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PROKURORO RŪPESČIAI
1979 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

laikraštis “Tiesa” išplatino Eltos 
informaciją apie dviem kunigam 
Alfonsui Svarinskui ir Sigitui 
Tamkevičiui oficialų įspėjimą už 
skleidimą žinomą! melagingų 
prasimanymų, šmeižiančių ta
rybinę valstybę ir visuomeninę 
santvarką.

Kuo paaiškinti šį oficialų ir 
plačiai paskleistą įspėjimą? Tik 
vidurinės mokyklos vieną kitą 
komjaunuolį galima būtų įti
kinti, kad šie kunigai galėjo iš 
sakyklos ką nors šmeižti. Taigi, 
atsakymo reikia ieškoti kažkur 
kitur.

1978 m. lapkričio 13 d. Lietu
voje pradėjo veikti Tikinčiųjų 
teisėms ginti Katalikų Komite
tas Iš karto laimėjęs daugumos 
Lietuvos kunigų simpatijas ir 
pritarimą. Sovietinė valdžia pra
džioje bandė TTG Katalikų 
Komitetą ignoruoti — Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis Ani- 
lionis šio komiteto veikimą paly
gino į uodo zyzimą. Tačiau kai 
šių metų pradžioje 522 kunigai 
ir du vyskupai savo pareiški
muose viešai solidarizavosi su 
TTG Katalikų Komitetu, parti
ja ir KGB susirūpino, kad jų iki 
smulkmenų Rusijoje išdirbti 
planai, griauti Bažnyčią iš vidaus, 
gali sužlugti, nes nepasiseks 
priversti daugumą kunigų nusi
lenkti ateistinei valdžiai.

Dviem TTG Katalikų Komi
teto nariam — kun. A. Svarinskui 
ir kun. S. Tamkevičiui viešas ir 
plačiai paskleistas įspėjimas nea
bejotinai turėjo tikslą paraližuo- 
ti Komiteto veiklą ir nugąsdinti 
visus Lietuvos kunigus, kad “ne
bandytų pūsti prieš vėją”.

Kokį efektą iššaukė šis Proku
ratūros įspėjimas? “LKB Kroni
kai” teko girdėti ne tik daugelio 
kunigų ir tikinčiųjų susirūpini- 
mą dėl šių dviejų kunigų liki-

KATALIKAI
Jaunimas Komoje

Maldininkų antplūdis Romoje 
Šventosios Savaitės ir Velykų 
proga šiemet apie 20 procentų 
pralenkė praėjusius metus. Ita
lų turizmo centro apskaičiavi
mu, Romą Velykų laikotarpyje 
aplankė apie vienas milijonas 
užsieniečių. Tarp visų pasaulio 
rasių bei tautų maldininkų ypač 
buvo daug jaunimo. Turizmo 
centro pirmininkas Travaglini 
savo pareiškime spaudai pažy
mėjo: “Visų kontinentų jauni
mas šiemet Velykų proga ypač 
telkėsi apie šventąjį Tėvą Joną 
Paulių IĮ, kuris jau yra vadina
mas jaunimo popiežiumi. Visais 
laikais jaunimas mėgo lankytis 
Romoje, nes jį viliojo čia sutelk
tos religinės bei kultūrinės ver
tybės. Bet dar niekuomet Roma 
nematė tiek daug jaunimo, kaip 
šįmet Velykų proga...”

Misijos ligoninė

Kalongo katalikų misija Ugan
doje ypač pasižymi medicini
nės pagalbos teikimu vietos 
gyventojams. Misijos ligoninė
je per paskutinius penkerius 
metus buvo gydomi beveik 27 
tūkstančiai ligonių. Be to, me
dicininė pagalba buvo suteikta 
12 tūkstančių penkiem šimtam 
gimdyvių, o ambulatorijoje pri
imta 539 tūkstančiai ligonių. 
Kalongo misijų ligoninė taip pat 
paruošė 70 slaugių iš vietinių 
merginų negrių Ligoninę veda 
italas vienuolis mabonietis misi
jonierius, medicinos ir chirurgi
jos daktaras kun. Ambrosoli.

mo, bet apie daugelio kunigui 
ryžtą arešto atvej-u įsijungti į 
TTG Katalikų Komiteto veiklą.

IGNORUOJAMI SOVIETINIAI 
ISTATYMAI

Sovietinei valdžiai didelį susi-Į 
rūpinimą kelia ne tik kunigų I 
aktyvi veikla, bet ypač jaunimas, 
kurio neįmanoma sužavėti komu
nistiniais idealais — melas ir 
prievarta visiems akivaizdžiai ma 
tomą. Nors sovietiniai įstatymai 
draudžia vaikams patarnauti Mi
šiose, dalyvauti procesijose, gie
doti chore, grupiniai mokytis ti
kybos, bet visoje Lietuvo
je šie įstatymai yra atvirai igno
ruojami. Kunigai viešai kateki- 
zuoja vaikus. Beveik kiekvienoje 
parapijoje vaikai tarnauja Mišio 
se, dalyvauja procesijose, daug 
kur susikūrę bažnytiniai vaikų 
chorai.

Kad Lietuvos kunigai ir tikin
tieji per daug neįsidrąsintų, 1979 
m. rugsėjo 18 d. Astrave įvyko 
teismas už vcJkų katekizaciją. 
Kaunietė Angelė Ramanauskaitė 
atsistojo prieš sovietinį “liaudies” 
teismą ir buvo kaltinama, kad iš
drįso “vaikų sielas tempti į tam
są” t y. mažam būreliui Baltaru
sijos lietuviu’ ų papasakoti apie 
Dievą. Tačiau šis teismas nenu
gąsdino nei Ramanauskaitės, nei 
jame dalyvavusiųjų. Ne vienas 
sakė: “Kitais metais, Angele, de
šimt atvažiuosime mokyti vai
kus apie Dievą!”.

Astravo teismas vieną tikslą 
neabejotinai pasiekė — dauge
liui apčiuopiamai parodė mark
sistinės ideologijos bankrotą. Dau 
gelis pamatė, kad Baltarusijos ti
kintieji kur kas labiau yra užgui
ti ir pavergti, negu Lietuvoje. 
Tiems, kurie dalyvavo Astravo 
teisme, niekas neįrodys, kad yra 
ko nors vertas sovietinis teisingu
mas.

PASAULYJE
“Kirche in Not”

Varginamai Bažnyčiai pagal
bą teikianti organizacija “Kir- 
che in Not”, kurios centras yra 
Koenigsteine, Vakarų Vokietijo
je, pateikė savo veiklos 1979 me
tais apyskaitą. Iš jos paaiškė
ja, kad 1979 metais buvo su
rinkta 33 nuoš. daugiau aukų, 
negu 1978 metais. Surinktoji 
suma siekė 46 milijonus dole
rių “Kirche in Not” organiza
cija teikia pagalbą pabėgėliam ir 
dėl tikėjimo persekiojamiem 
žmonėm visame pasaulyje.

Mirties metinės

Balandžio 10 d. Ceikiniuose, 
Vilniaus arkivyskupijoje, buvo 
iškilmingai paminėtos Ceikinių 
klebono ir lietuviškos Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti vi
suomeninės grupės nario kuni
go Karolio Garucko pirmosios 
mirties metinės, šv. Mišias už 
velionį kunigą Garucką koncele- 
bravo Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinis administratorius 
tremtinys vyskupas Julijonas 
Steponavičius drauge su Vil
niaus arkivyskupijos valdytoju 
kunigu Algirdu Gutausku, asi
stuojami trijų kunigų. Pamoks
lą pasakė kunigas Petras Bal
tuška. Po Mišių prie velionio 
kapo buvo atgiedotas “Libera”. 
Čia vyskupas Julijonas Stepo
navičius pašventino paminklą, 
pastatytą neužmirštamo dvasi
nio vadovo ir nepalaužiamo žmo
gaus teisių gynėjo kunigo Ka
rolio Garucko atminimui, šiame 
iškilmingame kunigo Garucko

Miami-----Pietinę Floridą prieš
porą mėnesių nustebino niekad 
negirdėtos radijo programos iš 
Kubos. Sovietai baigė statyti 
galingą 150,000 vatų bangų siun
tėją, kuris pasiekia pietinę Flo
ridą ir kurio bangas pagauna 
mažiausi aparatai, “transis to
riai”. Programos siunčiamos 
anglų kalba kasdien nuo 3 vai. 
popiet iki 11 vai. vakare. Tai 
“Maskvos Radijo šiaurinės Ame
rikos tarnyba”.

“New York Times”, patyrinė
jęs šią Maskvos radijo progra
mą, praneša, kad rusai bando 
patraukti amerikiečių klausyto
ju dėmesį, transliuodami savo 
populiariausias dainas, kaip “Ka
da moldaviečiai sueina”. Ame
rikiečius klausytojus mažiau 
patrauktų pasikalbėjimas su 28 
m. Maskvos sunkvežimių fabri
ko darbininkų “kukliu, draugiš
komis, mėlynomis akimis vaiki
nu”. Jis klausiamas, kodėl jis 
kasdien sumuša savo darbo nor
mą, atsako: “mėgstu sunkiai 
dirbti”.

Naujieji Kubos pabėgėliai pa
sakoja. kad populiariausia radi
jo stotis Kuboje yra WQAM, 
transliuojanti iš Miami.

Maskvos radijas duoda, žino
ma, ir politinės agitacijos va
landėlių. Tai žinių analizavimas. 
Paskutiniu metu rusai aiškino, 
jog JAV infliacijos ir nedarbo 
didžiausia priežastis yra gyny
bai skiriamos lėšos. Jei jų ne
būtų, Amerika klestėtų. Duo
dami atsakymai j klausytojų 
paklausimus programoje “Mask
vos paštas”. Amerikiečiai “klau
sia”, kiek sovietų šeima moka už 
butus, ar pastatytas paminklas 
kariams, žuvusiems prie Stalin
grado, ką sovietai mano apie 
neatpažintus skraidančius ob
jektus?

Klausytojai pripažįsta, kad 
kai kurios programos yra ne-

pirmųjų mirties metinių minėji
me dalyvavo daugiau negu 80 
kunigų ir gausi minia tikin
čiųjų.

Algirdas Statkevičius, gimęs 1923 m. gydytojas. 1951 M., buvo apkaltin
tas Lietuvos laisves judėjime ir nuteistas 25 metus kieto režimo priverčia
mųjų darbų stovyklos. 1956 m. “amnestuotas”. 1970 m. vėl suimtas už 
parašymą knygos “Visuomenės gyvenimo abėcėlė’’ ir laikytas psichiatrinėje 
ligoninėje. 1979. VII. 23 dalyvavo demonstracijose Maskvoje ir pasirašė 
prrbaltiečių memorandumą. Lietuvos Helsinkio grupės narys. 1980 m. vėl 
buvo suimtas.

MASKVOS RADIJO 
STOTIS KUBOJE

Keistos programos pasiekia pietinę Floridą

pakenčiamai nuobodžios, ypač, 
kai pradedama pasakoti apie 
kurios nors sovietų įmonės pro
dukciją, apie sunkvežimių dalis 
ir pan.

Šią savaitę radijas perdavė 
žinomų sovietų sportininkų laiš
kus amerikiečiams sportinin
kams, kurie raginami neklausyti 
prezidento Carterio, bet vykti 
liepos mėnesį į Maskvą ir daly
vauti Olimpiadoje. Gan įdomi 
yra rusų kalbos pamoka. Ji 
perduodama vaidinimo pavidale. 
Kažkoks amerikietis “dr. John 
Smith”, iš San Francisco atvy
kęs į Maskvą praleisti atostogų, 
susipažinęs su gražia mergina 
“Nina”, kalbasi su ja rusiškai. 
Jų. pasikalbėjimai ir sudaro kal
bos pamoką. Nina klausia sve
čią: “Ką darei vakar?, Ką da
rei vakar naktį? Ką dabar da
rai?, Ką ryt darysi?” Ameri
kietis, kaip įmanydamas, atsa
kinėja. Tačiau ir čia pasitaiko 
netikėtumų, amerikiečių ausiai 
neįprastų išsireiškimų Vienos 
dienos pamoka buvo baigta mer
ginos pareiškimu: “Nina dėkoja 
tau už suteiktus malonumus”.

Stotis siūlo ir įvairias varžy
bas. Vienose klausytojai ragi
nami atspėti, kurios valstybės 
sportininkai bus laimėtojai vie
noje ar kitoje sporto šakoje. 
Laimėtojai gaus sovietų Olim
piados pašto ženklų seriją.

Pilotai atsisako 
išvesti rusų laivą

Ixjdington, Mich. — Sovietų 
prekinis laivas “Vasha Shish- 
kovsky”, pakrautas magnesitu 
Ludingtono miestelyje, negali iš
plaukti, nes jį išvesti turi ame
rikietis pilotas, o šie atsisako 
atlikti pareigą, kol sovietai lai
kys kariuomenę Afganistane. 
Rusų 37 jūreiviai pareiškė spau
dai, kad jie nori važiuoti namo. 
Pilotų unija atsiuntė kitą pilo
tą, tačiau ir tas atsisakė įženg
ti į rusų laivą.

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Naujasis valstybės sekr. 
Muskie senate gaudavo 60,000 
doL metinės algos. Kongreso 
nariams draudžiama užimti vy
riausybėje vietą, kuriai, jam 
tarnaujant kongrese, buvo pa
didinta alga. Valst. sekreto
riaus alga 1977 m. sausio mėn. 
buvo pakelta iš 63,000 iki 
69,000 doL Taigi, Muskie naujo 
atlyginimo negaus, turės pasi
tenkinti su 63,000 dol.

— Illinois seimelis Springfiel- 
de 96—59 balsais nutarė raginti 
valstijos universitetus ir kolegi
jas nebepriimti daugiau iranie
čių studentų, šis nutarimas 
vykdomosios galios neturi.

— Gegužės 1-mos demonstra
cijose Turkijoje nušauti 6 as
menys. Smurto veiksmų buvo 
Ispanijoje ir Norvegijoje.

— Britanijos sosto Įpėdinis, 
princas Čarlis ketvirtadienį nu
krito nuo arklio ir gydytojams 
teko susiūti skruoste atsiradu
sią žaizdą.

— Čado respublikoje, po 
trumpos pertraukos, vėl prasi
dėjo kovos tarp prezidento ar
mijos ir gynybos ministerio dali
nių

— Švedijoje prasidėjo pirmas 
istorijoje generalinis streikas. 
Vyriausybės manymu, jis kai
nuos kraštui po 140 mil. dol. per 
dieną.

— Kanada atšaukė rugsėjo 
mėn. numatytas ledo ritulio 
žaidynes, kuriose turėjo daly
vauti; Amerikos, Kanados, Suo
mijos, Švedijos, Sovietų Sąjun
gos ir Čekoslovakijos komandos. 
Tai turi išreikšti Kanados pro
fesionalų sportininkų protestą 
prieš Afganistano invaziją.

— Vietnamas, sekdamas Ku
bos pavyzdžių pradės išleisti 
išvykti norinčius piliečius. Jei 
Tailandija sutiks, Hanojus kas 
savaitę išsiųs lėktuvu po 50 pa
bėgėlių

— Tarptautinio Olimpinio ko
miteto atstovas Louis Guiran- 
dou, apžiūrėjęs Graikijos siūlo
mas ateities Olimpiadoms vie
tas, išreiškė pasitenkinimą ir 
viltį, kad komitetas nutars pri
imti graikų pasiūlymą. Visos 
vietos esančios puikios.

Vadas rekomendavo
nutraukti žygį

Washingtonas. — Gynybos 
departamentas, prasidėjus spau
doje įvairiems spėliojimams 
apie JAV žygį Irane, leido ko
respondentams pasimatyti su 
pulk. Charles Beckwith, kuris 
vadovavo Irane specialiai slap
tai komandai. Ji vadinama 
“Blue Light”, “■Delta”, o patys 
šios komandos kariai vadina da
linį “Charlie’s Angels”. Tai vi
sokeriopai paruoštas, išmankš
tintas, drąsių patyrusių karių 
dalinys, suorganizuotas pagal 
Izraelio ir Vakarų Vokietijos 
specialių, prieš teroristus kovo
jančių dalinių pavyzdį.

Pulk Beckwith patvirtino, 
kad jis rekomendavo nutraukti 
puolimą, kuris turėjo išvaduoti 
Teherane laikomus įkaitus. Pul
kininkas jau 28 m. tarnauja ka
riuomenėje, trejus metus buvo 
Vietname, irgi vadovavo specia
liems žygiams. Pulkininką ge
riau pažįstą buvę kariai sako, 
kad vyrai kartais jį keikią, bet 
seka. Jis prisipažino, kad mi
sijai nepavykus, lėktuvams pa
kilus grįžti be įkaitų jis apsi
verkęs.

Iranas negelbės 
savo diplomatų

“Tegu jie visi tampa kankiniais”
Londonas. — Trys Irano am

basadą užėmę teroristai pralei
do jau kelis savo nustatytus 
terminus susprogdinti ambasa
dos rūmus su 19 įkaitų. Tero
ristai reikalauja, kad Irano vy
riausybė paleistų 91 kalinamą 
arabą, suimtą Irano pietinėje 
Khuzestano provincijoje, kur 
gyvena ir dirba naftos pramonė
je daug arabų kilmės (apie 2 
milijonai) iraniečių Teherano 
radijas tvirtina, kad Londono 
ambasados užėmimas yra JAV 
ir britų žvalgybos sąmokslas, o 
teroristai esą Irako agentai

Irano prezidentas Bani Sad- 
ras atmetė teroristų reikalavi
mą paleisti kalinius. Mes pasi
ruošę sutikti savo brolių Lon
done kankinystę, tačiau neside- 
rėsime su teroristais, pasakė 
prezidentas. Irano užsienio rei
kalų ministeris Ghotbzadeh pa
reiškė, jog yra didelis skirtu
mas tarp amerikiečių įkaitų Te
herane ir iraniečių — Londone. 
Irano ambasados užėmimas 
esąs teroristų veiksmas, o Tehe
rane įvykusi liaudie? reakcija į 
Amerikos dominavimą ir pries
paudą per ilgus metus. Jis pa
grasino, kad už kiekvieną Lon
done nuskriaustą iranietį Ira
nas sušaudys vieną arabą kali
nį. Ministeris pasakė gavęs iš 
diplomatų Londone žinią, kad 
jie visi pasirengę mirti kankinių 
mirtimi už Irano revoliuciją, di
plomatai prašę vyriausybės ne
nusileisti teroristų reikalavi
mams.

Arabai, užėmę Irano ambasa
dą, paleido du suimtuosius, vie
nas jų — britas koresponden
tas, atėjęs į ambasadą gauti vi
zos kelionei į Iraną. Paleista ir 
iranietė moteris.

JAV ambasadą okupavę “stu
dentai” pasakė, kad kažkas ap
šaudė ambasados kiemą ir su
žeidė vieną sargybinį. Tehera
ne sprogo kelios bombos, kitos 
buvo užtiktos nesprogusios ir 
išardytos. Irano policija stipri
na Britanijos ambasados apsau
gą, nes buvo gauta grasinimų, 
kad ruošiamasi ją pulti ir atker
šyti britams, kurie nesaugoję 
kaip reikiant Irano ambasados 
Londone. Teherane buvo per
šautas Irano anglikonų bažny-

Popiežius Zairėje
Zaire — viena iš šešių Afrikos 

valstybių, kurias Popiežius Jo
nas Paulius H lanko nuo 2-ros 
iki 12-tos gegužės, švenčia šim
to metų sukaktį nuo pirmųjų 
katalikų misijonierių atvykimo 
į šį kraštą, šiuo metu Zaire iš 
25 milijonų gyventojų pusė yra 
katalikai. Yra 47 vyskupijos. 
44 vyskupai yra vietiniai zai- 
riečiai, ir tik 7 yra užsieniečiai 
misijonieriai. Dauguma kunigų 
ir seserų vienuolių taip pat yra 
vietiniai.

Pirmas zairietls kunigas bu
vo įšventintas 1917 metais, o 
pirmas vyskupas — 1966 me
tais. 1909 metais Popiežius Pau
lius VI pakėlė į kardinolus pir
mą zairietį, Kinšasoe arkivys
kupą Malula. Zairo Katalikų 
Bažnyčia yra pilnai prisitaikiusi 
prie afrikieti nės kultūros. Evan
gelijos geroji naujiena zairiečių 
teologijoje įgauna naujas išraiš
kas, formas, o liturgijoje — sa
vus simbolius ir savą stilių, pa
gal Afrikos tradicijas.

čios sekretorius, škotų kilmės 
Jean WaddeH, 58 metų. Jis gy
domas ligoninėje.

Irano prezidentas savo kalbo
je kaltino Ameriką, kuri plana
vusi pagrobti ar nužudyti aja- 
tolą Khomėinį. Jis turėjo pasa
kyti kalbą Teherano mitinga 
gegužės 1-os proga, tačiau ne
pasirodė, kai pradėjo sproginėti 
bombos. Jo kalba buvo perskai
tyta per Teherano radiją Jis sa
kė, kad Iranas taps amerikie
čių kapinėmis, ragino minią bu
dėti ir gintis nuo priešų.

Kurdistane nesiliauja iranie
čių kovos su kurdais sukilėliais, 
vėl žuvo 12 revoliucijos sargybi
nių. Prie Irako sienos irgi ne
ramu, radijas paskelbė, kad 
Irako artilerijos sviedinys už
mušė mažame kaime moterį su 
dviem vaikais. Londone įvyko 
muštynės tarp iraniečių, kurie 
teberemia šachą ir apatolos ša
lininkų.

Britai priglaudę
sovietų šnipų

Londonas. — Britanijos “Dai
ly Mail” paskelbė, kad aukštas 
sovietų žvalgybos agentas, dir
bęs kaip Tass agentūros atsto
vas prie Pasaulio Sveikatos or
ganizacijos Ženevoje, Šveicari
joje, pabėgo iš pareigų ir pa
prašė politinės globos Britanijo
je. Sovietų pareigūnas Uja 
Dzirkvelov, 53 metų, atsivežė 
žmoną ir dukterį ir dabar gy
vena Britanijoje. Pabėgimą jis 
suorganizavo grįždamas iš Mas
kvos į Ženevą. Pakeliui jis pa
keitė lėktuvus ir užuot skridęs 
į Šveicariją, pasuko į Londoną 
Laikraščio žiniomis, pabėgėlis 
suteikė britų žvalgybai daug 
slaptų žinių.

Naujos afganų
riaušes Kabule

New DeJhi. — Indijos žinio
mis, Afganistane vėl įvyko riau
šės Kabule. Per penkias nera
mumų dienas buvo nušauta 60 
jaunų afganų, jų tarpe 6 mer
gaitės, aukštesniųjų mokyklų 
mokinės. Demonstracijose daly
vavo apie 5,000 jaunuolių, pik
čiausias susirėmimas įvykęs prie 
prekybos ministerio Khan Jalą 
lar namų. Jauni afganai puolė 
ministerio rezidenciją, o jos sar
gybiniai nušovė apie 20.

Policija suėmė apie 400 jau
nuolių. Viename incidente į jau
nimą šaudė sovietų kareiviai, 
kai afganai puolė akmenimis 
sovietų partijos sekretoriaus 
Michailo Zimijatino automobilį. 
Afganai šaukė “Mirtis Brežne
vui!”

— Gegužės 27 d. Amerikon 
atvyksta Kinijos vicepremjeras 
ir generalinio kariuomenės šta
bo viršininko padėjėjas Geng* 
Biao.

KALENDORIUS

Gegužės 3 d.: Pilypas ir Jokū
bas Ap., Arvistas, Diva.

Gegužės 4 d.: Florijonas, Mo
niką Beržas. Mintautė.

Gegužės 5 d.: Maksimas, 
Krescenciją Barvydas, Neris.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:49. 

ORAS
Saulėtą temperatūra dieną 

72 L, naktį 50 L

t
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siųsti: 6522 So. Rockwell Ave^ Cbicago, IL. 60629. TeL 778-7852

CICERO ATEITININKŲ 
VAKARAS

Cicero Vysk. M. Valančiaus 
ateitininkų kuopa gegužės 17 d., 
7:30 vai. vak. Sv. Antano para
pijos salėje rengia tradicinį pa
vasarinį vakarą. Šilta vakarienė, 
šokiai, gėrimai ir kiti įvairumai
neleis nuobodžiauti. Meninę 

programą atliks kuopos nariai.
Visi maloniai kviečiami tą va

karą praleisti su cicėriškiais ir, 
nors laikinai, atsitolinti nuo kas
dieninių rūpesčių ir kartu parem
ti kuopos veiklą. Auka: suaugu
siems 10 dol., o studentams tik 
6 dol. Kvietimus bus galima gau
ti prie įėjimo, arba skambinti 
447-9024.

TAUTOSAKOS SAVAITĖ

Studentų ateitininkų sąjungos 
antroji metinė Tautosakos savai
tė įvyks rugp. 17-23, tai yra, sa
vaitė prieš SAS vasaros stovyklą. 
SAS II Tautosakos savaitė įvyks 
Adirondack State Parke, New 
Yorke.

Vienas iš svarbiausių savaitės 
uždavinių yra mokymasis lietuvių 
kalbos. Kalbėsime grynai lietu
viškai, mokysimės dainų, įgyven
dinsime lietuviškus papročius.

Antrasis Tautosakos savaitės 
tikslas yra stiprinimas vaizduo
tės. Kursime pasakas, mitus, gal 
teks jas išvaidinti, ar pasakoti 
susėdus prie laužo. Galimybės ne
ribotos.

Trečiasis tikslas —pasinaudo
ti gamta, joje atsigaivinti ir duo
ti kūnui progą nemiestietiškai 
pabėginėti.

Registracijos mokestis 10 dol. 
Dalyvių skaičius ribotas. Regist
ruokitės pas SAS CV įgaliotinius 
P. Pranckevičių ir T. Klimą. 1628 
So. 50th Avė., Cicero IL 60650, 
312-652-6215.

Audrius Tadas Klimas

PAVASARIO ŠVENTĖ
ATEITININKU NAMUOSE

Pirmoji pavasario šventė Atei
tininkų namuose Rt. 171 ir 127 
St, Lemont, IL rengiama gegu
žės 10 dieną, 7 vai. vak. Įdomią 
programą atliks Al. Baronas. Bus 
vakarienė ir šakiai. Maloniai vi
si kviečiami ir laukiami. Pelnas 
skiriamas Ateitininkų namų page
rinimui. Dėl informacijų skam
binti: E. Razmienei 815-727-1196, Į 
arba O. Abromaitienei tel. 312- 
-257-6675. Bileitų nebus galima 
gauti prie įėjimo.

Clevelando moksleivių Ateitininkų Maironio kuopos susirinkimo metu paskai tą seka (iš kairė*:)- R. Puškorius, V. 
Kašubaitė, R. Gincaitė, R. Apanavičiūtė, V. Ramonaitė, A. Puškoriūtė, A. Puškoriūtė, E. Čepulis.

Nuotr. A. Jasinevičiaiv

PARYŽIUS IR VERSALIS

Julius Cezaris savo Galų karo 
užrašuose mini šio miesto vieto
vę. Pasak jo, toje vietoje senovės 
galai turėję savo miestą vardu 
Liutecija. Taigi Paryžiaus vardas 
kronikose minimas nuo 508 me
tų, kai čia karalius Klodvigas įkū
rė savo valstybės sostinę. Miestas 
amžių būvyje didėjo ir garsėjo. 
Statė Paryžių karaliai, bet labiau
sią) prancūzų sostinė pražydo
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Dabartinis ir buvę Ateitininkų federacijos vadai. 15 kairės: prof. dr. Adol
fas Damušis, Juozas Laučka (dabartinis fed. vadas), prof. Simas Sužiedėlis 
ir dr. Petras Kisielius (nebuvo atvykę dr. Juozas Girnius ir dr. Justinas Pi
ktas). Nuotr. V. Rimšelio

METINĖ ŠVENTĖ

Prano Dielininkaičio jaunųjų 
ateitininkų kuopos šventė įvyksta 
šiandien, gegužės 3 d. Prasideda 
5 vai. vak. šv. Mišiomis Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Po pamaldų para
pijos salėje seka iškilminga dalis 
— priesaika, meniniai būrelių pa
sirodymai ir vaišės.

Visi nariai, jų tėveliai, draugai 
ir svečiai yra kviečiami šventė
je dalyvauti. Kuopos vadovybė

Ateitininkų kursų Dainavoje metu pa
šnekėsi seka kursų pagrindinis ruo
šėjas kun. Stasys Yla, kursų komen
dantas Saulius Cyvas. Priešakyje sėdi 
kursantas Arnoldas Kungys.

SUSIRINKIMAS CLEVELANDE

Maironio kuopos moksleiviai 
ateitininkai kovo 9 d. susirinko 
Lietuvių namuose, jaunimo kam
baryje, kartu su sesele Igne, pra
leisti valandėlę susipažinti su

Dievu.
Sės. Ignė kalbėjo, kad ryšy 

prasideda su draugyste, kuri rei
kalauja daug dėmesio ir laiko 
vienas kitam. Pažinti ir pamilti 
žmogų, reikia įdėti pastangų. Ly
giai taip pat yra su Dievu, ne
pažinęs Jo, negali mylėti.

Paryškinimui meilės ryšio, se
selė parodė filmą. Pasibaigus fil
mui, pasiskirstėme į grupeles ir 
svarstėme skirtingas jaunimo pa
žiūras į tikėjimą ir kaip jos kei
čiasi, kai jaunuolis užauga ir au
gina savo šeimą. Dalyvavo 20 
Maironio kuopos moksleivių.

REIKALINGI BŪRELIŲ 
VADOVAI

Jaunučių at-kų stovyklai, kuri 
vyks liepos 20 d. — rugpiūčio 
3 d. Dainavoje, reikalingi būre
lių vadovai. Priimami tie, kurie 
jau sulaukė 16 metų.

Norintieji vadovauti stovyk
loje, pageidaujami dalyvauti 
Jaunųjų at-kų sąjungos valdy
bos ruošiamuose vadovų kur
suose gegužės 23, 24 ir 25 die
nomis, Ateitininkų namuose, 
netoli Chieagos.

Vadovų lomų programa: 
penktadienį, gegužės 23 d. 8 vai. 
vakare — Susipažinimo vaka
ras.

Šeštadienį, — susipažinimas 
su stovyklos programa ir sto
vyklos tikslu. Bus pravesti 
įvairūs darbo rateliai

Sekmadienį, — 8v Mišios;

kun. A. Saulaitis praves religinį 
darbo ratelį.

•Į kursus kviečiami visi moks- 
■ leiviai ar studentai, kurie yra 
vadovavę arba norėtų vadovauti 
vasaros jaunučių stovykloje. 
Prašome tuoj pat norinčius va
dovus registruotis pas Janiną 
Udrienę, 21795 Hampstead, Bir- 
mingham, Michigan, 48009, teL 
(313) 642-0472.

PASIKALBĖJIMAS SU 
KUN. KIDYKU

Kovo 3 d. susirinkome DMN 
parapijos mažoje salėje. Maldą 
pravedė Paulius Staniškis (pir 
mininkas). Po to kvietėme kun. 
Kidyką S. J. pasidalinti mūsų rū
pesčiais ir problemomis. Jaunimas 
rūpinasi parapijos gyvenimu, kur 
jie stovi, ryšiais su šeima ir drau
gais.

Kunigas kalbėjo apie pasaulio 
vertybes ir kaip jas pasirinkti. 

Kristų galime išgirsti tik kai už
sidarome nuo triukšmo ir pasu
ko j am Jam skirtą laiką. Kun. Ki
dykas ragino kreiptis į jį kada tik 
norime ar parašyti savo proble
mas laiškelyje.

Susmukime dar užpildėme
MAS-CV atsiųstas anketas.

•
KANDIDATŲ EGZAMINAI, 

LAIKRAŠTĖLIS

Balandžio 20 d. susirinkome 
DMN parapijas mažoje salėje. Pa
sidalinome į dvi grupes. Globėja 
Onytė Kliorytė ragino rašyti į 
laikraštėlį. Ji buvo paruošus klau
simus, į kuriuos turėjome atsaky
ti.

Kandidatus egzaminavo kun. 
Ged. Kijauskas S.J., R. Čepulienė 
ir globėja N. Balčiūnienė. Egza
minus laikė Ramūnas Balčiūnas, 
Paulius Žiedonis, Vilija Baniony
tė, Gytis Barzdukas, Siga Ban- 
kaitytė, Julius Palūnas, Vida Kašū 
baite ir Audrė Puškoriūtė. Vi
si kandidatai išlaikė egzaminus ir 
davė įžodį Ateitininkų šeimos šven 
tės metu.

Lina Žiedonytė

nuo Napoleono užkariavimo lai
ko. Jis iš visur kariaudamas pri- 
grobstė daugelį meno turtų, pra
turtinęs muziejus ir aikštes didin 
gaiš meno kūriniais.

Be to, minėtina sena Pary
žiaus tvirtovė - sustiprinimų lini
ja, kuri anais senovės laikais tu
rėjusi ypatingos reikšmės gintis 
nuo vokiečių per 1870-1871 karą. 
Tam stiprinimui saugoti buvo 
reikalinga daugiau kaip du šim
tai tūkstančių kariuomenės, o ap
gulimo atvejų — net milijono. 
Bet dabar technikiniame bei ato
miniame amžiuje ta tvirtovė jo
kios didesnės reikšmės neturi.

Versalė - Seinės ir Oisės depar
tamentų didžiausias ir svarbiau-
sias Paryžiaus priemiestis, turįs a- 
pie 100.000 gyventojų. Čia yra se-

Liudviko XIII laikais. Karalius 
Liudvikas XIV tą pilį iš nauja 
perstatė ir įtaisė čia gražiausią 
pasaulyje parką su daugybe puoš
nių sodų, fontanų, meniškų sta
tulų ir visokių brangių, patrauk
lių gražmenų. Vėliau Liudviko 
XIV pavyzdžiu statė sau pilis, ren
gė parkus ir kitų valstybių valdo
vai.

Versalės rūmų statymas ir par
ko įrengimas tęsėsi net dvidešimt 
šešerius metus (1662-1688). Da
bar Versalės sodai apima daugiau 
kai 12 ketvirtainių kilometrų.

Pažymėtina, kad Versalės rū
muose dar gyveno Liudvikas XV 
ir Liudvikas XVI. Taip pat čia bai
gė savo karališkąją laimę garsio
ji prancūzų karalienė Marija An- 
tuanetė, baigusi drauge su kara
lium savo ištaigingą gyvenimą 
giljotinoje, Paryžiui sukilus.

džiuoju, antri Mažuoju Triano- 
nu. Didžiuose rūmuose, vadina
moje “Veidrodžių salėje” per 1870 
-1871 metų karą buvo čia įsitai
sęs nugalėjusių prancūzus vokie
čių kariuomenės štabas. Tuomet 
čionai Prūsijos Vilhelmas vaini
kavosi sujungtos Vokietijos impe
ratoriumi ir buvo padiktuota 
Prancūzijai 5 miliardų kontribu
cija ir atplėšta Elzaso ir Loere- 
no provincijos. Tačiau, po 48 me
tų toje pat salėje ir ta pačia 
plunksna čia turėjo pasirašyti 
sunkią taikos sutartį Pirmojo Pa
saulinio didžiojo karo pralaimė
tojai vokiečiai.

Versalės sutartimi Vokietija

buvo priversta išsižadėti koloni
jų, užgrobtų Prancūzijos sričių ir, 
be to, atiduoti kitų tautų vokie
čių užgrobtas žemes ir naujai su- 
sikūruioms valstybėms jas turėjo 
grąžinti. qv

J. Mškns
- aiui
•

Advokatų Draugija :
VALDEMARAS BYLAEHS

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2458 W. e*th Street, Chicago, JOL 

Visi teL 778-8000
V&landoe p&g&l susitarimu .

Lietuvos atsiminimai
★

Radijo Valanda Jau St metus tar
nauja New Jersey, New York lr Con- 
nectleut lietuviams 1
Kas teštadlen) nuo ♦ Iki S vai. po
piet tt WEVD 8totlea Nevr Torke 
1SS0 kil.. AM lr nuo 7 Iki S vai 
vak. 17.t meg- FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
284 Snnllt Drlve 

Watchung, N. J. 07060 
TEL. - 7SS-58M (»1)

Versalėje karališkieji rūmai y-
na garsi karalių pilis, {kurta dar ra dvejopi: vieni vadinami Di-

Clevelando moksleivių ateitininkų susirinkime svarstybų metu, kalba J. Bub
lienė, sėdi N. Balčiūnienė, P. Staniškis, R. Kazlauskaitė, L, Vyšnioms.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai Buiiding). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4ir 
7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-41Š9

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

Kasdien 1-3 vai. ir 5-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811 --'

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 5-8 vai. vak.~Treč. ir šešt. 
uždaryta.

DR. IRENA KURAS "
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING •
3200 W. 8 lst Street

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v.'pfjį
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Nuotr. A. Jasinevičiaua

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

,3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J 0 K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzie Avė Chicago 
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr.. treč 

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.,„ 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad .antrad.. ketvirtad irperiktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. ---*

Telef. - 282 4422
Dr. ROMAS PETKUS.?
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisai: "~L
111 NO. WABASH AVĖ.

4200 NO. CENTRAL AVĖ - į
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius if 
“Contact lenses"

2618 W 71st St. — Tel 737-5M9
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tęęč,.

DR. LEONAS SEIBUTI&
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak*“ '
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 
---------------------------------------------—mm

DR. J. J. SIMONAITIS -
. « i aaa

Tel. — GR 6-0617 
6958 S Talman Avė. *

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8-&L9S

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 7lst Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad^S ir 
6-7 — iš anksto susitarus i..i«

Ofs tel 586 3166: namų 381 3772*

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

2-7) šeštadieniais pagal susitanma 
-------------------------------------------------a. JU
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Gegužio žiedai

TRADICIJOS IR TIKROVĖ
PIRMASIS KONSTITUCINIS LIETUVOS PREZIDENTAS

Aleksandro Stulginskio mirties dešimtmeti minint

Rimties valandėlei

ŽMOGAUS SIELOS GELMĖS
Kai prasideda gegužės 

mėnuo, daugelio vyresniųjų 
mintys skrenda į netolimą 

«■ praeitį, kai darželių gėlės pra
dėdavo žydėti, kai kaimuose 
rinkdavosi giedoti Marijos 
giesmių, o miestų bažnyčiose 
vykdavo pamaldos su ilgomis 

; litanijomis ir pamokslais. Tai 
vykdavo Lietuvoje ar net kai 
kuriose Vokietijos ir Lenkijos 
vietose. Ir tai buvo sava kiek
vienam tos apylinkės žmogui. 

•Tai buvo pavasaris su savo 
džiaugsmu, kurį daugelis 
išreikšdavo pagarba Marijai, 
kaip Dievo Motinai ir savo
Globėjai.

Negalima pasakyti to apie 
visas katalikiškas tautas. 
Kiekviena jų turėjo ir turi 
savas Marijos garbinimo 
tradicijas, savo laiką ir iš
raiškos būdus. Tradicija net 
religinėje srityje, kai ji reiškia 
savos sielos apraiškas išori- 
niu būdu, tėra tik tautos, 
kartais tik tos aplinkos būdas 
suprantamiausiu būdu pasi
reikšti su savo pamaldumu, su 
savo džiaugsmu, kartu su sa
vo religinėmis ir tautinėmis 
tradicijomis, kurios yra tar
tum suaugusios su tautos isto
rija ir jos tikrove.
""Tradicijos savaime keičiasi, 
kai pasikeičia aplinka, nes jos 
Šiuo atveju nereiškia tikėjimo, 
o tik tikėjimo ir įsitikinimų 
išorinį pareiškimą. Vienaip sa
vo religinius ir tautinius jaus
mus išreiškia italas, vokietis 
ar lietuvis, kitaip išreiškia 
koks nors karšto ar labai šal
to klimato žmogus. Ir tai be 
tik žmonių tarpusavio santy
kiuose, bet ir santykiuose su 
Dievu, su Dievo Motina Mari
ja, su šventaisiais.

Gegužio žiedai lietuviui yra 
papuošalas jaunystei, papuo
šalas ir liturgijoje, kai puo
šiami altoriai ar statulos. Tai 
vėl .nėra nei perdėtai 
nevertinamas tikėjimo turi
nys, nei pagoniškas kokio 
šventojo garbinimas, o tik 
parodymas savo meilės gro
žiui, gėriui, atiduodant Dievui 
ar Motinai Marijai tokią 
pagarbą, kuri jiems priklauso 
ir tuo būdu, kuris tai tautai 
yra artimiausias. Lietuviams 
pavasario gėlės išreiškė meilę 
Dievo Motinai, o giesmės ir 
maldos stiprino jų tikėjimą ir 
pasitikėjimą.

»

Pokalbyje apie maldų ap
raiškas tėvų ar senelių, kurie 
skirtingai praleisdavo didžią
sias šventes, skirtingai švęs
davo pavasarį ir rudenį, skir
tingai net tokias šeimų 
šventes, kaip vestuves ir krikš
tynas. Esmė nepasikeitė, bet 
pasikeitė išraiškos būdas. 
Tradicijos laikomos, bet jose 
jau yra daug ir kitokio miši
nio, kurio nebūdavo, kada 
gegužės mėnesio Marijos 
garbinimą pravesdavo vyres
nieji savame krašte.

“Ką mes galime padaryti, 
kai darželyje nėra gėlių? 
Argi mes galime kiekvieną 
dieną puošti pirktomis, juo 
blogiau dirbtinėmis gėlėmis 
altorių?” Tokie buvo klausi
mai kelių jaunų mergaičių, ku
rios savomis tradicijomis 
domėjosi, bet nežinojo, kur tra
dicija prasideda ir kur ji 
baigiasi. Tačiau jų rūpestis 
yra ir paskatinimas geriau 
įsižiūrėti į tradicijos vertę lai
kiniu požiūriu ir į tikėjimo 
turinio išraišką dabartinėse 
sąlygose.

Tradicijų perdėjimas ir 
manymas, kad iš jų susideda 
pamaldumas, tautiškumas ar 
tikėjimo stiprinimas, yra klai
dingas. Tradicijos tiek vertos, 
kiek jos kelia sielą, kiek pa
skatina pamaldumą ar Įdek 
sudaro tautinį pasididžia
vimą. Tradicijos šeimoje vi-

NAUJOS MONETOS

Vatikanas išleido naują monetų 
seriją popiežiaus Jono Pauliaus II 
metinio pontifikato proga. Šią seri
ją sudaro 10, 20, 50, 100, 200 ir 500

suomet dvelkia šilima ir nuo
širdumu, kai jos yra įprastos, 
neperdėtos, nesusendintos ir 
neatitrūkusios nuo tikrovės. 
Kapų puošimo diena — tai lyg 
pa vasarinės Vėlinės, kuriose 
prisimenami mirusieji arti
mieji. Padėkos diena — tai lyg 
prisiminimas ne tik pasivai- 
šinimo, bet ir vargšių pagal
bos* teikimo, kuris taip buvo 
įprastas mūsų senolių ar tėvų 
gyvenimuose.

Marijos garbinimas gegu
žės mėnesį nėra tik gegužio 
žiedai, nėra tik litanijos ir spe
cialios giesmės, bet nuoširdus 
prisiminimas Dievo Motinos 
globos, savos tautos ilgos 
istorijos ir istorijoje jai teikia
mos pagarbos. Dabarties 
tikrovėje tą pagarbą reikia 
teikti tokiu būdu, kokiu gali
ma savose sąlygose ir savoje 
aplinkoje. Svarbu, kad garbi
nimas Marijos, kaip tautos 
Globėjos neišnyktų iš žmonių 
sielų ir minčių, kad jis nebūtų 
tik šaltas tradicijų pakarto
jimas. Čia kaip ir šeimos 
šventėje širdį turi kaitinti iš 
praeities glūdumų atėjusi pa
garba dieviškai Motinai, kuri 
širdis kaitina specialiomis 
maldomis.

Italų kilmės amerikiečių pe
dagogė ir rašytoja Tina De Ro- 
sa kalba savo tautinei grupei 
apie skirtybes ir panašumus, 
kuriuos sudaro kilmė ir ap
linkos įtaka. “Tu, išsiauklėjęs 
ir išsimokslinęs Amerikos 
universitetuose, esi kitoks, ne
gu tavo seneliai ar net čia gi
mę tėvai. Tu esi amerikietis, 
bet esi ir italas. Tu esi skir
tingas nuo pirmos kartos italo 
ateivio, bet taip pat skiriesi 
nuo kitos kilmės amerikiečio. 
Tavyje liko dalis tradicijų, 
kurias atsinešė tavo seneliai, 
bet tu esi jas pakeitęs savo 
aplinkoje. Tu gali pabėgti iš 
namų, bet tu negali pabėgti iš 
savęs. Ir geriau tarp tų skir
tybių ir panašumų visuomet 
atsiminti, kad tu esi skirtingas 
ir panašus, tu esi italas ir 
amerikietis, geriau sakant, 
amerikietis-italas,kuriame žy
di Italijos tradicijos bent dali
nai amerikietiškais žiedais”.

Ji ragina neužmiršti, kaip 
italai gerbia savo tėvus, savo 
šventuosius ir savo senas, 
ilgaamžias tradicijas, kurių 
bent dalį reikia pasilikti, kad 
galėtum jaustis pilnesniu, 
sąmoningesnių žmogumi.

Marijos garbinimas Lietuvo
je, kaip šv. Antano Italijoje, 
yra dalinai tradicija. Lietuvis 
turi savą garbinimo būdą, bet 
dar labiau nuoširdų tautos įsi
gyvenimą į paslaptis, kurias 
Marija savo globa yra raiš
kiau atskleidusi ir lietuvius 
padariusi lyg savo vaikais. 
Juk ir šiuo metu, kai paverg
toje tėvynėje dėl tikėjimo 
persekiojami, daugumas tau
tiečių, net ir jaunimas, Mari
jai pagarbą pareiškia ne tiek 
gegužinėmis pamaldomis, kiek 
procesijomis į Šiluvą, į Žemai
čių Kalvariją ir Vilniaus 
Aušros Vartus. Išeivijai tai 
primena “Kronikos”, kurios 
tuos įvykius aprašo. Tai pri
mena ir artimieji, kurie nori 
pareikšti savo tautos Globėjai 
pagarbą, meilę, ištikimybę ir 
kartu pasipriešinimą oku
panto kėslams sunaikinti 
tikėjimą ir tautiškumą.

šiuo atveju tradicinės 
šventės yra ne tik maldos, kad 
Aukščiausias gelbėtų tautą iš 
vergi j oš, bet ir rezistencija 
prieš tautinį ir religinį žaloji
mą. Išeivijai reikia tik 
prisidėti tuo pačiu pagarbos 
pareiškimu iš tyros širdies ir 
pasitikėjimo Marija, kad ji ir 
toliau globos mūsų tautą.

Pr. Gr.

lirų monetos. 500 lirų moneta yra 
sidabrinė, skulptoriaus Celestino 
Giampaoli paruošta. Vienoje jos 
pusėje yra popiežiaus atvaizdas, o 
antroje pusėje popiežiaus herbas.

(Tęsinys)
Bet esant nepa

prastai to meto padėčiai S. 
seimui teko atlikti ir kitų užda
vinių — paruošti žemės refor
mos ir kitus būtinus valstybei 
įstatymus, organizuoti vals
tybės aparatą, išgauti kitų 
valstybių pripažinimą, ginti 
kraštą nuo išorės priešų, 
sudarinėti sutartis su kaimy
ninėm valstybėm ir vesti sun
kų karą su Lenkija. Kartą S. 
seimas net buvo nutraukęs 
posėdžius, kai, iškilus valsty
bei gresiančiam pavojui, dalis 
seimo narių išvyko kovoti prieš 
lenkų invaziją. Steigiamojo 
seimo vietoj buvo sudarytas iš 
septynių narių Mažasis seimas 
Stulginskiui pirmininkaujant.

Panašios situacijos drumstė 
ramybę, kėlė nerimą, trukdė 
normaliam įstatymų 
paruošimo darbui. Konsti
tucijos bei kitų įstatymų projek
tus ruošiant, kildavo tarp par
tijų nesutarimų ir karštų ginčų. 
Seimo pirmininkui tekdavo 
sumaniai derinti iškylančius 
priešingumus, mažinti įtampą 
ar net taikyti atitinkamas prie
mones tvarkai palaikyti. Karš
tesni priešingų partijų susi
kirtimai neišvesdavo 
pirmininkaujančio iš pusiau
svyros. Aukštąsias Steigia
mojo seimo pirmininko ir vals
tybės prezidento pareigas A. 
Stulginskis atliko rūpestingai, 
laikydamasis demokratinių
principų, teisės ir teisingumo 
reikalavimų. Pirmininkau
damas margai 112 narių S. 
seimo sudėčiai, daugiausia 
jaunų nepatyrusių įstaty
mams kurti atstovų, neleng
vas pareigas turėjo, bet jas 
atliko sąžiningai, kol buvo 
paruošta ir priimta konsti
tucija. Ją paskelbęs, Steigia
masis seimas laikė savo parei
gą atlikęs.

Prezidentūroj e

Steigiamasis seimas, pa
skelbęs konstituciją bei kitus 
pagrindinius įstatymus, baigė 
darbą. Netrukus buvo ren
kamas jau paprastas seimas. 
Pirmasis seimas susirinko 1922 
m. spalio mėn. Nė viena 
politinė grupė seime absoliu
čios daugumos neturėjo. Prezi
dento rinkimai įvyko tik mėne
siui praslinkus nuo seimo 
susirinkimo. Krikščioniškasis 
blokas, kaip didžiausia grupė 
seime, pasirūpino siūlyti kan
didatą į prezidento postą iš 
savojo bloko žmonių. Buvo 
numatyti trys kandidatai — 
kun. M. Krupavičius, Alek
sandras Stulginskis ir V. V. 
Čarneckis. Nė vienas jų nesiekė 
prezidento posto. Visiems atsi
sakius kandidatuoti, po ilges
nių pasitarimų sustota prie A.

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT 
METŲ

Pirmosios bolševikų okupacijos 
dienos Lietuvoje 

Mokytojo atsiminimai

5 JONAS MIŠKINIS

Nors jis su savo daliniu buvo įvažiavęs į Lietuvos 
teritoriją apie 140 kilometrų. Prie Aukštadvario du 
politrukai sustabdę klausė, kiek dar jiems liko kelio 
važiuoti į Berlyną. Čia pat vienas rankose laikė 
žemėlapį. Pritrūkęs kantrybės, tariau: “Žiūrite į 
žemėlapį ir kelio nežinote”. Jie tik pažvelgė į mane 
piktai, nieko nesakę, nusigrįžo į šalį.

Vargais negalais pasiekiau Alytų. Čia išgirdau 
per radiją ministerio pirmininko A. Merkio prane
šimą, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona išvyko atostogų ir tuo pačiu reikia 
daryti išvadą, kad jis pasitraukė iš prezidento posto. 
Kvietė visą lietuvių tautą būti šiuo kritišku momentu 
vieninga ir laikytis rimties.

Sekančią dieną, sekmadienį, tikintieji ėjom 
bažnyčion. Žmonių prisirinko pilna bažnyčia, visi 
atrodė nusiminę ir labai susirūpinę. Alytaus miesto 
aikštėje rinkosi mitinguoti būriai žydų ir šiaip nepa
žįstami tipai. Jie šaipėsi iš žmonių, kai šie ėjo iš 
bažnyčios.

S. RAUCKINAS

Stulginskio. Nors A. Stulgins
kis atkakliai priešinosi ir net 
apleido posėdį, bet krikšč. par
tijų vadovybių spaudžiamas 
bei artimesniųjų draugų pata
riamas, kad ir rūstaudamas, 
sutiko. Tarp krikščionių 
demokratų pasiūlytas kandi
datu 1922 m. gruodžio 21 dienos 
seimo posėdyje Aleksandras 
Stulginskis, gavęs balsavime 
dalyvavusių narių absoliutinę 
daugumą, buvo išrinktas 
pirmuoju konstituciniu vals
tybės prezidentu.

A. Stulginskis į pirmąjį 
seimą, kaip ir anksčiau į Stei
giamąjį seimą, buvo išrinktas 
Ūkininkų sąjungos .kandidatų 
sąraše. Savo amžiumi jaunas, 
38 metų diplomuotas agro
nomas nebuvo naujokas, bet 
Vakarų Europos universi
tetuose mokslus ėjęs, pilnai su
brendęs, visuomeninėje ir poli
tinėje srityse ilgesnį laiką 
sėkmingai dirbęs atstovas. 
Nuo 1913 m. sumanus visuo
menės veikėjas, reiškęsis spau
doje, pirmininkavęs krikšč. 
dem. centro komitetui, veiklus 
Valstybės tarybos narys, Stei
giamojo seimo pirmininkas ir 
valstybės prezidento pareigas 
ėjęs, A. Stulginskis turėjo 
pakankamai patyrimo, auto
riteto valstybiniuose reika
luose bei tarptautinių įvykių 
painiavose. Neturint seime 
pastovios daugumos, prezi
dentui teko nugalėti nemaža 
sunkumų. Pozicijai ir opozi
cijai turint po lygiai balsų, bu
vo sunku net sudaryti vyriau
sybę. Pakviestas E. Galva
nauskas sudaryti naują vyriau
sybę, seime negavo daugumos 
pritarimo. Vyko sunki diplo
matinė kova su Lenkija dėl Vil
niaus. Tik Klaipėdos krašto pri
jungimas prie Lietuvos sudarė 
pakilesnę nuotaiką. Partijoms 
tarp savęs nesusitariant, pre
zidentas buvo priverstas 
paleisti seimą, neišgyvenusį (Nukelta į 4 psl.)

Aleksandras Stulginskis su žmona Ona, judviem grįžus iš Sibiro. 1957 m. 
nuotrauka

pusės metų.
Antrasis seimas buvo išrink

tas 1923 m. gegužės mėn. A. 
Stulginskis buvo perrinktas 
valstybės prezidentu. Seimo 
daugumą sudarė Krikščionių 
demokratų, Ūkininkų sąjun
gos ir Darbo federacijos blokas. 
Sudaryta tarp krikščionių 
demokratų ir valstiečių liau
dininkų koalicija pavedė vėl E. 
Galvanauskui pristatyti 
seimui naują vyriausybės 
sudėtį. Politinės varžybos su
švelnėjo, pastovi vyriausybė 
galėjo produktingiau dirbti ir 
seimo pritarimu drąsiau 
tvarkyti valstybės reikalus. Po 
vien erių metų koalicijai suirus 
prezidentas Stulginskis turėjo 
vargo su dažnu vyriausybių 
kaitaliojimųsi. Tarp pozicijos ir 
opozicijos santykiai įsitempė, 
užvirė kieta kova daugiausia 
pasaulėžiūriniais klausimais, 
vedant pasitarimus su Vati
kanu, naujų vyskupijų įkū
rimu ir pan. Taip įsisiūba- 
vusioj padėty antrasis seimas 
baigė savo kadenciją ir buvo iš
rinktas trečiasis seimas. 1926 
m.. birželio mėn. susirinkęs 
trečiasis seimas prezidentu iš
rinko dr. K. Grinių, kuris perim
damas iš A. Stulginskio 
pareigas tarp kitko pareiškė: 
„Tamstai prezidentaujant 
Lietuvos žemių rinkimas yra 
žymiai pažengęs pirmyn. Lie
tuvos garbė yra pakelta viso 
pasaulio akyse. Praėjusių šeše- 
rių metų Lietuvos respublikos 
gyvenimo išdavomis daug kur 
galima didžiuotis“.

Nemalonūs įvykiai ir 
skaudžios pasėkos

A. Stulginskis pasiliko gy
venti Kaune. Dideliu susirūpi
nimu sutiko gruodžio mėn. 
įvykusį perversmą. Įsigalintis 
naujasis režimas, nebojantis 
nė konstitucijos nė demok
ratinių principų, vertė Stul
ginskį viešai priešintis.

Jaučiau, kad mano šeimai vėliau neteks 
pamatyti sostinės Vilniaus ir istoriškų Trakų. Todėl 
ryžausi žmoną su vaikais nuvežti Vilniun. Šiaip 
netaip pasiekėme Vilnių. Šeimą palikęs kelioms die
noms pas brolį, pats grįžau į Trakus. Darbas buvo 
nekoks. Ištisas dienas per radiją staliniški bernai 
dergė buvusią Lietuvos vyriausybę, administracijos 
pareigūnus ir visuomenės veikėjus.

Po savaitės iš Trakų šeimą vežiau Alytun. 
Atvažiavus į Alytų, gatvėj kažkokie nepažįstami 
asmenys bandė mane sustabdyti. Aš nesustojau, 
skubėjau į namus. Man tik įvažiavus į kiemą, atėjo 
du tipai ir pareikalavo, kad aš juos pavėžinčiau. 
Sakiau, jog esu labai pavargęs, visą dieną vairavęs 
automobilį, dėl to negaliu. Vienas jų, gerokai buvo 
įsigėręs, ėmė mane kolioti vadinti fašistu ir 
reikalauti, kad vežčiau juos ten, kur jie nūrodys. 
Priėjau .prie durų kieme stovinčio automobilio neva 
durų atidaryti, bet, užtrenkęs duris, greit sprukau 
kambarin. Jie bandė įlipti į automobilį, bet durys 
buvo automatiškai užsidariusios. Tada jie pribėgo 
prie namo durų ir ėmė jas laužti. Ąžuolinės durys 
nesidavė. Laužė kojomis, pagaliais, akmenimis. Prie 
namo gatvėj ir kieme rinkosi daugiau panašių tipų ir 
nurodinėjo, kaip duris išlaužti.

Telefonu paskambinau milicijos vadui, kad 
sutvarkytų girtus triukšmadarius. Jis pažadėjo, bet 
nieko nedarė. Kreipiausi į naujai paskirtąjį 
apskrities viršininką Totorių. Šis, kad ir nenoriai 
išklausė mano nusiskundimo, atsiuntė tris mili
cininkus, kurie išsklaidė triukšmadarius ir vieną 
išvedė į milicijos būstinę.

Naktis buvo nerami ir ilga. žinojau, kad visa

Maskvoje kasmet kartojasi 
ta pati scena: ankstyvą Vely
kų rytą tikintieji susirinkę į 
katedrą vienas kitą sveikina 
džiaugsmingu „Kristus prisi
kėlė“, o prieš katedrą ateistai 
šaukia, kad Dievas yra mi
ręs. Komunistinė ideologija 
nepripažįsta Dievo, neigia jo 
buvimą. Tačiau šūkis „Dievas 
mirė“ ištikrųjų nėra sovietinių 
ateistų išradimas. Jis ten 
importuotas iš Vakarų.

Tas šūkis buvo nukaltas 
prieš šimtą metų vokiečių filo
sofo Nietsches, o dabar karto
jamas įsitikinusių ateistų, net 
ir kai kurių krikščionių. Tiesa, 
to šalininkų yra nedaug. Betgi 
tokio šūkio kartojimas yra 
mūsų laikų ženklas, kurį libe
ralinė spauda jo šalininkus 
reklamuoja.

Toks „mirusio“ Dievo są
jūdis ypač reiškiasi protes
tantų tarpe, kur labai jau
čiamas teologinis nerimas.

Tas šūkis, kad „Dievas mi
rė“, Vakaruose yra tik maža 
dalelė daug gilesnio klausimo, 
būtent Dievo buvimo įrodymų 
ieškojimo. Šių dienų ypač jau
nas žmogus negali pažinti ar 
patirti Dievo buvimą gamtoje, 
istorijoje, ekonominėje ar poli
tinėje srityje, eksperimen
tinėse laboratorijose ar visa
me tame, kas vadinama 
modemiška, pažangu. Dievo 
nepajėgiama surasti nei filoso
fijoje, nei patirtyje. Kur toks 
žmogus nukreipia savo žvilgs
nį, randa apie Dievą tik tylą. 
Yra keista, kad kartais tokie 
Dievo praradėjai skelbiasi tikį 
į Jėzų, tapusį kūnu. Bet negali
ma tikėti į Jėzų, Dievo Sūnų, 
jei atmetama tai, kas yra 
Sūnaus buvimo pagrindas, 
būtent Dievas Tėvas.

Vienas pagrindinių motyvų, 
dėl kurio netgi protingi žmo
nės abejoja Dievo buvimu arba 
jį neigia, yra mokslo pažanga. 
Skelbiama, kad juo labiau 
žmogaus protas pasiekia naujų 
laimėjimų, juo mažiau juose 
yra vietos Dievui. Antra, 
niekaip neišsprendžiamas 
pasaulyje esančio blogio ir 
kančios klausimas. Trečia, šių 
dienų pažangiam žmogui atro
do, kad Dievas yra grėsmė jo 
laisvei, jo kaip atsakingo žmo
gaus kilnumui.

Šios kliūtys Dievą pažinti 
nėra naujos. Psalmistas 
psalmėje girdi nuolatinį jį 
pajuokiančiųjų klausimą: „Kur 
yra tavo Dievas?“ (Ps.41,11). 
Blogio ir kančios klausimas 
yra toks senas, kaip ir pasau
lis. Švento Rašto Jobo knygo
je, kur nagrinėjamas kančios 
klausimas, Dievas papeikia 
Jobo draugus, kurie mano radę 
išsamų atsakymą, kodėl žmo
gui reikia kentėti. Vienintelis 
Šventojo Rašto atsakymas yra

buvusi mieste administracija atleista ir beveik visi 
jau areštuoti. Rytojaus dieną švintant traukiniu 
išvykau į Trakus, automobilį palikau garaže. Man 
išvykus, atėjo du milicininkai ir teiravosi, kur aš esu. 
Sakė, jog jiems esąs reikalingas automobilis kažkur 
pavažiuoti. Mano žmona jiems paaiškino, kad aš 
automobiliu išvažiavau į tarnybą.

Sugrįžęs į inspekciją, pradėjau tvarkyti pinigi
nius reikalus, rengiausi perduoti sąskaitas, bylas ir 
visą kitą turtą. Slaptas bylas, organizacijų narių 
knygas ir kartoteką su visomis smulkmenomis savo 
rizika sunaikinau.

švietimas komunistų rankose

Naujas komunistinis švietimo ministeris A. 
Venclova pareikalavo raštu, kad tučtuojau prista
tyčiau visų mokytojų (tuo metu buvo mano žinioj 310) 
vardinį sąrašą ir nurodyčiau kiekvieną atskirai, 
kokioms jis organizacijoms bei partijoms priklausė. 
Šis aplinkraštis iš mano rankų pateko tiesiai į pečių. 
Mano pavaduotojai, inspektoriai ir tarnautojai apie 
tai nieko nežinojo.

Gavau laikraštį, kuriame buvo paskelbtas 
atleistųjų švietimo ministerijos tarnautojų sąrašas. 
Rodos, ar ne antras buvau pažymėtas, kad 
atleidžiamas iš pareigų ir skiriamas į kažkokią 
Panoterių mokyklą vedėju. Nors tai manęs nė kiek 
nestebino nei jaudino, tačiau po šio įvykio vienas 
patikimas asmuo. įspėjo, kad pasisaugočiau, ypač 
naktį. Jis tvirtino, kad po tokių atleidinėjimų daž
niausiai vykdomi areštai.

___________________(Bus daugiau)____________________

kryžius, kai Dievas savo Sū
naus Jėzaus Kristaus asme
nyje pasiima ant savęs kan
čios, blogio ir mirties naštą. O 
žmogaus troškimas būti 
vieninteliu savo likimo val
dovu jau matomas Adomo ir 
Jievos istorijoje arba graikų 
Prometėjau8 legendoje.

Kyla klausimas, kodėl šis 
klausimas pasidarė toks aktu
alus mūsų laikais?

Pirmiausia dėl to, kad pasku
tiniais laikais mokslas ir tech
nika padarė didelius šuolius 
pirmyn. Žmogus užkariavo 
erdvę.

Biologiniai tyrimai sie
kia surasti gyvybės paslaptį. 
Atrodo, kad žmogaus sugebėji
mams nėra ribų.

Tačiau reikia pastebėti, kad 
tikrieji mokslininkai pažįsta 
savo ribotumą. Tiek ankstes
niųjų teorijų sugriuvo naujų 
atradimų šviesoje. Teisingai 
vienas mokslininkas neseniai 
yra pasakęs: „Dabar mes suži
nojome, kad nežinome nieko“. 
Didieji mokslininkai yra labai 
atsargūs ir nuolankūs. Tik 
pseudomokslininkai giriasi, 
kad žmogaus protui jau nėra 
jokių paslapčių. Dar reikia pri
durti ir tai, kad daugumas rim
tų mokslininkų pradeda bijoti 
savo atradimų pasekmių. Jie 
jaučia, kad žmogus nėra 
pakankamai subrendęs, kad 
galėtų valdyti savo pažinimą 
be rizikos save sunaikinti.

Nors žmogus ir padarė dide
lės pažangos savo atradimuo
se, tačiau visatoje dar lieka 
daug paslapčių, kurių joks 
mokslininkas nepajėgs 
atskleisti. Šiandien konfliktas 
tarp mokslo ir tikėjimo yra 
daug mažesnis, negu jis buvo 
anksčiau. O tai dėl to, kad 
mokslas šiandien labiau pažįs
ta savo ribotumą ir savo meto
duose vis labiau remiasi pa
tirtimi.

v.. Tikroji problema yra kažkur, 
giliau. Šių dienų kasdieninis 
gyvenimas taip apsupa žmo
gų, taip yra pilnas visokių nau
jų galimybių, kad Dievas yra 
paliktas šalia to judraus gyve
nimo, šalia darbo, šalia min
čių. Žmogus, užvaldydamas 
pasaulį, praranda savo sielą. 
Jis praranda ketvirtąją gyve
nimo dimensiją, tą dvasinę, 
kuri duoda visoms kitoms 
dimensijoms prasmę. Dvasios 
gyvenimas reikalauja susikau
pimo ir tylos, o šių laikų žmo
gus tylos labiausiai bijo. Dva
sios gyvenimas reikalauja 
susivaldymo ir maldos. O 
mūsų laikų orientacija kaip tik 
yra tokiems dalykams prie
šinga. Reikia tad rimtų pastan
gų, kad būtų galima atsispirti 
tai visa niveliuojančiai ir žmo
gaus dvasią nešančiai išorinei

' srovei. J. V.
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PAKELIUI 1 ANTRĄJĮ MILIJONĄ
DR. V. TAURAS

Šiandien Jau nereikia daug aiš
kinti ir įrodinėti, kokią naudą ne
ša Lietuvių Fondo neliečiamas 
kapitalas, siekiantis virš pusantro 
milijono.

Šia proga tik pažvelgus į 1962 
— 1979 m. laikotarpio pelną, sie
kiantį 886. 467 doL, tai turėsime 
pripažinti L. F.-do realią naudą. 
Jei athnsime turėtas išlaidas 226. 
128 doL, tai lietuvybės reikalams, 
plačia to žodžio prasme, galima 
buvo skirti 660.239 dol.

Tenka pažymėti, kad 1979 me
tai L. F.-dui buvo derlingesni, nes 
operacinės pajamos siekė 123.082 
dol. Atėmus operacines išlaidas 
28.176 dol., liko gryno pelno 
94.906 dol. Paskirstyta — 93.768 
dol. 15 et Tai imponuojančios 
sumos, kuriomis gali didžiuotis 
L.F. darbuotojai' ir nariai auko
tojai.

Tačiau prisiminus L. F-do pir
mąsias kūrimosi dienas, turėsime 
pripažinti, kad ir mūsuose buvo ir 
tokių, kurie abejojo L F. reali
zavimu bei jo naudingumu. Juo 
labiau, kad tuo laiku okupuotos
Lietuvos spauda neigiamai atsi-jtos atstovų, kurie savo įnašais 
liepė apie L. F-do kūrimą ir jam, jau viršija ir L. F. kūrėjus, kaip 
pranašavo žlugimą.

Tačiau nereikėjo stebėtis, nes
tuo laiku okupantų spauda taip 
pat dergė ir kritikavo Balfą, Vliką, 
Altą ir kitas Liet orgasizacijas, 
kurios buvo priešingos okupan
tams, o buvo naudingos ir pras
mingos išeiviams. Taigi, analo
gijai galvojant L. F-das turėjo 
būti įkurtas, kad ateity neštų lie
tuvybei naudą.

Todėl L.F. pirmūnai — kūrė
jai, vadovaujant dr. Antanui Raz
mai, nutarė L. F. idėją realizuo
ti, patys pirmieji aukodami dides
nes sumas, ragindami ir kitus lie
tuvius prie to kūrimo prisidėti.

PREZIDENTAS ALEKSANDRAS STULGINSKIS• J
(Atkalto ii 3 peL)

dagiu būdu nutildyti buv. 
prezidentą jam pasiūlė 
Lietuvos pasiuntinio postą 
Londone. A. Stulginskis atsi
sakė. Režimui vis kiečiau 
varžant viešąjį gyvenimą, A. 
Stulginskis išvyko iš Kauno į 
Kretingos apskr. įsigytą ūkį. 
1940 m. bolševikams okupuo
jant Lietuvą A. Stulginskis 
apsisprendė neapleisti savojo 
krašto grėsmingos okupacijos 
pavojuje. 1941 m. gegužės mėn. 
Stulginskiai buvo išvežti į 
Sibirą. A. Stulginskis į Kras
nojarsko srities stovyklas, o 
žmona Ona Matulaitytė-Stul- 
ginskienė pakelyje atskirta ir 
nugabenta į Komi sritį. Išken
tėję 15 tremties metų, 1956 me
tais abu Stulginskiai grįžo į 
Lietuvą. Gyveno Kaune duk
ters dr. Aldonos Juozevičienės, 
gyvenančios Chicagoje, rūpes
tingai šelpiami bei aprū
pinami. Ona Stulginskienė 
mirė 1962 m., Aleksandras 
Stulginskis 1969 m. Abu palai
doti bendrame kape A. Pa
nemunės kapinėse.

Aleksandras Stulginskis bu
vo giliai tikintis ir veiklus kata
likas. Pasiryžęs įsijungti į 
visuomeninę bei politinę veiklą 
suprato, kad be teikiančios 
palaimą Apvaizdos globos ir 
panašių tikslų siekiančiųjų 
bendradarbių, vien savų žmo
giškų jėgų nepakanka. Tuo 
supratimu vaduodamasis įsi
jungė į lietuvių katalikų veiklą, 
įstojo į ateitininkų sąjūdį, į 
krikščionių demokratų eiles. 
Buvo nuoširdus ateitininkas, 
studentų ateitininkų padalinių 
garbės narys, krikšč. dem. 
tarpe iškilo į centro komiteto 
pirmininkus. Kaip darbštusąu- 
manus ir pareigingas veikėjas 
įsigijo plačioje visuomenėje 
pasitikėjimą ir autoritetą. Ne 
karjeros siekdamas, bet parei
gos verčiamas sutiko prisiimti 
atsakomybę vadovauti vals
tybei, kuriai pareigas atliko be 
priekaištų.

Kūrimosi stadijoj didelį vaid
menį čia suvaidino mūsų spau
dos bendradarbiai, talpindami į 
laikraščius stratpsnius,populiari- 
zuojančius L F-do idėją, šia pro
ga tenka padėkoti ir laikraščių 
redakcijoms už didelę pagalbą re
alizuojant L Fondą.

Taigi, Lietuvių Fondas, anot 
dr. A. Razmos, tapo finansine jė
gaine, kuri kasmet teikė vis didė
jančią paramą mūsų lituanisti
nėm mokyklom, lietuvių insti
tucijom ir įvairiems sambū
riams, vykdantiems liet kultūri
nius užmojus.

Kaip anksčiau minėjome, kad 
L. F-dui dar trūksta lėšų pasiekti 
dviejų milijonų ribą. Anksčiau 
buvo manyta, kad antrąjį milijo
ną sukraus jaunoji karta, kuri fi
nansiniai atrodo jau yra stipres
nė už senąją kartą, pasiekusią jau 
pensininkų amžių. Tačiau tik- 
enybėje kol kas atrodo,, kad įnašus 
didina vyresniosios kartos atsto
vai, pensininkai ir mirusieji L. F. 
nariai su savo stambiais paliki
mais., Tiesa, yra ir jaunosios kar

pvz., dr. Mindaugas Vygan
tas į L. F. jau yra įnešęs 12.000 
dolerių. Atrodo, kad jaunesnioji 
karta dar turi kovoti su “morgi- 
čiais”, nes perkant nemažus na
mus, sulig amerikoniška patarle 
“pirk dabar — mokėk vėliau”, 
tenka finansavimą L. F-do atidė
ti, gal ir trečiam milijonui

Kaip ten bebūtų, vienok arti
nantis L. F. metiniam suvažiavi
mui, reikėtų palinkėti ir jauniems 
ir seniems bendromis jėgomis pa
sistengti ir dar šiais metais už
baigti L. F. antrąjį milijoną.

Su apgailestavimu tenka kons
tatuoti faktai, kad neretai iš ne-

Pastaruoju metu mokslininkai 
intensyviai tiria, kaip zonduoti 
aukštutinius atmosferos sluoks
nius. Jau atlikta gana daug to
kių bandymų. Pasitvirtino ae
rozolinio sluoksnio egzistavimo 
16-25 km. aukštyje faktas. Šis 
sluoksnis buvo stebimas iš dau
gelio žemės rutulio vietų ir jau 
įrodyta, jog jis juosia visą že
mę.

Pavyzdžiui, 1970 metais že
mės orbitą perkirto Beneto ko
metos orbita. Tiriant viršuti
nius atmosferos sluoksnius, nu
statyta, kad kosminės dulkės 
per parą pasiekia net 60 km 
aukšti Išplėtus tokius eksperi

aukojančių tenka išgirsti nusis
kundimų, kad L. F. taryba ir vai 
dyba esančios srovinės ir kad 
skirstymo komisijos yra vienaša
liškos ir nėra objektyvios. Tai 
netiesa. Man pastaraisiais metais 
teko būti ir vėl išrinktam į L. F. 
tarybą ir dirbant teko įsitikin
ti kad susirinkimuos tikrai ne
jaučiama jokia politinė įtaka, nes 
čia sprendžiamos tik L. F-do pro
blemos, turint prieš akis tik kil
nius L. F-do tikslus. Dėl skirsty
mo komisijos, tenka pabrėžti, kad 
tai yra be galo sunkus darbas, nes 
esant daug prašymų, kartais yra 
nelengva padaryti neklaidingus 
sprendimus. Kad palengvinus

A. Stulginskis buvo santū
rus. Nemėgo ilgų kalbų, tuščių 
pašnekesių, dažnesnių svečia- 
vimųsi. Vietoj minimų „silp
nybių“ skyrė daug laiko kuo 
tinkamesniam pareigų atli
kimui. Kaip jo artimesnieji 
draugai teigė, kad nė vieno įsta
tymo projekto prezidentas 
nepasirašydavo, jo pagrin
diniai neišstudijavęs. Jei 
kildavo bent kokių abejonių, 
aiškindavosi, tarėsi su klau
simo žinovais, o radęs netiks
lumų, grąžindavo seimui per
svarstyti. Skrupulingai 
saugojo konstitucijos nepažei
džiamumą, įstatymų teisėtą 
interpretaciją ir jų vykdymą 
praktikoje. Naudojosi jam 
suteikta teise dalyvauti minis- 
terių kabineto posėdžiuose ir 
net jiems pirmininkaudavo. 
Sekė žemės reformos vyk
dymą. Ne kartą sutaręs su 
žemės ūkio ministeriu kun. M 
Krupavičium lankė naujo
kynus,- pasitikrindamas, kaip 
vyksta žemės ūkio darbai nau
jakurių sodybose.

Valstybei reprezentuoti Stul 
ginskis buvo pakankamai pasi
ruošęs. Be studijų metu iš
moktų kebų kalbų, nuostabiai

(trumpu laiku gerai išmoko 
prancūzų ir anglų kalbas. Vals- 
tybės tarybos ir Steigiamojo 
seimo metų laikotarpyje susi
pažino su tarptautinių klau
simų painiavomis. Laikėsi nu
statyto etiketo priimdamas 
kitų valstybių atstovus. Ano 
M. Krupavičiaus, Stulginskiui 
daibai tiko ir frakas ir cilin- 
deris. Buvo Vakarų Europos 
kultūros žmogus. Lietuvos 
valstybę jis sąmoningai vai 
ravo į modernią demokratinių 
valstybių šeimą. Poetas M 
Vaitkus Stulginskį aptarė: 
darbštus, atsargus, saikingas 
praktiškas ir išmintingas vals 
tybės galvos pareigūnas, visai 
tinkamas ir savo vietoje tikrai 
vertas tos garbės ir atsako
mybės vyras.

Chicagiečiams gerai prisimenamas buvęs kongresmanas Robertas Hanraha- 
nas, padėjęs daug ryžtingų pastangų Washingtono politiniuose sluoksniuose 
Simo Kudirkos išlaisvinimo rūpesčiuose, Lietuvių respublikonų lllinojaus Ly
gos bankete išskiriamas iš kitų svečių gfele, prisegama banketo rengėjos Re
ginos Andrijauskienės. Oficialų momentą stebi jo žmona ir “Southtown Eco- 
nomist” dienraščio atstovas Phil Kadneris, kuriam už dėmesį lietuvių rei
kalam buvo įteiktas atžymėjimas. Nuotr. V. Noreikos

Aukštutinių atmosferos sluoksnių tyrimas
mentus, bus galima kontroliuoti 
kosminių dulkių iškritimą.

Be to, aptikta, kad viršuti
niuose atmosferos sluoksniuose 
— 90-95 km aukštyje — yra 
padidėjusi natrio garų koncen
tracija. Šio sluoksnio tyrimai 
gali suteikti nemaža informaci
jos apie viršutinius atmosferos 
sluoksnius. Patekus į atmosfe
rą daugiau kosminių dulkių ir 
meteoritų, natrio garų koncen
tracija pastebimai kinta. Moks
lininkams tyrėjams stebint šiuos 
pakitimus iš kelių žemės rutu
lio vietų, buvo išmatuotas vėjo 
greitis (horizontaliai) 80—100 
aukštyje (50 m {s).

k - a: '

Skirstymo komisijai darbą, reikė
tų, kad prašytojai gerai ir nuo
dugniai motyvuotų paramos rei
kalingumą ir būtinumą.

Mano nuomone, reikėtų labiau 
pasitikėti Lietuvių Fondo vado
vybe, kuri su pasišventimu dir
ba L. F. labui

Šio suvažiavimo metu reikėtų 
rinkti L F-do vykdomuosius na
rius, kuriems rūpi L.F. reikalai 
kurie dirba ar yra pasiryžę dirbti 
L. F. labui Tik turėdami darbš
čią L.F. tarybą ir valdybą, tikė
kim, kad subursim daugiau L.F. 
narių ir tikriausiai šiais metai* 
užbaigsim antrąjį milijoną.
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Tiriami ir kitų metalų garai 
atmosferoje. Sakoma, kad ga
lima tirti atmosferą, ypač vir
šutinius jos sluoksnius, ir iš 
dirbtinių žemės palydovų įmon
tavus juose lidarą su 0,25 m. 
skersmens veidrodžiu ir kelių 
magavalų galingumo lazeriu. 
Tada galima būtų tirti visą at
mosferos plotį (kaip rodo 
skaičiavimai munčiant nano — 
sekundinė# trukmės impulsus 1 
Hz dažniu, girdi lazerio mai
tinimui pakaktų 500 W galin
gumo srovės šaltinio). Įrengus 
meteorologiniame palydove li
darą, iš jo būtų gaunama dau
giau informacijos. Tada būtų 
galima nustatyti debesų aukštį 
ir kitas oro prognozėms svar
bias charakteristikas. Taip pat 
gauti tikslių žinių apie vėjo 
kryptį bei greitį.

žodžiu, sparti mokslo ir tech
nikos pažanga teikia vilčių iš
tirti atmosferos paslaptis.

jm.

PRUS NEUŽGIMUSIOS 
GYVYBES ŽUDYMĄ

Florencijos arkivysk. kard. 
Benelli dar kartą griežtai pasi
sakė prieš negimusios gyvybės 
žudymą — abortą. Specialiame 
pareiškime, kurį paskelbė Vati
kano dienraštis L’Osservatore 
Romano, kardinolas pažymi: 
Mūsų žodžiai apginant gyvybę 
būtų veidmainingi mūsų jaudi
nimasis dėl milijonų vaikų, mirS
tančių iš bado, būtų nenuošir
dūs, mūsų pasipiktinimas dėl te 
roristų liejamo kraujo mūsų ša
lyje būtų blanki retorika, jei

miiniininiininiiiiininiiniiiiiiinnnnii

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radlo programa 
Naujoj Anglijoj » Stoties WLYN, 
1380 banga, veikla sekmadieniais nuo 
1:00 Bd 1:30 vai. po pietų'— perduo
dama vfliausių, pasaulinių žinių san
traukų ir komentarai muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka, šių programų 
veda Steponas ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Fto- ‘ E 
rlsts — gSlhj bei dovanų krautuvę, — 
902 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 288-0489. Ten pat _ 
gaunamas dienraštis “Draugas” ir n- £ 
aite didelį pasirinkimų lietuviikų kny- — 
gų-
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visų pirma mes nesistengsime 
užkirsti kelią smurtingam dar 
negimusių gyvybių žudymui, jei 
nekovosime prieš įstatymus, ku 
riais įteisinamas gyvybės panai 
kinimas. Kovai su šia negerove 
kard. Benelli tarp kita ko siūlo: 
auklėti žmonių sąmonę, kovoti 
už teisingumo įgyvendinimą, 
teikti pagalbą moterims, pateku 
sioms į sunkią padėti ir konsti- 1 
turinėmis priemonėmis veikti, 
kad neteisingi įstatymai būtų

CHAIN LINK FENCE AS LOW AS 
Sl.es PER LINEAL FOOT 

CASH AND CARRY 
Mention Draugas for speclal 

oonslderation.
DISCOUNT FENCE COMPANY 

MO W. įeand St. (Roate •) 
South HoUand, DL — TeL SS3-181O

ACE ROOFING
IndustrtaI and Commercial Accta. 

lnvlted.
Ltthuanian oommonity gtven priority

Free Estlmates — Inaured 
Fiat roofs — Hot tar — Coatin*

. Gravel — Alumlnum
798-0244; 18025 Dizie Hwy. Hometvood

P & J AUTO SHOP
8403 West 63rd Street 

TEL — 737-9737

T Al SO M
Motorus

Automatines Transmisijas 
Stabdžius — Altinatorius

Starterius
Keičiame motorų ir transmisijų 

alyvą ir Bltroa ir kitus sugedimus.

Sav. PETRAS PIŠNYS 
ir JOKAS GUDAITIS

Atdara 7 vai. ryto iki 6 vaL vak. 
Sekmadieniais uždaryta

Nuomoja, Parduoda,
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas.

5610 8. Pulaski Ri, Chleago
— 581-4111

=

Š

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 V. 71st St.. Chicago. 01. 60E29

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdari tiokiadieoiais nuo S «aL ryto Bd 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkai

Tel. — 476-2206

iiminnniimiMiniimimiiiiiiiiiiniimimmiiiiiiiHniimimiimiiiinmii£

A. T V E R A S I
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES |

Pardavimas ir Taisymas a
264« W 69th Street — TeL RE 7-1941 = 

iniraiiiiiiMiiiifniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuač

iUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-upe. Lubrication. 
Change of ofl and filtera.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wttt 501h Stretf _ T»l. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vai vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
žeitadieniaia nuo 7:00 vai ryto iki 4 vai popiet

pakeisti naujais, ku rie pilnai 
apsaugotų neliečiamas žmogaus 
teises — pirmoje eilėje — teisę 
į gyvybę.

WAYNE’S ROOFING
CITY AND SUBURBS 

I ndustrtai—Comm erčiai—Resldentlal
New Roofs — Re>-Roofs — Repairs 

Open Spring and Summer
7 Days A WeeJt _ ___

81S N. Harlem Avė., Oak Park,
TEL. — S4S-4SS5

22

MARQUERE PHOTO į 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS
H

Daug sutaupysite, pirkdami čia 

jų reikmenis Pasinaudokite pa

togiu planu atidedant pasirink

tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 

aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 

ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998
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WAGNER and SONS
ADDING MACHINES

J?

Seft
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