 
apgalvotais ir giliai išjaustais 
argumentais. Griškevičius su 
jais į dialogą neina, neįrodo, 
kodėl jie „klysta". Jis jiems at
sako vienintele jam žinoma ar
gumentacija: „Niet!" Tačiau 
„tikrų ir netikrų švenčių" 
temos jis jau nesugebės paslėpti 
partijos biuro stalčiuje. al 
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NENUOSTABU, KAD TAI 
VADINASI AUKŠTASIS MOKSLAS 

MŪSŲ paskolos, duodamos studentams žemomis kainomis, palengvins tėvu dideles 
išlaidas. Dėl informacijų prašome skambinti mums. 
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yra prieinama visiems paskolų gavėjams 
Įstaigos randasi sekančiose vietose: 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

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

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

No. 897 — 72 ir Kadzle 6 kamb. mūr. 
namas Nabisco darbininkui: 3 dideli mieg.. 
pagal užsakymą virtuvės kabinetai, 
pusryčiams nuošalus kampelis, užbaigtas 
skiepas, švarus garažas, alum. 
papuošimas, naujas centralinis vėsintuvas. 
Puikus pirkinys. Skambinkite dabar! 

No. 912 — 2 aukštų grožybė. 2 butų. 29 
m namas: 2 dideli mieg. kiekvienam bute, 
patrauklios virtuvės su daugeliu medžio 
kabinetais, keramikos prausyklos su 
dušais, aukščiau iškelta^ >Klepas. kuris gali 
būti vartojamas 3-čiam butui arba dėl ekstra 
mieg . 2 auto. garažas Labai švarus, 
geram stovyje Skambinkite dabar 

No. 913 — 55 ir Kedzie 10 butų pelną 
duodantis mūrinis namas: 6 — 1 mieg., 2 
— 2 mieg. ir 2 — 3 mieg butai; nauji žie
miniai langai ir verandos; pertaisytos 
prausyklos; nauji kilimai — $40,000 paja
mų. Yra skalbykla su pinigais vartojamomis 
skalb. mašinomis. Visi butai išnuomoti 
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 
Tai. - 434-7100 

=* MLS, 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 Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

WEST LAWN — brick cape cod, expan-
dable, 2 car garage; loc elose to church, 
school & shoppmg — $62,000. 

GROEBE REALTORS 
636-9700 

Ask for Linda Cogozzo, ext. 12S 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
391-5950 636-6169 

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

4f 
ŠEŠT. - SEKM. 

11 - 4 
Savininkas 

parduoda 2 mieg. 
KONDOMINIUMUS 

3900 W. 63 St. 
767-9393 585-2693 

O r t U f t ) . KMIECIK REALTORS 
* * 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

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

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
^ _ _ , — _ — _ _ — , — - ^ 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Straat 

Tai. — GA 4-8654 

83 ir Pulaski apylinkė]* — sav. parduoda, 
tinkantį giminingai šeimai. 7 kamb mūrini ,,tri 
level" namą; 2 prausyklos: balkonas; karštu 
vandeniu atskirai kontroliuojama šiluma; 2 
auto. su atidarymu garažas; lengvai prižiūrima 
— 89.000. Kreiptis angliškai 

767-0924 

FOR RENT 

69 Ir Artesian išnuomojamas 4 kamb. 
butas. Šiluma ir virimui plytelė, naujai 
dekoruotas, 1-mam aukšte — nuoma 
$250. Skambinti 

4 6 0 - 4 0 5 5 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Česlovas Grlncevlčius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 J 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
LIEPOS ŽYDI 

Žibunto sakmės apie Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva, 160 psl. 
Brooklyn. 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti, 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

• 



SOVIETŲ IR NACIŲ 
SĄMOKSLAS PRIEŠ 

LIETUVOS LAISVĘ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. rugpjūčio men. 20 d. 

Dalis garbės svečių iškilmingose šv. Mišiose, minint Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį ir skel
biant arkiv. Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Pirmoj eilėj — kunigai iš Lietuvos. 

LIETUVIŲ ŠVENTĖ ROMOJE 

1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija 
pasirašė nepuolimo sutartį, kuri 
leido Hitleriui pradėti karą 
Europoje. Prie šios sutarties 
buvo prijungtas slaptas pro
tokolas, pagal kurį „šiaurinė 
Lietuvos siena bus Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos įtakos sferų 
riba". 1939 m. rugsėjo 28 d. šis 
protokolas buvo pakeistas ta 
prasme, ,,kad Lietuvos vals
tybės teritorija įeina į Sovietų 
Sąjungos įtakos sferą" ir kad 
„dabartinė Vokietijos-Lietuvos 
siena jos suprastinimo tikslu 
bus pakeista ta prasme, kad Lie
tuvos teritorija, esanti į Vaka
rus nuo linijos, nubrėžtos pridė
tame žemėlapyje, teks Vokie
tijai". (Suvalkijos ruožas). Pa
galiau 1941 m. sausio 10 d. buvo 
pasirašytas susitarimas su So
vietų Sąjunga, pagal kurį 
Vokietija atsisakė pretenzijų į 
Suvalkijos ruožą už 7.500 auk-

Paskutinis šios dienos žygis — 
į bazilikos viršų. Iki kupolo pra
džios, nusipirkus bilietą, gali 
užsikelti keltu, o toliau iki pat 
viršaus reikia lipti vis siau
rėjančiais laiptais. Galų gale jie 
pasidaro visai siauri ir statūs, 
centre kabo stora v i rvė 
pasilaikymui. Galvoju, kad 
niekad nepasieksiu viršaus, nes 
su Gina lipame nuo pat apačios. 
Grįžus namo suskaičiavau, jog 
32 aukštai, 390 pėdų. Jei būčiau 
žinojusi, niekad nebūčiau lipusi, 
ne be reikalo darbininkas, kai 
nepirkau bilieto, sako: „Madam, 
bet reikės ir žemyn nulipti!'" 
„Kas čia tokio", galvoju, „že
myn — lengva". Paskiau kelias 
dienas kojas skaudėjo. Bendrai 
bazilikoje aukšt is ir dydis 
sunkiai suvokiami. Kitose vie
tose, ne ties kupolą, ji yra 150 
pėdų aukštumo, o ilgumas — 
610 pėdų (dviejų amerikietiško 
futbolo aikščių). Belipant į viršų 
tikrai pajunti aukštį ir turi pro
gos pasidairyti per įvairius lan
gučius. Pasivaikščiojom stogu, o 
vėliau kupolos smailume atsi
veria Romos vaizdai. Iš čia 
puikiai matyti, koks tobulas 
Bemini kolonų pusratis, kaip 
pačiame Šv. Petro aikštės cen
tre pastatytas obeliskas ir 
gražiai simetriškai išdėstyti 
fontanai. Įspūdingi ir Vatikano 
sodai, žmonės akimis ten ieško 
popiežiaus, turbūt soduose jis 
retai pasirodo, svarsto, kuriame 
pastate popiežius gyvena. 

Beveik kiekvienoj Romos aikš
tėje gali rasti bažnyčią. Gal jos 
ne taip gerai žinomos, kaip 
bazilikos, tačiau istorinės, pa
vyzdžiui Piazza de Gesu yra jė
zuitu statyta bažnyčia XVI a., 
reformacijos laikais įrodyti Ro
mos katalikų Bažnyčios stip
rybę. Jos arcbitektas jėzuitas 
Giovanni Tristano, kurio pradė
tasis stilius ilgai buvo žinomas, 
kaip jėzuitu, tik vėliau pradėtas 
barokiniu vadinti. Fasadas yra 
garsiojo Giocomo della Portą. 

Kita įdomi bažnyčia tai San
ta Maria d Angeli. Iš 40,000 
vergų statytų maudyklių griu
vėsių Michelangelo suprojekta
vo bažnyčią. Cezario Antonino 
Pijaus ir jo žmonos Faustinos 
šventyklos kolonos, išlikusios 
Forum Romanus, sujungtos su 
S. Lorenzo in Miranda bažnyčia. 
Pagaliau krikščionybė nugalėjo 
pagonybę, bet architektūroj taip 
susipynusios, kad sunkiai viena 
nuo kitos atskiriamos. Kita 
muziejinė bažnyčia yra Santa 
Maria del Popolo. statyta XV a. 
ir yra viena iš pirmųjų rene
sanso pavyzdžių. Čia galima 
matyti Bramante. Bemini, Pin 
turicchio ir kitų žymių meni 
ninku darbus. 

Bendrai Popolo aikštė, supla 
nuota Giuseppe Valadier, man 
labai patinka. Skersai aikštės 

LIUDA RUGIENIENĖ 

nuo Maria del Popolo bažnyčios 
yra pradžia Via del Corso 
gatvės, ji iš abiejų pusių 
papuošta dvynukėmis bažny
čiomis (S. Maria dei Miracoli ir 
S. Maria di Montesanto). Aikš
tės šonai užsibaigia pusračiais, 
kurie išgražinti fontanais. Virš 
vieno pusračio — terasos užsi
lipęs gali matyti plačius Romos 
vaizdus. Centre aikštės yra 
obeliskas; valdant Augustui 
buvo atvežtas iš Egipto ir pasta
tytas Circus Maximus. Popie
žius Sikstus V ir architektas 
Domenico Fontaną XVI a. jį per
kėlė į Piazza del Popolo. 

Kita garsi aikštė tai Piazza 
del Navona. Joje yra Bemini 
keturių upių fontanas ir kiti du 
jo suprojektuoti. Čia meni
ninkai pardavinėja savo pa
veikslus, daugiausia populia
rius Romos vaizdus. Palyginus 
nebrangūs. Aš irgi bandau 
vieną su Angelų pilies bokštu 
susiderėti. Menininkas pasako
ja, kad penkerius metus mokėsi 
meno Sicilijoje, o dabar, anot jo. 
Romoje yra tik trys menininkai: 
Bernini, Borromini ir jis, Anto-
nini. Nedidelio formato pa
veiksliuką susitariam už 15 dol. 

Negali neparašyti ir apie 
Angelų pilį (Castel Sant An
gelo), kurios kieme sekmadienį 
vakare po didžiųjų iškilmių 
įvyko banketas. 135 m. pr. Kr. 
buvo ten pastatytas kapas 
Adriano šeimai. Aurelijus 170 
m. kapą pavertė į pilį. VI a. Ro
moje siautė maras, kurio metu 
pusė Romos imperijos gyventojų 
žuvo. Popiežius Grigalius Di
dysis vedė procesiją ir staiga 
jam pasirodęs pilies viršuje an
gelas, traukiantis kardą. Po
piežius suprato, jog tai ženklas 
maro pabaigos. Padėkos dėlei 
ten pastatė koplyčią, o jos 
viršuje bronzinį angelą su kar
du 'dabar restauruojamas). 
Vėliau čia yra buvusi popiežių 
pasislėpimo vieta ir dar vėliau 
kalėjimas. Prie pilies per Tiberį 
eina tiltas, papuoštas Bernini 
angelų statulomis. Pirmasis til
tas šioje vietoje buvo pastatytas 
dar Adriano laikais; centrinėje 
dalyje yra išlikusios kelios ar
kos. 

Sako, jei esi Romoje ir nema
tai popiežiaus, tai iš tikrųjų 
nieko daug nematai. Taip pat 
sakoma ir apie Konstantino 
triumfo arką. kuri yra aikštėje 
prie Koliziejaus. Gaila, bet ši 
restauruojama ir negalim:! 
apžiūrėti. Šalia vyksta archeolo 
giniai kasinėjimai. 

Apie daug ką Romoje yra 
rašyti, tačiau norisi šį tą pa 
minėti ir apie pačius romėnus, 
kurių šiais laikais maža; čia 
gyventojai yra italai, daugelio 

tautų mišinys. Jei jie ir gyvena 
meno ir istorijos širdyje, tai pa 
tys ypatinga kultūra nepasižy
mi. Pirmiausia į akis krinta 
nešvara. Galvoji, kokia graži 
galėtų būti Roma. jei ji būtų su
tvarkyta, nuvalyti pastatai, 
nors iššluotos gatvės. Kadangi 
vasaros metų turistų sezonas, 
tai ir vagių netrūksta. Nuo ju 
nukentėjo nemažai lietuvių, 
įskaitant mane pačią. Su Gina 
važiuojame į aerouostą susitikti 
atvykstančių kitų mūsų šeimos 
narių požeminiu traukiniu. 
Žmonių prisigrūdę, vienas prie 
kito susispaudę, oras tvanku5 

ne tik nuo šilumos, bet ir nuo 
prakaito. Traukiniui greitai 
važiuojant ir staigiai stojant, 
sunku stačiam išsilaikyti. Gina 
tuoj pastebi: „Mama, tavo 
rankinukas praviras". Apsižiū
riu, kad man ištraukė piniginę 
su itališkais, buvau daugiau 
išsikeitusi , nes galvojau, 
atvykstantieji neturės itališkų. 
Taip ir dingo pora šimtinių. 
Dėkui Dievui, nepaėmė paso ir 
kelioninių čekių, kurie irgi 
buvo rankinuke. Taip grei 
tai ištraukė, kad net nepajutau. 

Po iškilmingųjų pamaldų sek 
madienį Ingridai Bublienei 
dingo rankinukas, kuriame 
buvojai labai brangus, ką tik iš 
Lietuvos kunigo padovanotas 
gintarinis rožinis. Kunigui, 
bedalinant šv. Komuniją, iš
traukė piniginę. Kai kurių lie
tuvių kambarius iškraustė. 
Skaičius apvogtųjų kasdieną 
didėjo. Baisus jausmas, kai ap
vagia. Man gyvenime pasitaikė 
pirmą kartą, nei per karą taip 
neatsitiko. Nors Italijoje ir ne
darbas, tačiau turizmas yra jų 
pagrindinis pragyvenimo šal
tinis. Nedovanotina, jog valdžia 
netvarko. Vagiama ne tik iš ki
šenių, bet ir restoranuose 

sąskaitas išrašant, jei kainų iš 
anksto pilnai neišsiaiškinama. 
Už kavos puoduką ir stiklinę 
minkš to gėrimo yra t ekę 
susimokėti 10 dol. arba vėl 3 
dol. už mažą Coca Cola stikli
naitę. Tačiau, kaip visur, taip ir 
Italijoje yra nuoširdžių ir labai 
malonių žmonių. Paklausus ke 
lio — padeda, nors dažnai nevi
sai tiksliai nurodo. 

Krautuvėse prekių pilna, 
kurios panašios, kaip ir na
muose. Rūbų stiliai irgi tokie 
patys. „Designerių" nurodymai 
Vakarų pasauliui turi nepapras
tos įtakos. Kainos brangios ir 
sunku įsivaizduoti vidurinės 
klasės i talą tokias sumas 
mokant, todėl ten, kur išparda
vimai, žmonių netrūksta. Krau
tuvėse mus nuolatos paklausia, 
kokia kalba kalbamės. Kai 
pasakome, kad lietuviškai, 
dažniausiai nieko apie Lietuvą 
nežino. „Iš Rusijos" prideda. 
Kartais stebimės amerikiečiu 
naivumu, o šiais laikais ir 
Vakarų Europoje toks pat Lie
tuvos ignoravimas, lyg Lietuva 
nebūtų vakarų dalis. Užtat ir 
lietuvių iškilmės Romoje buvo 
ne tik religiškai ir tautiškai, bet 
ir politiškai svarbios, nes šv. Mi
šios, atnašautos popiežiaus, bu
vo ištisai transliuojamos per 
televiziją, vėliau pranešimai per 
žinias, per radijo. Plakatai, 
iš l ipint i prie bazilikų ir 
bažnyčių, taip pat liudijo apie 
lietuvių šventę ir sukakties 
minėjimą. Savo gyvenime arki
vyskupas Jurgis Matulaitis 
norėjo Lietuvai pasitarnauti 
kokiu nors veiksmu, tai kaip 
kažinkas minėjo ar rašė, šiuo 
atveju jis tikrai pasitarnavo Lie
tuvai ypatingi; būdu. Jo palai
minimo proga Lietuvos vardas 
plačiai nuskambėjo ne vien per 
Italiją, bet ir per kitus kraštus. 

so dolerių. 
Šis sovietų-nacių sąmokslas 

nulėmė Lietuvos likimą. Visa 
kas sekė po to, būtent ultima
tyviai reikalavimai sudaryti 
vadinamą savitarpinės pagalbos 
sutartį, kuria bus įsteigtos so
vietų kariuomenės bazės Lietu
voje, ultimatumas įsileisti Lie
tuvon neribotą sovietų kariuo
menės kiekį, pertvarkyti Lie
tuvos vyriausybę, pravesti 
rinkimus į Liaudies seimą, pra
šyti priimti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą, buvo tik sistemingas 
agresijos vykdymas, nukreiptos 
prieš Lietuvos politinę nepri
klausomybę ir teritorinį integ
ralumą, sulaužant susitarimus 
gerbti Lietuvos suverenumą ir 
teritorinį integralumą, o taip 
pat susilaikyti nuo bet kurių 
agresijos veiksmų. 

1979 m. rugpjūčio 23 d. 45 pa-
baltiečiai, remiami 5 rusų, 
Maskvoje paskelbė peticiją, 
adresuotą Jungt inių Tautų 
generaliniam sekretoriui, So
vietų Sąjungos, Vokietijos fe
deralinės respublikos, Vokie
tijos demokratinės respublikos 
vyr iausybėms, o taip pat 
vyriausybėms pasirašiusioms 
Atlanto Chartą, reikalaudami, 
kad būtų atstatyta Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos nepriklausomy
bė, kad Ribbentropo-Molotovo 
paktas 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
ir slaptas protokolas, kaip jis 
pakeistas 1939 m. rugsėjo 28 d., 
būtu paskelbti niekiniais ir ne
galiojančiais ir kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų savo jėgas iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 

Šios peticijos vertimus į anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas 
Vlikas išsiuntinėjo peticijoje mi
nimoms vyriausybėms ir Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui, prašydamas paremti ją. 
Ryšium su šia peticija Europos 
parlamento 6 atstovai pasiūlė 
priimti rezoliuciją apie padėtį 
Pabaltijo valstybėse. Europos 
parlamentas 1983 m. sausio 13 
d. priimdamas dėmesin 45 pa-
baltiečių bendrą deklaraciją, pa
smerkė Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos tebesitęsiančią okupaciją 
įvykdytą Sovietų Sąjungos, 
pasiremiant Ribbentropo-Molo
tovo paktu. 

1987 m. sausio 28 d. Europos 
tarybos parlamentarinė asamb
lėja savo rezoliucijoje deklaravo, 
„kad trijų Pabaltijo valstybių 
inkorporacija į Sovietų Sąjunga 
žiauriai pažeidė ir tebepažeidžia 
tautu apsisprendimo teisę ir kad 
didelė dauguma Europos vals
tybių bei daugelis tarptautinės 
bendruomenės narių nepripažįs
ta šios inkorporacijos". 

1985 m. liepos 26 d. Baltų tri
bunolas Kopenhagoje savo 
manifeste kvietė visas demokra
tines vyriausybes ..kelti Baltijos 
valstybių Sovietų okupacijos 
klausimą visuose pasaulio foru

muose, reikalaujant laisvės ir 
nepriklausomybės Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai". 

Šiemet sueina 48 metai kaip 
buvo sudaryti šie Lietuvai lem
tingi nacių Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos susitarimai. So
vietų vadovybėn atėjus M. Gor
bačiovui ir jam paskelbus persi
tvarkymo naują politiką, So
vietų Sąjunga turėtų atvirai 
peržiūrėti Ribbentropo-Molo
tovo pakto padarinius. 

Molotovo-Ribbentropo pakto 
sukakties proga mes raginame 
Sovietų Sąjungos vadovybę ne

delsiant atitaisyti tą didžiausią 
Lietuvai skriaudą — okupaciją 
ir aneksiją, kuri buvo įvykdyta 
Stalino ir Hitlerio suokalbio 
pasėkoje. 

Vlikas, vykdydamas savo 
įsipareigojimus išreišktus 1944 
m. vasario 16 d. deklaracijoje, 
kviečia viso pasaulio lietuvius 
visais galimais būdais kelti šio 
pakto nusikalstamą pobūdį ir 
Sovietų Sąjungos vykdomą Lie
tuvoje tau t in į ir kul tūrinį 
genocidą. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad Lietuvoje mirė sulaukęs gilios senatvės 

A.tA. 
VLADAS KASPERAVIČIUS 

Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs Juozas ir 
Aleksas su šeimomis Amerikoje; Lietuvoje šešios dukros 
ir sūnus su šeimomis, daug anūkų ir proanūkų bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Laidojamas rugpjūčio 20 dieną. 
Nuliūdę sūnūs su šeimomis Amerikoje bei dukros 

ir sūnus su šeimomis Lietuvoje. 

A.tA. 
IGNUI ADAMKAVIČIUI 

mirus, sūnui VALDUI su žmona, seseriai FILOME
NAI ir NORBERTUI TARULIAMS, dukterėčiai 
HALINAI BAGDONIENEI gilią užuojautą reiškia 

Viktorija Musteikienė 
Jolanta ir Vytautas Mikūnai 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQlETTE PU N E RA L HOME 
TĖVAS IR S U N Ū S 

2 5 3 3 VVest 71 St. . C h i c a g o 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

I 110 So. 50th A v.. C i c e r o 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTI VIC DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Te l . RE 7-1213 
11028 Southvvest H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd . - Te l . 430-5700 

V A S A IT I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

T e l e f o n a s — 6 5 2 - 1 0 0 3 

Koliziejus is Forumo puses nuo Pnlalino kalvos C.inov KuKH'niūtes 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. rugpjūčio men 20 d. 

x Prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Thompson. Conn.. buvo 
atvykęs j Chicagą ir rugpjūčio 
16 d. dalyvavo savo pusseserės 
kazimienetės ses. Pius Mic
kevičiūtės 50 metų vienuoliško 
gyvenimo sukaktyje. Taip pat 
aplankė savo pažįstamus ir 
draugus, o antradienį, rugpjūčio 
18 d., lankėsi „Draugo" redak
cijoje ir painformavo apie savo 
veiklą ir planus. 

x Lietuvių studentų Urba-
noje tautinių šokių grupė „Vė
jas" yra užsiregistravusi daly
vauti Pasaulio lietuviu tautinių 
šokiu šventėje, kuri bus atei
nančių metų liepos mėnesi Ha
miltone, Kanadoje. Norintieji 
šioje grupėje dalyvauti prašomi 
skambinti Lorai Vasiliauskai
tei ir pasitikrinti, ar yra įrašyti 
tautinių šokių grupėje. -Jos adre
sas Urbanoje: 308 N. Coler Ave.. 
Urbana. 111. 61801. te l . 
217-384-4049 

x Amerikos Raudonas i s 
Kryžius nori pagelbėti nuken
tėjusiems nuo potvynio Cook ir 
DuPage apskričių gyventojams. 
Jis ieško savanoriu pagelbi-
ninkų ir aukų. Amerikos Rau
donojo Kryžiaus adresas: 43 E. 
Ohio St.. Chicago. 111. 60611. 

x J u o d o j o k a s p i n o de
monstracijos bus šį sekma
dienį, rugpjūčio 23 d.. 12 vai. 
miesto centre — Wacker ir Wa-
bash gatvių sankryžoje. Vėliau 
bus įvairiu nuo bolševikų nu
kentėjusių tautų atstovų pa
bendravimas Lenkų Kongreso 
patalpose, 5844 N. Mihvaukee 
Ave. 

x Rožytė ir AI kinas Žu
k a u s k a i , Taguesta. Fla. . 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 20 dol. auką su prierašu: 
..Linkime Jums daug sveikatos 
ir Dievo palaimos ir toliau lai
mingai dirbti ta gražų, kultūros 
darbą Tėvynei Lietuvai ir ka
talikybės labui". Nuoširdus ačiū 
už auką ir linkėjimus. 

x Už a.a. Edmundą J a 
rašių, dvejų metų mirties 
sukakti minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvu Jėzuitu 
koplyčioje sekmadienį, rug
pjūčio 23 d.. 11:15 vai. ryto. Pra
šome gimines ir draugus daly
vauti Mišiose. 

fpr.) 

x Už a.a. Vincą Viskantą, 
mirusį prieš penkis metus. šv. 
Mišios bus atnašaujamos rug
pjūčio 23 d.. 8 vai. ryto. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Prašome gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už jo sielą. 

Liūdinti šeima 
(pr.) 

x Chicagos ALTO pobūvis 
įvyks š.m. rugpjūčio 30 d., 
sekmadieni 1 vai. p.p. ponų 
Grinių sodyboje. Lockport, 111., 
ant 143-čios gatvės. 2 blokai į 
vakarus nuo State gatvės. Visi 
Chicagos ALTO rėmėjai malo
niai kviečiami gražiojojoje gam
tos aplinkumoje praleist i 
sekmadienį maloniu ALTO 
bičiulių tarpe. Visus pobūvio 
dalyvius lauks karšti ir šalti 
valgiai, nuotaikinga muzika ir 
gausus laimės šaltinis. Informa
ciją teikia. 737-0928 arba 
434-3713. 

'sk.t 

A R A S 
Dengiame ir taisome visų rūšių 

STW;US 
Su aukštu patyr imu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darha. 
ARVYDAS KIFLA 

arba tarp 10 v.r. ir « v.v. 
Tel. 434-96.VS 

x Amerikos Lietuvių Tary
ba skatina savo narius Chi-
cagoje ir kituose miestuose daly
vaut i Juodojo kaspino de
monstracijose, protestuojant 
prieš Molotovo Ribbentropo 
paktą ir jungiantis su tą patj 
protestą reiškiančiais okupuo
toje Lietuvoje. Chicagoje de-
onstracijos bus sekmadienį, rug
pjūčio 23 d.. 12 vai. prie Wa-
shingtono paminklo Wacker ir 
\Vabash gatvių sankryžoje. 

x Lietuvių Muzikų sąjun
gos seimas bus šį šeštadienį, 
rugpjūčio 22 d.. Muzikologijos 
archyvo patalpose Jaunimo cen
tre. 10 vai. ryto bus šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje, po to pus 
ryčiai ir seimo atidarymas. Pra
nešimus padarys centro vald. 
pirm. dr. L. Šimutis, F. Strolia, 
St. Sližys, R. Kliorienė. A. Gied
raitis, J. Stankūnas. Apie muzi
kologijos archyvą kalbės K. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių tondo s p a u d e konferencijoje. Iš kai re , : š u n e n a Steponavičiūtė, Stasys Baras. Balys 
Brazdžionis ir tarybos pirm Povilas Kilius. Nuotr. J . Tamulaičio 

LIETUVIŲ FONDO VEIKLA 
Lietuvių Fondo valdyba, pir

mininkaujama žinomos visuo-
menininkės ir gerų darbų or
ganizatorės Marijos Reinienės, 
rūpinasi Lietuvių Fondo 25-rių 
metų sėkmingos veiklos pa
minėjimu. Kontaktavo JAV LB 

A. JUODVALKIS 

Skaisgirys. Vakare Seklyčioje apylinkių valdybas su krašto 
bus bendra vakarienė. 

x Lietuvių Prekybos rūmų 
tradicinė Golfo diena bus rug
pjūčio 26 d., trečiadienį. Silver 
Lake Country klube, 147 ir 82 
gatvė. Orland Park. 111., Laimė
tojui skiriama speciali dovana. 

x „Margučio" radijo vedė 
jas Petras Petrutis atostogauja. 
I Chicagą sugrįš rugsėjo 7 d. P. 
Petrutį pavaduoja ir radijo 
laidas tvarko ilgametis „Mar
gučio" bendradarbis Leonas 
Narbutis. 

valdybos pritarimu ir paska
tinimu, prašydama apylinkių 
paramos ir talkos. Prašoma su
daryti LF vajų komitetus ar iš
skirti asmenis, kurie rūpintųsi 
aukų telkiniu ir Lietuvių fondo 
sidabrinės sukakties pami
nėjimu. 

Taip pat Lietuvių Fondo val
dyba š.m. liepos pabaigoje iš-

x Balfo piknikas jau šį sek
madienį, rugpjūčio 23 d., Jau
nimo centre. Brighton Parko 
Balfo skyriaus pirmininkė G. 
Meiluvienė 10 vai. ryto pradės 
svečius vaišinti kava ir pyra
gais. O pietūs, laimėjimai ir 
kitos linksmybės prasideda 
vidurdienį. Chicagos Balfo dar
buotojai kviečia visus į 
gegužine. 

x Dr. Liuda ir Pe t r a s Dir-
dai iš Chicagos. 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo 25 
dol. auką ir tokį prierašą: „Lin
kime sėkmės Jūsų darbuose, 
kad .Draugas' mus lankytų 
daug daug metų". Nuoširdus 
ačiū už mielą auką ir 
linkėjimus. 

x Dėmesio! Kriaučeliūnų 
vardo vaikų namelių MON-
TESSORI mokyklėlei skubiai 
reikalinga lietuviškai kalbanti 
mokytojos padėjėja. Prašome 
kreiptis pas Aldoną Kuncienę 
434-6920 arba Marytę Utz 
423-0307. 

(sk.) 
x Parduodu naują rašomą 

mašinėlę su lietuvišku raidynu 
- OLYMPIA - Traveller de 
Luxe S Ger dovana nuvežti i 
Lietuvą. Rašyti: „Draugas" , 
4545 W. 63rd St.. Chicago. IL 
60629. Attn.: Mr. Box - 55. 

(sk.) 

x Vaikų namelių apžiūrė
j imas . Maloniai kviečiame 
vaikus, tėvelius ir visuomene 
atsilankyti į KRIAUČELIŪ
NŲ vardo vaikų namelių apžiū
rėjimą. Vaikai priimami nuo 2 
m. 9 mėn iki 5 m. amžiaus. Dar 
galima užsiregistruoti šiems 
mokslo metams. Įvyks antra
dienį, rugsėjo 8 d. nuo 10 iki 12, 
2743 W. 69 St., Chicago. 111., 
60629. Inform. skambinti Ma
rytei Utz 423-0307. 

(sk.) 

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

(sk.) 
x Pas Norman Bursteiną, 

vienintelį lietuvį kailininka. 
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. 

(sk.) 

x Kun. Joseph J. Svirskas, 
Haverhi l l , Mass.. parėmė 
..Draugą" visa šimtine ir kartu 
pratęsė vieneriems metams pre 
numeratą. Kun. J J. Svirską 
skelbiame garbės prenumera 
torium, o už miela auką labai 
dėkojame. 

x J o n a s Milašius, St. Pe-
tersburg, Fla., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
25 dol. auką. J. Milašiui, mūsų 
garbės prenumerator iui ir 
rėmėjui, tariame nuoširdų ačiū. 

x Bronius Polikaitis, Chica
go, 111., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, E. Jasnauskienė. 
Yucca Valley. Cal.. St. Ky
bartas, Chicago, 111.. grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. Labai 
dėkojame. 

x Alberta G. Astras, CPA. 
Millbrae, Cal., mūsų bendra 
darbe. Anthony M. Shlikas, 
Dovvners Grove. 111., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekvie
nas pridėjo po 20 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x St. Siliauskas, Lachine, P. 
Quebec, Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 10 
dol. auką ir palinkėjo geriausios 
sėkmės mūsų visuose užsimoji
muose. Ačiū už viską. 

x Inž. Romas Butkūnas , 
Crystal Lake. 111.. Stasys Cėsna. 
Chicago. 111., S. Balsys, 
Brooklyn. N.Y.. Mikalina Ma-
tyžius. Stockbridge, Mich.. Jone 
Steponis. Seven Hill. Ohio. An
tanas Valiuškis, Barrington, 
R.L. Veronika Šatas, Fremont. 
Wisc. Stasė Rutkus. Midlo-
thian. 111., J. Ulanskas. Sioux 
City, Iowa. grąžino laimėjimu 
šakneles ii kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x P r a n a s Aglinskas, Sofia 
Vakselis, St. Strasevičius. 
Chicago, 111.. Stasė Vaišvila, J. 
Šeštakauskas, Stella Gencevi-
čius, Elena Gaižutis,, Adomas 
Venckus. V. Kudirka. Nina 
Norris. visi iš Chicagos, Ona 
Maciokas, Waterbury, Conn.. 
Ignas Skirgaudas, San Diego, 
Cal., Juozas Žvinakis. Albu-
querque, N M., dalia Druseikis. 
Rochester, N.Y. Stasys Mika
lauskas. Cleveland, Ohio, Kazys 
Zameckas, Indianapolis, Ind., A. 
Bielskus, Euclid, Ohio, B. 
Mudėnas, \Vorcester. Mass., 
pratęsė ..Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams ir kiekvie
nas paaukojo po 10 dol. Nu< 
Hn« ač iū 

siuntinėjo laišku< visiems LF 
nariams, prašydama padidinti 
turimus įnašus ir pridėjo LF 
pelno skirstymo komisijos laiš
ką su detaliu pelno paskirs
tymu. Nariai, matydami kam ir 
kuriems tikslams paskirstomas 
pelnas, geriau supras Lietuvių 
fondo paskirtį ir reikšmę ir kur 
eina paaukoto dolerio pajamos. 
Be Lietuvių Fondo paramos, 
kuri jau antri metai siekia dau
giau ketvirčio milijono dolerių, 
lietuviškoji mokykla, kultūrinė 
bei visuomeninė veikla būtų 
skurdesnė ir pasiekti rezultatai 
menkesni. Ypatingas dėmesys 
skiriamas lit. švietimui, nes be 
lietuvių kalbos neįmanoma 
išlaikvti lietuvybę ar įdiegti 
meilę savo tėvų ar prosenelių 
tautai. (Jau pasigirsta ir kitokių 
balsų, kuriems lietuviu kalbos 
mokėjimas ir lietuvių kultūros 
pažinimas nėra būtinas, rūpi
nantis Lietuvos ir lietuvių tau
tos likimu. Užmirštama, kad be 
kalbos nebus ir tautos). LB-nės 
švietimo ir kultūrinei veiklai 
tenka net 55% viso LF paskirs
tyto pelno (145,000 dol.). 

I Lietuvių fondo prašymą pra
deda nariai atsiliepti ir didina 
savo įnašus ar įamžina mirusius 
artimuosius. Julius Gelažius LF 
įamžino mirusį brolį kunigą 
Zenoną Gelažių. įnešdamas 
3.000 dol. Savo s tambius 
turimus įnašus padidino dr. 
Alina ir inž. Van.Domanskiai ir 
Stasys Griežė-Jurgelevičius, pa
aukodami po 500 dol.. Richardas 
Holiuša 250 dol., dr. Algirdas 
Monstavičius 200 dol. Kiti na
riai didina įnašus mažesnėmis 
sumomnis. (skelbiami mėne
siniuose pranešimuose). s 

Lietuvių Fondo įgaliotiniai 
Petras Viščinis iš Bostono ir An
tanas Makaras iš Hot Springs 
skatina įamžinti mirusius arti
muosius ir gau tas aukas 
persiunčia Lietuvių Fondui. 

Paminėtina Antano Makaro 
50 dol. auka, įamžinant Chica
goje mirusį dr. Zigmą Smilgą ir 
prašant kitus mirusiojo draugus 
bei pažįstamus pasekti jo pa
vyzdžiu. Per įgaliotinį A. Maka
rą Ona Žemaitienė savo vyro 
atminimui papildė turėtą įnašą 
250 dol. Visiems aukotojams L. 
Fondas yra dėkingas ir tikisi 
dar šiais metais pasiekti 4 mili
jonu dolerių kapitalą. 

ir nusmaigstytos gairės ateities 
veiklai. Pasidžiaugta „Draugo" 
redaktorių parama, išleidžiant 
kultūrinį priedą, skirtą specia
liai Lietuvių Fondo 25-rių metų 
veiklai paminėti. Padėkota 
redakcijai ir bendradarbiams. 

Paruoštas laiškas ir talkos bū
du bus išsiuntinėtas lietuviams, 
dar nesantiems Lietuvių Fondo 
nariais, prašant įsijungti į LF 
narių šeimą ir įnešti bent 
minimalią 100 dol. sumą. 
Sąrašų sudarymas ir patikri
nimas reikalauja darbo ir ati
dos. Nepykite, jei tą laišką gau
site jau būdami LF nariais, nes 
neapsižiūrėjimų gali pasitaiky
ti. 

LF vadovybei rūpestį kelia 
artėjantis sidabrinis jubiliejus, 
nes yra užplanuota užbaigti 4-tą 
milijoną dolerių ir minėjimo 
metu paskelbti visuomenei, bet 
aukos plaukia lėtokai. Lietuvių 
Fondo vadovybė nenustoja 
vilčių, kad lietuviškoji 
visuomenė po vasaros atostogų, 
sugrįžusi į namus ir peržiūrėjusi 
susirinkusią korespondenciją, 
nenumes į šalį, bet išrašys čekį 
ir, įdėję į voką, atsiųs Lietuviu 
Fondui. Daug vilčių dedama į 
dar nesančius narius, tikintis jų 
palankaus atsiliepimo. Argi tik 
5800 lietuvių teberūpi lietuvių 
kultūros likimas ir išlaikymas? 
Taip pat nemažas dėmesys 
krypsta ir į mūsiškius turtin
guosius — milijonierius, kurių 
dalis ir yra nariais, bet būtų 
laikas turimus įnašus padidinti, 
o nesantiems su stambesne 
auka įstoti nariais. 

Nenustebtume ir būtumėm la
bai dėkingi, jei atsirastų tautie-
tis-ė. kuris įneštų stambią auką. 
kaip įvyko 1984 metais, paauko
jant 100.000 dol.. įgalinės 
užbaigti trečią milijoną. Tokiu 
puikiu pavyzdžiu pasektų visa 
jautresnioji visuomenė ir savo 
padidintais įnašais prisidėtų 
prie ketvirto milijono 
užbaigimo. 

Kad LF kapitalą reikia didin
ti, parodo prašymų gausa ir 
nepakankamas pelnas. LF 
pelno skirstymo komisijai tenka 
sunkus uždavinys apspręsti pa
ramos reikalingumą bei jos 
dydi, kai tegalima patenkinti 
vos trečdalį prašančiųjų. 

JA VALSTYBĖSE 

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, su kun. Edžiu Putrimu iš
vyko į Punską ir kitas lietuviš
kas vietoves Lenkijoje. Taip pat 
jie aplankys kitas Lenkijos vie
tas, susitiks su vyskupais ir lie
tuvia is kunigais. Grįš 
rupgpjūčio 31 d. 

— Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas New 
Yorke, su žmona išvyko į Alias
ką aplankyti savo sūnaus ir pa
atostogauti skirtingame klima
te. Ten jie žada taip pat pažu
vaut i , nes vieta tam y r a 
palanki. 

- Sol. Lilija Šukytė-Va-
sy l iūn ienė žada atvykti į 

Va ldybos posėdis 

Lietuvių Fondo valdybos posė
dyje aptarti bėgamieji reikalai 

Užsklandai 

Pastaruoju metu patriotinę 
lietuvių visuomenę sudrumstė 
,.Gimtajame krašte" atspaus
dintas mūsiškių 4 išeivių pasi
kalbėjimas su vilniškiais žur
nalistais, rašytojais, partijos ir 
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kitų visasąjunginių organizacijų 
tarybinės Lietuvos atstovais. 
Padaryti siūlymai ar tik paklau
simai rado atgarsį ir mūsų spau
doje. Kadangi dalyvavusi ket
veriukė iki šiol neatsiliepė į G. 
Kr. paskelbtą pasikalbėjimą, tai 
reikia manyti, kad G. kr . 
paskelbtos mintys yra tikslios ir 
neiškreiptos. Vilniuje leidžiamą 
„Gimtąjį kraštą" ne dažnas 
gauna, tai atpasakojimai per
duodami iš lūpų į lūpas, yra iš
kraipomi ir įvairiai komen
tuojami. Viename gausiame 
susirinkime teko girdėti viešai 
skelbiant, kad Lietuvių Fondas 
jau pasiuntė 20,000 dol. ket
veriukės pažadėtą paramą, o 
kitus tris milijonus — perves 
vėliau. Šitokios išgalvotos 
kalbos yra skleidžiamos, turint 
tikslą kompromituoti Lietuvių 
Fondo gražiai vedamą darbą. 

Lietuvių Fondo kapitalas yra 
saugomas nepriklausomai Lie
tuvai, bet ne Maskvos komunis
tiniams statytiniams. Lietuvių 
Fondo vadovybė griežtai panei
gia skleidžiamus gandus ir ban
dymus įtaigauti visuomenę, lyg 
tai kalba visos išeivijos vardu, 
nors ir nėra įgalioti, rodos 
turėtų būti aišku, kad vilniškių 
komunistų pastangos vaizduoti 
savarankišką veiklą neturi pa
grindo, kai jie patys priklauso 
nuo Kremliaus malonės. Pasi
tarime dalyvavusiųjų vardai 
yra žinomi lietuvių visuomenei, 
kaip nuolatiniai ryšių mezgėjai 
su Maskvos patikėtiniais. Kol 
kas dar nepasitvirtino, kad nau
jieji Gorbačiovo ėjimai palengvi
na okupuotų kraštų tautinę 
veiklą, bet jau įmetė nesantai-
kas obuolį į išeivijos kultūrinę ir 
politinę veiklą. 

Baigiant šias kelias mintis, 
reikia pastebėti, kad nesame 
priešingi lankymuisi ok. Lie
tuvoje ir susi t ikimui su 
giminėmis bei lietuviais, bet 
vesti pasitarimus su oficialiais 
okupantų statytiniais yra dar 
per anksti. Santaros-Šviesos va
dovų pastangos veržtis per 
esamas užtvaras ir bandyti 
megzti ryšius su tenykščiais 
kultūrininkais iki šiol nedavė 
apčiuopiamų vaisių. Vieno kito 
solisto, muziko ar rašytojo pasi
rodymas tenykštėse ar mūsų 
salėse buvo ir tebėra tik atsi
tiktiniai įvykiai, nepalikę di
desnio įspūdžio, nors ir nebuvo 
išvengta langų daužymo kon
certų metu. 

Ar nebūtų tiksliau pirma 
tokius reikalus aptarti savo 
visuomenėje, jausti jos nuo
taikas, o tik vėliau bandyti 
kalbėtis su Maskvos statyti
niais. Tada nereikėtų laužtis ne 
tik per bambukinę užtvarą, bet 
ir savųjų veiksnių duotus 
nurodymus. Gyvenimas eina ir 
reikia išnaudoti teikiamas pro
gas, bet neatsisakyti ir savų 
principu. 

Lietuviškoji visuomenė yra 
pakankamai išprususi ir susi
gaudo painiuose gyvenimo vin
giuose, todėl vieno kito lietuvio 
rodomos pastangos eiti tik viena 
kryptimi neras pritarimo ir pa
ramos, kaip ir iki šiol jų bandy
tos pastangos. 

Jungtines Amerikos Valstybes 
ir Kultūros Židinyje Brooklyne, 
N.Y., duoti koncertą spalio 3 d. 
Koncertu paminės New Yorke 
Lietuvių fondo 25-rių metų 
sukaktį. 

— Mai ron io l i tuan i s t inė 
mokykla šiuos mokslo metus 
pradės rugsėjo 5 d. Kūdikėlio 
Jėzaus parapijos pradžios 
mokyklos patalpose Richmond 
Hill, N.Y. Mokyklos vadovybė 
jau dabar prašo tėvų registruoti 
savo vaikus į l i tuanist inę 
mokyklą. 

— Danutę Mikulskytę-Hat-
z i t heodorou , gailestingąją 
seserį ir anestizijos specialistę, 
rugpjūčio 4 d. ištiko sunkus 
kraujo į smegenis išsiliejimas. Ji 
guli po sunkios galvos operacijos 
Manhatan New Yorko ligoninė
je. Ji buvo visiems labai paslau
gi ir tik šiais metais gegužės 
mėnesį ištekėjo. 

— Dail. Elenos Urbaitytės, 
gyvenančios Wantach, N.Y., po 
sunkios ligos mirė Kaune brolis 
a.a. Algirdas Urbaitis. Jos tėvas 
adv. Ignas Urbai t i s buvo 
anksčiau miręs Sibire. 

— L i e t u v o s k r i k š t o ju 
biliejų Los Angeles, Calif., ir 
apylinkių l ie tuvia i minės 
lapkričio 22 d., sekmadienį, 
10:30 vai. Los Angeles arkivys
kupijos Šv. Vivianos katedroje. 
Šv. Mišias laikys augziliaras 
vysk. John J. Ward, daly
vaujant ir lietuvių vyskupui 
Pauliui Baltakiui bei daugeliui 
kunigų. Po pamaldų Otani vieš
butyje bus banketas, kuriame 
dalyvauti pasižadėjo Bažnyčios 
ir valdžios atstovai. Krikščiony
bės 600 metų jubiliejui rengti 
sudarytas komitetas, kuriam 
vadovauja LB Vakarų apygar
dos p i rmininkė Angelė 
Nelsienė. Bilietus platina dr. 
Danutė Giedraitienė, Stasė Ko-
rienė ir Birutė Viskantienė. 

— D.L.K. Birutės draugijos 
Los Angeles skyrius išsirinko 
naują valdybą, kurią sudaro pir
mininkė Nelė Apeikienė, vice
pirmininkė Liucija Mažeikienė, 
sekretorė Laima Jarašiūnienė, 
iždininkė Gražina Raibienė ir 
narė Adelė Bulotienė. 

— Los Angeles Tautinė są
junga rugsėjo 6 d., sekmadienį, 
parapijos salėje rengia rugsėjo 
8-tosios dienos minėjimą. Pa
skaitą skaitys visuomenininke 
iš Chicagos Matilda Marcin
kienė, meninę programą atliks 
pianistė Raimonda Apeikytė ir 
akt. Petras Maželis. 

URUGUAJUS 

— Ministerio dr. Kazimiero 
Graužinio mirties 25 metų 
sukakt is buvo pr i s imin ta 
Uruguajaus lietuvių. Jis mirė 
1962 m. birželio 5 d. Buvo gimęs 
1898 m. rugsėjo 14 d. Marci-
niškių dvare prie Giedraičių. 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovose buvo savanoris-kūrėjas. 
Teisės ir politines studijas dak
taro laipsniu baigė Prancūzijoje. 
Diplomatinėje tarnyboje dirbo 
Danijoje, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Latvijoje ir prie Šv. Sosto. 
Paskutiniu metu buvo nepa
prastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Pietų Amerikai. 
Gyveno pirmiau Argentinoje, 
paskiau iki mirties Uruguajuje. 
Jo žmona Laimutė gyvena su 
dukterimis Los Angeles, Calif. 

— A. a. Karolis Stasiulis, a. 
a. Marcelė Petkevičiūtė-Sida-
rienė, a.a. Ana Marija Mac
kevičienė, a.a. Stasys Indreliū-
nas mirė Montevideo mieste 
Uruguajuje. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
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