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„LKB Kronika" Nr. 69 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Je i gali , padaugink! 

Išdavystės nesibaigia 
(Tęsinys) 

Vilkaviškio vyskupijos Žalio
sios parapijos tikintieji — jų 
Mišioms po atviru dangumi gro
ja žiemos pūg^, o bažnyčia 
paversta malūnu, ir humaniš
kiausia pasaulyje save 
besivadinanti valdžia nekreipia 
į tai dėmesio, nekreipia dėmesio 
į šimtus prašymų, ašaras... 
Telšių vyskupijos Batalių tikin
tieji dešimtmečius mokėjo už 
bažnyčią draudimą, kai po gais
ro paprašė draudimo kompensa
cijos, tarybiniai pareigūnai iš jų 
tyčiojosi: gautos draudimo lėšos 
panaudotos rajono kultūriniams 
poreikiams, jų tarpe ir ateistinei 
propagandai. Patyčios iš šios 
parapijos tikinčiųjų jau skamba 
po visą pasaulį: jiems leidžiama 
melstis tik varpinėje, kur per 
laidotuves telpa tik karstas, o 
tikintieji, laidotuvių dalyviai, 
turi stovėti lietuje, pūgoje, ir 
pan. Net virš varpinės durų 
padaiytos nedidelės brezentinės 
pastogėlės ardymą organizuoja 
Tauragės rajono vykdomasis ko
mitetas. Apie bažnyčios atsta
tymą nėra nė kalbos — vos prie-
statėlį prie varpinės leidžia pa
sistatyti Maskva, bet neleidžia 
Vilnius. Kai jau leidžia Vilnius, 
neleidžia rajono vykdomasis ko
mitetas tol, kol Batakiuose 
nebus pastatyti kultūros namai 
ir vaikų darželis (o juk tikintieji 

nei lėšų, nei darbo jėgos nerei
kalauja iš valdžios). Galiausiai 
į Batakius atvyksta Lietuvos 
kompartijos sekretorius Liongi
nas Šepetys ir leidžia statyti 
priestatą prie varpinės — lentinį 
baraką, nė kiek ne didesnį už 
varpinę. Ir tai ne dabar... atei
tyje... Tokia (sic) skambiai po vi
są pasaulį garsinama mūsų 
laisvė praktikuoti religinius 
kultus! Turbūt pasaulyje dar 
niekas nesugebėjo įžūliau pasi-
tučioti iš savo Konstitucijos! 

O vyks tan tys į įva i r ias 
„taikos" konferencijas, priversti 
ar laisvai, bet pritaria tokiai 
„taikos" politikai! 

Šal is , save vad inan t i 
demokratiškiausia pasaulyje, 
dažnai įvairiomis progomis 
giriasi, kiek daug lietuviams 
katalikams išleidžiama lite
ratūros. Ne vienas ir aukštas 
Lietuvos dvasiškis — „taikos 
gynėjas" yra liaupsinęs tą 
spaudos „laisvę" visokiuose in
terviu. O toji nuostabi spaudos 
laisvė nu ta rė išspausdint i 
Lietuvos Krikšto 600 m. jubilie
jaus proga 50,000 religinių pa
veiksliukų (kaip šv. Kazimiero 
jubiliejui). Tokio kiekio, jei 
išdalintų pvz., Panevėžio miesto 
tikintiesiems, turbūt neužtektu! 
Štai ir laisvė! 

(Bus daugiau) 

Vokietija sutinka su 
nusiginklavimo planu 

Bona. — Kanclerio Helmut 
Kohl vadovaujama vyriausybė 
nutarė laikytis tokios pat 
nusiginklavimo pozicijos kaip ir 
Washingtonas, tuo pačiu atida
rant kelią bendrai NATO šalių 
sąjungai, kad ji pritartų, jog 
Reagano administracija gali 
kalbėti visų vardu Genevos 
nusiginklavimo pasitarimuose. 

„Mes sveikiname Vakarų 
Vokietijos sprendimą, kuris yra 
labai svarbus mūsų pokalbiams 
su sąjungininkais", pasakė 
Amerikos ginklų kontrolės di
rektorius Kenneth Adelman. 
„Tai yra sviedinys sovietų 
kieme. Vienu balsu su sąjun
gininkais sakome: eikime prie 
ginklų kontrolės susitarimo". 
Kitas oficialus administracijos 
pareigūnas taip išsireiškia: „Aš 
galvoju, kad tai yra gera žinia. 
Aš paruošiu savo šokimo batus 
spalio mėnesiui". 
Po šešių savaičių nežinojimo, 
Vokietijos vyriausybė priėmė 
vadinamąjį dvigubo nulio planą, 
— išvežti iš Europos vidutinio 
nuotolio raketas ir trumpes-
niųjų distancijų ginklus. Šis pla
nas, kurį pasiūlė Gorbačiovas ir 
buvo Amerikos priimtas, buvo 
vokiečių ilgai nepriimtas. 

Bonos sąlyga 
Vokietijos vyriausybės prane

šime sakcma, kad Bona sutinka 
su išvežimu branduolinių rake
tų, kurios gali skristi nuo 600 
iki 3,000 mylių ir su 300-600 
mylių nuotolio trumpesniųjų ra
ketų sunaik in imu. Bonos 
vienintelė sąlyga yra. kad 72 
Pershing 1A trumpųjų distanci 
jų raketos, kurias pristatė Ame
rika, pasiliktų Vokietijos teri
torijoje apsigynimo tikslams. 
Bona taip pat ragina tartis 
cheminių ir konvencionalinių 
ginklų sumažinimo reikalu. 

Britanijos ministere pirmininkė M a r g a r e t T h a t c h e r kasdien važinėja po 
kraštą ir sako kalbas apie esminius ir Anglijai svarbius reikalus, prašydama 
birželio U d. rinkimuose balsuoti už konservatorių partijos narius ir užjos 
vedamą programa. 

Amerika paneigia žinias, kad 
ji spaudė Vokietiją sutikti su 
nuline pozicija. Visi ginčai vyko 
tarp Vokietijos Krikščionių de
mokratų, Bavarijos Krikščionių 
socialistų unijos, kuriai vado
vauja Strausas ir Laisvųjų 
demokratų partijos vadų. Tik 
vokiečių Gynybos ministeris 
Manferd Woerner susilaikė, ar
gumentuodamas, kad nebus kuo 
apsiginti nuo Varšuvos pakto 
šalių puolimų. 

Visi kiti sąjungininkai sutin
ka su šiuo raketų mažinimu, 
nors Prancūzija ir dabar turi 
daug abejonių šiam planui. 

Susitarimas Maskvoje 
Valstybės sekretorius George 

Shultzas sutarė su Gorbačiovų 
ir Užsienio ministeriu Shevard-
nadze balandžio viduryje išmon
tuoti 316 vidutinio nuotolio Per
shing II raketų, dabar esančių 
Vak. Europoje, ir 382 sovietų 
SS-20 raketas ir 4 raketoms 
išmesti įtaisymus. 

Sovietai gali palikti 33 SS-20 
raketas, kurias jie laiko Azijo
je, o Amerika galės laikyti tokį 
pat skaičių Aliaskoje. 

Trumpesniųjų nuotolių srity
je sovietai pažadėjo išvežti 40 
SS-12 ir SS-23 raketas iš Rytų 
Vokietijos ir Čekoslovakijos. 
Amerika pagal tai negalėtų 
įvesti raketų nuo 350 iki 600 
mylių kategorijoje Vakarų 
Europoje, ko pageidavo 
Vokietija. 

Pasitraukė 
sustabdė 

Washingtonas. — Preziden
tas Reaganas nominavo Alan 
Greenspan naujuoju Federali
nės Reservų Tarybos viršinin
ku. Ekonomistų reakcija tuojau 
pat buvo tokia, kad šioje labai 
svarbioje pozicijoje nebus daug 
pasikeitimų. Dažnai ši pozicija 
yra vadinama kaip labiausiai 
turinti įtakos į visą krašto 
ekonominę struktūrą ir beveik 
svarbiaus ia po prezidento 
pareigų. 

Išbuvusio 8 metus Paul 
Volcker šiose pareigose įnašas 
į krašto ekonomija yra labai di
delis, nes jam teko ateiti į 
pareigas tada, kai krašto eko
nomija riedėjo žemyn ir pasau
lio kraš tų pasitikėjimas 
Amerikos sugebėjimu tvarkytis 
ekonominiuose reikaluose buvo 
labai pašlijęs. 

Tuoj sumažėjo 
dolerio vertė 

Alan Greenspan yra už laisvą 
prekybą. Jo į taka t iek 
VVashingtone tiek Wall Street 
bendruomenėje yra stipriai jau
čiama. Volcker ir Greenspan 
nuomonės dažnai sutikdavo. 
Volcker buvo labai gerai 
žinomas tarptautinėje finan
sininkų sferoje ir labai ger-

— Lyons mieste Prancūzijoje 
vykstančiame Klaus Barbie 
teisme liudijo 68 m. Julien 
Favet, kad Barbie įsakymu 
buvo sumesti 44 žydų vaikai į 
sunkvežimį ir nuvežti mirčiai. 
Liudininkas sakė jį atpažinęs iš 
fotografijos ir vėliau, kai jam 
Barbie buvo parodytas kalėjime. 

Alan Greenspan, kairėje, kalba 
žurnanalistams, kai jis buvo paskir 
t a s federaliniu Rezervų Tarybos 
vadu, kartu su pa^: raukusiu is tos 
pozicijos Pau l Volck«r Baltųjų rūmu 
spaudos konferencijoje. 

tas, kuris 
infliaciją 
biamas. Kai Wasbingtone buvo 
paskelbtas JO atsistatydinimas, 
pasaulio biržoje dolerio vertė 
tuoj sumažėjo. Greenspan dar 
turės įrodyti savo sugebėjimus 
vadovauti pasaulio finansams ir 
įgyti kitų tautų pasitikėjimą. 

Pasitraukė j privatų 
gyvenimą 

Šis pasikeitimas kaip tik 
įvyko išvakarėse, kai Venecijoje 
prasideda ekonominių reikalų 
konferencija, į kurią vyksta ir 
JAV prezidentas. Volcker, kuris 
sus tabdė infliaciją, turėjo 
pr iva tų pasikalbėj imą su 
prezidentu, kurio metu pranešė 
apie savo nusistatymą nebebūti 
dar keturis metus Federaliniu 
Rezervų tarybos viršininku. Bet 
taip pat Washmgtone kalbama, 

kad, jei prezidentas būtų prašęs, 
jis būtų dar pasilikęs savo parei
gose. Bet prezidentas to nepada
rė. Jam buvę patarta pasikalbė
ti su Baltųjų rūmų štabo virši
ninku Hovvard Baker, kuris 
nestabdė jo atsistatydinimo.,,Po 
aštuonerių metu vadovavimo 
Amerikos finansams, yra atėjęs 
natūralus meta- pasitraukti į 
privatų gyvenimą, kai tik bus 
tvarkingai perduotos pareigos", 
rašė savo rašte prezidentui 
Volcker. kuris yra demokratas 
iš priklausomumo partijai. 

Greenspan — žymus 
ekonomistas 

Respubl ikonas Alan 
Greenspan, 61 m. amžiaus 
ekonomistas, y r .\ už nevaržomą 
prekybą. Jis stiprus bankinin
kas, buvęs prez Fordo ekono
minių reikalu patarėjas. Jis 
taip pat buvo prez. Reagano ko
misijos pirmininku, kuri 1980 
m. pakeitė socialinio aprūpi
nimo programa. Per dvidešimt} 
metų jis dažn.: būdavo kvie
čiamas Kongre- komitetų kon
sultacijai įvairiais krašto eko
nominiais reikalais. Jo veikloje 
visada būdavo patarimai Kapi-
toliuje, pokalbi.r televizijų pro
gramose ir kalbos organizacijų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— >Vashingtone po padarytos 
investigacįjos Stark fregatos rei
ka lu , ka i ją puolė I rako 
lėktuvas, sužinota, jog fregatos 
kapi tonas nesiėmė įsakyti 
fregatą pasukti tokia kryptimi, 
kad joje esantys instrumentai 
savaime atidarytų ugnį prieš at-
skrendančią raketą jei ji yra to
kioje pozicijoje. Oficialūs pa
reigūnai sako, kad elektroniniai 
aparatai veikė, bet nebuvo 
įsakymo apsigynimui. 

— Denveryje buvęs prezi
dentinis demokratų kandidatas 
į prezidentus Gary Har t 
atsiprašė savo palaikytojus ir 
pritarėjas už įvykusius nesusi
pratimus, kai jis praleido sa
vaitgalį su modeliuotoja Donna 
Rice. 

— Japonijos Gynybos minis
teris Yuko Kurihara lankosi ko
munistinėje Kinijoje, kurioje po 
Antrojo Pasaulinio karo nėra 
buvęs joks oficialus Japonijos 
pareigūnas. 

— Indijoje šimtai kairiųjų 
žemdirbių nužudė 54 žemval
džius ir sudegino jų namus. Tai 
baisiausias kastų įvykis rytinėje 
Indijos dalyje Bihar provincijo
je. Žemesnioji klasė užpuolė sep
tynias aukštesnės Rajput klasės 
šeimas, kurios išnaudojusios 
neturtinguosius. 

— Iranas vakar pranešė, kad 
laivyno kariai paėmė septynis 
Kuwaito laivus Persijos įlankoje 
ir kad visi tų laivų jūrininkai 
prisipažino šnipinėję Irakui. 

— Amsterdamo aerodrome 
su žurnalistais kalbėjosi ukrai
niečių dis identas Danylo 
Shumuk, kuris yra išbuvęs 
Sovietų Sąjungos koncentracijos 
stovyklose daugiau negu 42 
metus. Jam dabar 74 metai. 
Sovietai leido jam išvykti į 
užsienį. Kanados ambasadorius 
Lawrence Smith dalyvavo 
spaudos konferencijoje. Shumuk 
išvyko i Kanadą, kurioje ukrai
niečiai jam sudarė sąlygas 
apsigyventi. 

— Brooklyne rabinas David 
Hollander pranešė, kad šešiems 
jauniems žydams iš Sovietų 
Sąjungos bus duotas leidimas 
atvykti į Ameriką ir čia stu
dijuoti rabinų mokykloje, kad 
vėliau jie sugrįžę į Sovietų 
Sąjungą vadovautų sinagogoms. 
Ortodoksų rabinų delegacija 
lankėsi Maskvoje ir tuo reikalu 
susitarė su vyriausybe. 

— Šventasis Tėvas paskyrė 
Tautų evangelizacijos kongre
gacijos prefektą slovaką kardi
nolą Tomko savo Legatu trečia
jame Lotynų Amerikos misijų 
kongrese, kuris liepos mėnesio 
pradžioje įvyks Kolumbijos sos
tinėje Bogotoje. 

— Rytų Berlyne, išvakarėse, 
kai lankėsi Gorbačiovas,at
vykęs iš Rumunijos į Varšuvos 
pakto narių pasitarimus, grupė 
vokiečių, kovojančių už žmonių 
teises, įteikė sovietų ambasadai 
laišką, kuriame jie pareiškė 
palaiką Gorbačiovo reformas ir 
pareiškė nepasitenkinimą, kad 
Erich Honecker ignoruoja sovie
tų pavyzdį. Jie prašė Gorbačio
vą, kad paveiktų Honeckerį 
pasekti sovietų pavyzdžiu. 

konferencijose, už kurias jis im
davo po 10.000 dol. 

Gyvenime jis esąs tylus ir rim
tas, niekada nesijaučiąs sociali
nio pobūdžio vakaruose jaukiai. 
Dažnai jis matomas Barbaros 
VValters ir jos vyro Marv 
Adelson kompanijoje. 

Britanijoje baigiasi 
rinkiminė propaganda 

,,Mojuoja su raudona, pasiduoda 
su balta vėliava" 

Londonas. — Britanijos mi
nistere pirmininkė Margaret 
Thatcher lygiai prieš mėnesį 
paskelbė, po pasitarimų su savo 
kabinetu, bendruosius krašto 
rinkimus ir po to tiesiai nuvyko 
į Buckinghamo rūmus pas kara
lienę Elzbietą II prašyti, kad ji 
paleistų Parlamentą. Parlamen
to rinkimai paskelbti birželio 11 
d. Krašto ekonominė padėtis ge
rėja, jos populiarumas gyven
tojų masėje didelis ir politi
niuose sprendimuose ji turi 
tautos pritarimą. 

Ji bus pirmoji Britanijos vadė. 
kuri šiame šimtmetyje bus 
iš r inkta trečią kartą, jei 
konservatorių partija laimės 
rinkimus. Thatcher, kuri yra 61 
m., pirmą kartą r inkimus 
laimėjo 1979 m. Antrą kartą ji 
laimėjo dideliu pasisekimu 1983 
m 

650 parlamentarų 

Vyriausybė pranešė, kad 
„karalienė su malonumu pasi
rašė, jog ji sutinka su šiuo 
reikalavimu". Parlamentas 
turėjo penkias dienas laiko 
baigti savo darbus. Tuo metu 
partijos išleidžia savo mani
festus su savo programomis ir 
ruošiasi 650 vietų rinkimams 
Anglijoje. Wales, Škotijoje ir 
Siaurės Airijoje. Parlamenta
rinės partijos šį kartą turėjo 3.5 
savaitės pasiruošti rinkimams. 

Pranašauja pergalę 
Thatcher 

Viešosios nuomones tyrimo 
biurai skelbia pergalę konser
vatorių partijai su 41.7%. Dar
bo partijai 30.4$ ir Socialde 
mokratų ir liberalų partijų 
sąjungai 25.5% balsų. Jei vie
nodai pasiskirstytų balsai visose 
provincijose, tai Thatcher turėtu 
90 balsų dauguma parlamente. 
Jos dabartinė dauguma buvo 
138 balsai. Ir būtu pralenkusi 
Winston Churchill, kuris valdė 
Britaniją 9 metus. 

Londone akcijos vis kyla ir tai 
rodo pasitikėjimą konservatorių 
partija ir jos laimėjimu. 

Kai kurie politiniai stebėtoja: 
prileidžia, kad Darbo partija, 
kuriai vadovauja Neil Kinnock, 
gali žymiai pagerinti savo 
procentus, tačiau patys konser
vatoriai labiau bijo susijungusiu 
socialdemokratų ir liberalų par
tijų laimėjimo. Jei Thatcher 
negautų reikiamos daugumos, 
tai ji būtų galbūt priversta 
skelbti naujus rinkimus po 
kelių mėnesių. 

Pagerėjo ekonominis 
gyvenimas 

Thatcher galėjo su rinkimais 
dar laukti metus laiko, bet po 
pasitarimų su politiniais patarė
jais, atrodo vienbalsiai, ji pa
skelbė naujus rinkimus. Ji 
dabar yra Vakarų valstybių 
vadų dekane ir dalyvaus pasku
tinę dieną Venecijos suvažia 
vime ekonominiais reikalais. 

Vyriausybės partija išėjo į 
rinkimu arena su pasitikėjimu. 

— Sidone, Libane, apie 250 
fundamentalistų musulmonu 
kovojo prieš Izraelio pajėgas 
visą dieną ir užmušė penkis 
milicininkus ir 26 sužeidė. 
Izraelis pranešė, kad žuvo 
aštuoni musulmonai. 

nes sumažėjo procentai už pas
kolas, produkcija padidėjo, eks
portas pakilo, sterlingo vertė 
stipri, o nedarbas sumažėjo — 
mažiau 3 milijonų bedarbiu, ko 
nėra buvę keletą metų. Tad šie 
faktoriai ir apsprendė Britani
jos rinkimus. 

Konservatorių partijos kom
panijos vadovas Hal Miller 
sako, jog vyriausybės suge
bėjimas kovoti su infliacija yra 
laidas, kad ji turi tęsti krašto 
politiką toliau. Darbo partija 
yra už mokesčių pakėlimą ir 
vyriausybės išlaidų padidinimą. 
Konservatoriai nori pravesti 
labai radikal ias reformas 
trečiajame Thatcher valdymo 
periode, ypač auklėjimo ir 
vietinių savivaldybių pro
gramoje. 

Nesutaria nusiginklavimo 
klausimuose 

Konservatoriai ir darbiečiai 
turi visiškai skirtingas nuomo
nes nusiginklavimo klausimuo
se. Thatcher yra už branduoli
nius ginklus, gi darbiečiai nori 
sunaikinti juos ir uždaryti Ame
rikos branduolines bazes. Dar
bo partija jai prikiša, kad yra 
per didelis nedarbas ir nėra 
pakankamai kreipiama dėmesio 
į sveikatos ir valstybės vargšų 
aprūpinimo programą. 

Nesiseka darbiečių 
vadui 

Darbo partijos vadui Neil 
Kinnock nesisekė televizijos 
pasikalbėjime, kuriame jis pa
reiškė, kad ne taip bloga, jei 
Britanija be branduolinių gink
lų būtų atvira sovietų invazijai, 
bet ji galėtų partizaniniu būdu 
padaryti daug nemalonių daly
kų rusams. Atrodo, kad tai 
stipriai pakenkė darbiečiams. 
,.Kada tu priimi okupaciją, tada 
nereikia apsigynimo politikos", 
pareiškė socialdemokratų ir 
liberalu sąjungos vadas Davis 
Owen. Konservatorių kompani
jos vadovas apie jį dar griežčiau 
sako: ,,Jis mojuoja su raudona 
socializmo vėliava, bet su balta 
vėliava pasiduoda". Spauda 
Londone blogai pradėjo vertin
ti Darbo partijos vado pareiški
mus ir atvirai rašo, kad jis 
netinka būti vyriausybėje. Jei 
ne išsireiškimas apie nusigink
lavimą, darbiečiai galėtų lai
mėti, bet tai jau esą pavėluota. 

Britanijoje skaičiuojama apie 
43.6 mil. balsuotojų. Visos trys 
partijos veda labai intensyvią 
propaganda. 

Prez. Reaganas, kalbėdamas 
užsienio spaudos žurnalistams, 
kritikavo Darbo partijos poziciją 
nusiginklavimo srityje, sakyda
mas, kad nusistatymas sunai
kinti visus branduolinius 
ginklus bus labai didelė klaida, 
kurios pasekmės gali atnešti 
pražūtį Anglijai. 

KALENDORIUS 
Birželio 4 d.: Kvir inas , 

Vincenta, Biržis. Vendrė. 
Birželio 5 d.: Bonifacas. Mar-

cija, Daugą. Kantautas. Elvyra, 
Karilė. 

ORAS 

Saule teka 5:18. leidžiasi 8:20 
Temperatūra diena 70 1., 

naktį 58 i. 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. birželio tnen. 4 d. 

LIETUVOS KRIKŠTO 
M I N Ė J I M A S 

Krikščionybės Lietuvoje įve
dimo 600 metų sukaktis Šv. An
tano parapijoje buvo paminėta 
gegužes 24 d. 

Minėjimo pamaldose dalyvavo 
organizacijų atstovai su vėlia
vomis, didelis būrys Dievo 
Apvaizdos parapiečių ir žymiai 
retėjančios eilės Šv. Antano 
parapiečių. 

Pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė kun . Alfonsas Babonas. 
Gerai paruoštas Šv. Antano pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muziko Stasio Sližio, gražiai 
giedojo ,.Pulkim ant kelių", 
„Viešpatie pasigailėk", „Garbe 
Dievui", „Tėve mūsų", „Šiluvos 
Šv. Mergelei Marijai". „Aukš
čiausiojo garbei*" ir kitas. Cho
ras su duetu (Birute Januškie
nė ir Stasys Sližys) įspūdingai 
atliko kantatos ištrauką „Iš
klausyki Lietuvos", muzika S. 
Sližio. Po gegužinių pamaldų 
minėj imo akademija vyko 
parapijos salėje. 

Minėjimą pradėjo Birute Ba
rauskienė, parapijos tarybos pir
mininkė. Kun. Alfonsas Ba 
bcnas sukalbėjo invokaciją. 
kurioje dėkojo Dievui už krikš
to malonę ir išreiškė pasi 
tikėjimą Dievo Apvaizda. 

Alber tas Misiūnas. \ ėdęs 
minėjmą. po įžanginio žodžio 
pristatė paskaitininke dr. Rasą 
Mažeikaitę. Prelegentės tema — 
..Dramatiški krikšto keliai į 
Lietuvą". Paminėjusi Mindaugo 
krikštą, taip pat Tautvilos 
krikštą, paskaitininke iškėlė 
mintį, kad anuo metu lietuviai 
krikšto vengė, nes jis galėjo būti 
asmeniškai ir politiškai Lietu
vai pavojingas. Tvirtino, kad 
Jogaila vykdė krikštą Lietuvoje 
ir kad to fakto net kryžiuočiai 
nepaneigė. Ar 1387 m. Lietuvos 
krikštas buvo politinis, ar reli
ginis veiksmas, bei kitus jos 
pasisakymus ieškant istorinės 
tiesos Lietuvos krikšto reikalu. 
sužinosime, ka i dr. Rasos 
Mažeikaitės paskaita bus iš
spausdinta „Aiduose". 

Meninėje dalyje Detroito 
moterų vokalinis kvartetas, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio, padainavo keturias dai
nas. „Nemunas"*. — muz. V. Pal 
tanavičiaus, „Sugrįžt negaliu". 
„Motinos ženklai'" ir „Senolio 
kryžius**. — žodžiai B. 
Gaidžiūno. muzika Stasio Sližio. 
Su choru ir moterų kvartetu 
muz. S. Sližys daug dirbo ir yra 
pasiekęs gražių rezultatų. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos himnu 
Birutė Barauskienė, padėkojusi 
paskaitininkei bei programos 
a t l i kė j ams ir da lyviams, 
pakvietė visus pasivaišinti 
klebono ir parapijos tarybos 
parūpintais užkandžiais. 

S tasys Gar l i auskas 

PALTINŲ KONCERTAS 

dainavimą lydėjo Arvydo 
Paltino muzika, įrašyta į juostą. 

Solistė koncertą pradėjo „Lie
tuva brangi'" deklamacija. Ka
dangi spausdintos programo? 
nebuvo, solistes atliekamas 
dainas pranešinėjo Arvydas 
Paltinas, kuris keliais atvejais 
pertraukėlių metu informavo 
apie Vasario 16-tos gimnaziją. 

Trečią kartą Nelė mums 
dainavo skambiu melodingu 
balsu, vaidybine išraiška ir 
p l a s t in i a i s judesiais paly
dėdama dainos aidus. Dainavo 
scenoje ir publikos tarpe. Jos 
puošni, kelis kartus keičiama 
apranga ir estetine laikysena 
imponavo klausytojus, kurie 
labai šiltai priėmė solistę ir 
kiekvieną dainą palydėjo gau-
siaus plojimais. Iš visų solistės 
atliktų dainų klausytojų jaus
mus bus daugiausia palietusi 
„Ave Maria" 

Koncertui pasibaigus, Nelei 
Paltinienei buvo įteikta gėlių 
puokštė, o Arvydui Paltinui — 
prisegta gėlytė. Menininkams 
nuoširdžiai padėkojo Algi.-
Zaparackas. 

Koncerto programa ušsitęsė 
dvi su puse valandos. Kiaušy 
tojų buvo arti 200 asmenų. 

Stasės ir Antano Zaparackų 
namuose, vakarienės metu. 
buvo pasidalinta koncerto įspū
džiais. „Lietuviškųjų melodijų" 
radijo valandėlės bendradarbiai 
iurėjo progos pasikalbėti su me
nininkais, o Algis Zaparackas 
padėkojo Paltinams, kad jie 
sutiko apsilankyti Detroite. 

Stasys Garl iauskas 

PATIKSLINIMAI 

Aprašant motinos dienos 
minėjimą Detroite išleista Lai
mos Lungytės pavardė. Turėjo 
būti: „Nežinomų autorių eilė
raščius deklamavo Kristina Ba
rauskaitė ir Laima Lungytė". 

Patikslinu Dainavos jaunimo 
stovyklos metinės šventės datą. 
Metine šventė Dainavoje įvyks 
rugpjūčio 2 dieną. 

Stasvs Garliauskas 

DIDĖJA PARAPIJOS 
ŠEIMA 

Emilija Grigutienė prisirašė 
prie Šv. Antano lietuvių pa
rapijos Detroite. Jos dukra Elz
bieta priims pirmąją šv. Komu
niją sekmadienį, birželio 7 d. Pa
rapija džiaugiasi padidėjusia 
šeima ir linki įsijungti įparapi 
JOS veiklą. 

NUKELIAMI ATLAIDAI 

Sv. Antano atlaidai yra 
nukelti į birželio 21 d., kad jie 
nesikryžiuotu su Birželiniu 
minėjimu. Visi prašomi 
prisidėti darbu ir aukomis. Po 
pamaldų bus vaišės ir loterija 

•parapijos salėje. 

PER MAŽAS DĖMESYS 
MINĖJIMUI „Chicagos „Margutis"'. Bosto

no „Laisvės Varpas". Balti-
morės „Radijo programa lietu
viams" ir Detroito „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlių bažnyčioje nesusilaukė atgarsio 
vadovai pasikvietė estradines dalyvių skaičiumi, nors ir buvo 

Krikščionybės 
minėiimas Šv. 

sukakties 
Antano 

muzikos kūrėjus Nele ir Arvy -
dą Pal t inus aplankyti mus. 
Visuomenės dalyvavimas kon
certuose paskatina menininkus 
kurti ir savo kūryba džiuginti 
lietuvius". Taip kalbėjo Algis 
Zaparackas Detroito lietuvių 
Kultūros centre gegužes 17d. . 
sveikindamas menininkus ir 
koncerto dalyvius. Trečią kartą 
Nelė Paltinienė dainavo mums. 
Naudojo mikrofoną ir garsia
kalbių sistema, todėl salėje, ku 
ri labiau t inka krepšiniui bei 
pobūviams nei koncertui, visur 
b u v o ge r a i girdima. Jos 

Tėv- aliko biangų turtą 
ateities kartoms — savo atsimi
nimus: „Savanorio užrašai", 
kur ie buvo atspausdint i 
„Kario" žurnale. 

Gražiausia ir prasmingiausia 
meilė mirusiam yra malda. Jo 
liūdnas metines minint žmona 
užprašė dvejas šv. Mišias, Šv. 
Antano bažnyčioje (birželio 14 d. 
10:30 vai) ir Dievo Apvaizdos 
(birželio 28 d. 10:30 vai.). 

Majoras Kazimieras Daug-
vydas „Kario" žurnale savo 
atsiminimus užbaigia: „Atsi
gręžęs žiūrėjau Lietuvos pusėn. 
Jaučiau stiprų graudulį, o min
tyse skambėjo A. Baranausko 
ats isveikinimo posmelis: 
„Sudiev, Lietuva! Man linksma 

buvo tavo gyvent šalelėj'!" 
R. Ražauskiene 

remia į veiklą, kuri yra verti
nama geopolines, realybės 
rėmuose. Po paskaitos gali būti 
du ar trys koreferentai, o taip 
pat ir paklausimai iš publikos. 

S. Sližys 

METAI BE MAJORO 
KAZIMIERO DAUGVYDO 

Birželio 14 d. sueina metai, 
kai su šiuo pasaul iu at
sisveikino Lietuvos savanoris 
kūrėjas majoras Kazimieras 
Daugvydas. Jo a tmin imas 
gyvas. Tuštuma, kurią j is 
paliko, liūdesiu slegia ne tik jo 
šeimą — žmoną Kristiną, vaikus 
ir vaikaičius, bet vįsus, kurie jį 
pažinojo. Gyveno Dievo apdo
vanotas visomis geromis ypaty

bėmis, buvo mėgiamas ir 
gerbiamas. 

Savanoris kūrėjas maj. Kazi
mieras Daugvydas buvo baigęs 
aukštąją Lietuvos karininkų 
mokyklą, užsitarnavęs majoro 
laipsnį. Maj. Kazimieras 
Daugvydas mylėjo savo Tėvynę, 
savo gimtus namus ir 
neapkentė okupanto. 
Nenorėdamas būti okupanto 
vargu, su šeima — žmona 
Kristina pasitraukė į vakarus. 

I Ameriką atvykęs apsigyveno 
Detroite ir čia iki mirties 
gyveno. Čia paliko giliai įmin
tus savo pėdsakus. 

Turėjo šviesią atmintį. Mėg
davo kalbėt i apie praei t į 
Lietuvoje. Negalėdavo nuslėpti 
ir susirūpinimą dėl pavergtos 

f * 

Mjr. K a z i m i e r a s D a u g v y d a s 

XLC2BVW<DS 

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

gerai pasiruošęs bažnytinis cho
ras, moterų kvartetas ir parapi
jos suorganizuotos vaišės. Biru-
tietės skoningai padengė stalus 
ii papuošė sale- Pažymėtina dr. 
Rasos Mažeikaitės paskaita 
„Dramatiški krikšto keliai Lie 
tuvoje" atskleidė negirdėtu is 
torinių duomenų. 

ATVYKSTA V. BRAŽĖNAS 

LŽ sąjungos Detroito skyrius 
yra pakvietęs Vilių Bražėną su 
paskaita į Detroitą spalio men. 
11 d. Jo paskaitų temos atsi 

i 

VIDURIO AMERIKOS 
APYGARDOS VASARINIS 

SUVAŽIAVIMAS 

Birželio 13-tą dieną 
(šeštadienį1, 2-rą v. p.p. Ma
rijonų vienuolyno rūmuose 
(4545 West 63rd Street . 
Chicago, IL 60629), Chicagos 
Lietuvos Vyčių senjorų kuopai 
globojant. įvyks Vidurio 
Amerikos apygardos suvažia
vimas. 

Bus tariamasi dėl įvyksiančio 
Visuotinio suvažiavime Kansas 
City mieste ir de! apygardas 
ateities veiklos. Visi valdybos 
nariai pateiks savo pranešimus, 
o paštu siunčiama pirmininkui 
Algirdui Braziui '8022 W. &5th 
PI.. Justice. IL 60458). 

Del tolimesniu informacijų 
skambinti A, Braziui, tel. 
598-6193 arba Irenai Sankutei. 
tel. 424-4486. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr . 

VIDURIO AMERIKOS 
APYGARDOS VEIKLA 

Vidurio Amerikos apygardos 
pirm. Algirdas Brazis paskelbė 
tokį komitetų valdybų sąrašą: 
Lietuviškų reikalų — Evelyn 
Ozahs, lietuviškų kultūrinių — 
Zuzana Binkis, viešųjų reikalų 
— Estei 1 e Kogers. ritualų — Ona 
Marija Kassel, visuomeniniu 
reikalu — Sabina Klatt ir Vin
cas Samaška. l ietuviškos 
spaudos — Emilija Pakalniš
kiene, ir apygardos biuletenio — 
Juzepina ir Petr&s Juzėnai. 

Mirusiems nariams prisiminti 
metinės šv. Mišios buvo auko
jamos Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioj; po to-
pusryčiai su trumpa programa 
Raume restorane. Renginio 

ruošos komiteto pirmininkė 
Julija Zakarkienė su A. Braziu 
ir Marija Juzėnas puikiai atliko 
darbus. 

Apygardos žiemos suvažia
vimas įvyko Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje. Po po
sėdžių, buvo vaišės, kurioms 
puikų bufetą paruošė 36-toji 
Brighton Parko Lietuvos Vyčių 
kuopa. Turėjome progos susi
pažinti su parapijos naujuoju 
klebonu vyčiu kun. Jonu 
Kuzinsku. 

Pavėluotai sveikiname 
naująją vyčių choro valdyba: 
pirmininkę Estelle Rogers. 
vicepirm. Albertą Matulį, sekre
torę Oną Mariją Kassel, iždi
ninką Juozą Jušką, patikėtini 
Albertą Zakarką, biblioteki
ninkus Stepą Rudoką, Stasę 
Rudokienę. Sabiną Klatt, tvark
darį Petrą Gagle, archyvistę 
Margaretą Narvais is ir 
korespondentą Apolinarą P. 
Bagdoną. 

Lietuvos vyčių choras, 
maestro Fausto Strolios diri
guojamas, palydint pilnam 
orkestrui ir vargonininkui 
Robertui Mockui, gavėnios 
metu atliko ,,Paskutiniuosius 
septynis Kristaus žodžius" Sv. 
Marijos Nuolatinės pagalbos ir 
Šv. Jono Fisher — bažnyčiose. 
Mūsų Algirdas Brazis buvo vie
nas iš solistų. Choras taip pat 
surengė sėkmingą vakarienę ir 
šokius šaulių namuose, kurių 
ruoša rūpinosi Estelle Rogers ir 
kiti valdybos nariai. 

27-tasis , .Lietuvos prisi
minimų" banketas sklandžiai 
praėjo. Gražiai pagerbėme 
Amerikos lietuvius, kurie prieš 
50 metų nuvyko į Lietuvą pa
dėti išugdyti Lietuvoje krepši
nio sportą. Jų tarpe buvo mūsų 
nariai Konstantas Savickus, 
Edvardas (Moose) Krause ir 
Harry Petrait is . Apygarda 
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TRĖMIMU M I N Ė J I M A S 

Masinių trėmimų pradžios 
minėjimą Detroite rengia Baltų 
komitetas birželio 14 d. 12:00 
vai. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. 25335 West Nine Mile 
Rd., South Field, ML Pagrin
dinis kalbėtojas kongr. William 
S. Broomfield. 

B . B. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 W. 7 1 s t S t r e e t 
Pri ima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
S u s i t a r i m u i s k a m b i n t 4 3 6 - 5 5 6 6 

didžiuojasi puikiai praėjusiu 
sportininkų pagerbimu. 

Tradicinė šv. Kazimiero 
šventė įvyko Marąuette Parko 
parapijos bažnyčioje. Prieš 
Mišias įvyko įspūdinga procesi
ja su vėliavomis, jaunučių vyčiu 
grupe ir vyčiais bei jų svečiais. 
Prie. šv. Kazimiero statulos 
gėles padėjo jaunučiai. Sv. 
Mišias atnašavo vysk. Vin
centas Brizgys ir klebonas 
Antanas Zakarauskas, kun. 
Petras Cibulskis, MIC, ir ka
nauninkas V. Zakarauskas. 

Po Mišių 112-tos kuopos pir
mininkas Paulius Binkis, Jr., ir 
dvasios vadas A. Zakarauskas 
pasveikino parapijos salėn susi
rinkusius dalyvius. Už puikius 
pietus dėkojame 112-tai kuopai. 

Po pietų pirm. Alg. Brazis pra
vedė pavasarinį apygardos 
suvažiavimą. Apygardos dva
sios vadui kun. A. Zakarauskui 
buvo įteiktas bronzinis Lietuvos 
Krikštui atminti medalionas už 
jo ilgų metų darbą Lietuvos 
vyčių organizacijoje. Tą dieną su 
mumis šventėje dalyvavo ir 
Kansas City 150-tos kuopos 
pirm. Joann Timm ir vicepirm. 
Eugene Ashley. 

Apygardos ritualų komitetas, 
kurio pirmininke yra Ona Mari
ja Kassel. pakėlė šiuos narius j 
Lietuvos Vyčių laipsnius: šv. 
Kazimiero šventėje į Ketvirtą 
laipsnį — Albertą Matulį ir Juo
zą Jušką; į Trečiąjį laipsnį — 
Albertą Cekanor ir Aldoną 
Gylys; metų laikotarpyje 
Antrąjį laipsnį užsitarnavo 
Aldona Brazienė. Marv Banky. 
Antoinette Barvitz. Zeną Gaiia-
gher, o Pirmąjį laipsnį — 
Zuzana Binkienė. Peter Burns, 
Elzbieta ir Jonas Vilkai ir 
Filomena bei Motiejus Vilučiai. 

Lietuvos Vyčių šokėjai tęsia 
savo kultūrinį darbą lietuvių 
bei amerikiečių visuomenėse, 
vadovaujami P. Zapolio bei įo 
padėjėjų Auksės Kane ir Povilo 
Strolios globojami. J ie 
kiekvieną trečiadienį susirenka 
Jaunimo centre repeticijoms. 

Kansas City, mes atvyks
tant! Ruošiamės suvažiuoti ten 
liepos gale Visuotiniam 
Lietuvos Vyčių suvažiavimui, 
kurį globos 150-toji Kansas Ci
ty kuopa Viliamės susitikti su 
ilgai nematyta is draugais 
Vyčiais! 

iks 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis. J r . 

DR. ViJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR Ch'RURGAS 

SPECIALYBE VlOAUS LIGOS 
IR ODOS CHiRURGUA 

(Augua* nuimami of.se) 
2434 W. 71 Straat, Crt lo jo 
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirtį., antr . ketv . penKt nuo 12 .ki 6 v v 

Ofs. 735-4477; 
R e / 246-0Ot>7; arba 2 4 6 - 6 5 8 1 

DR. E. DECKYS 
GVOYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOt INĖS L IGOS 
CRAV\FORD MEDIC.M BUTLDINC 

e>44<» So. Pulaski Road 
Valandos pesal «uMtanrr.a 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDVTOIAS '•< C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPF.CIAIYBĖ - AKIU U C O S 

3021 VV. 103rd Stree t 
Valandos p.'gal •-u-.it.irim.> 

O f i s o te l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

I O K Š A 
V A IK V L I G O S 

e 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 
V a l a n d o s paga l s u s i t a r i m ą 

Or. A l b i n o s P r u n s k i e n ė s 
k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EVELYN G. BASCO 
Specialyoė: š e i m o s ir vidaus l igos 

2659 W. 59 St Te! 737-8818 
Vai.: p i rm., penki, nuo 2-5 p.p. 

ir antr., ketv. nuo 4-7 v v. 

O f s . tel. L t 5-0348; Rez. PR 9 -5533 

DR. FRANCIS MA2E1KA 
G Y D Y T O J A S iR CHIRURGAS 

4 2 5 5 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

o-": antr 12-o; penkt 10-12; 1-o 

Ofs. te l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie A v e . , 
Chicago. I I I . 606S2 

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

o l 3 2 S. Kedzie Ave., C hieago 
VYA 5 2 o 7 0 arba 4 8 ° - 4 4 4 l 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ C MIRLRv.IIA 
Valandos pa»;al susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo i'gos 
Nechirurgints išsiplėtusių ver.ų 

>r nerncoįrJų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr , ketv ir penkt. 

Re'nalu: esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac D'agnosis, Ltd. 
Marąuette Medicai Buildmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

N a m u 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S LIGOS -

CHIRLRC.UA 
M 3 2 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel . 925 -2670 
1185 D u n d e e Ave. . Elgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. RE-llance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th St reet 
vai . p.rm.. an t r . ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak. 
Treč. i r š e š t uždaryta 

Tel. ot-so ir buto: O L v m p i i 2-41 5-* 

OR. P. KISIELIUS 
GYDVTOIAS IR C H I R U R G A S 

l»43 So. MMh Ave. . Cicero 
K.isdier. 1 iki 8 \ ai vak 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8 1 0 4 S. Roberts Road 

1 rnvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

V.ilando* pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kjlba lietuviškai' 

O P T O M F T R I S T A S 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2018 W. 71st St . — Tel. 737-5149 

\ a i . pagal susitarimą L'ždarvta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendro j ' praktika 

2659 W 59 St Chicago 
Te l 476 -21^2 

Vaiandos pagal sušnar iną 

Dr Tumason io ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spetialvbė — Chirurg ių 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434 -1818 - Rez. 852-0889 
V a i - pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
k (PIKI L' !R V A I K U LIGOS 

SVEČIAI l ^ F Ė 
MEDK M B U L O V U 

3200 W. 81st S tree t 
Of i so tel. RE 7-1168; 

R.z id . 3 8 5 - 4 8 1 1 

Dr. l u m j s o n i o of isą pereme 

OR. S. LAL 
M M C I A I Y B Ė - V I D A U S LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 A n t r ir 
ketv 9 12. Penkt . 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu IIĄC 

?*36 W. 7 l* t St., Chicago, M. 
Tei.: 43*-01O0 

11800 Soutbw*st M|ghw»y 
Pelos H«taM«. M. M4«3 

(312) 351-0220 :312> 3«1-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

O f i s o tel . 776-2880 , rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Spei ialvbė — Vidau* ligų gydvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

i 
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Pradedant 

MARIJOS METUS 
Šį š e š t a d i e n j . S e k m i n i ų 

išvakarėse, birželio 6 d. Romoje. 
Santa Maria M a g g i o r e bažny
čioje Šv. Tėvas p r a d ė s an t ruo 
sius Marijos m e t u s Bažnyčios 
istorijoje, k a l b ė d a m a s rožinį. 
N o r s šios p a m a l d o s v y k s 
seniausioje Mar i j a i pašvęstoje 
šventovėje pasau ly je , Marijos 
metų pradžios dėmes io centre 
bus ne Roma a r šventovės kaip 
Liurdas ar F a t i m a , be t paskiros 
parapijos ir ne t še imos visame 
pasaulyje. T u o t i k s l u San ta 
Maria bazilika bus su jungta su 
Marijos šven tovėmis visuose 
kontinentuose sa te l i t a i s . Tiki
masi, kad satelitų-televizijos pa
galba visame ž e m ė s rutulyje 
bilijonas žmonių k a r t u su Jonu 
Paulium II k a l b ė s rožini. Šis 
pasaulinis įvyk is bus t rans
liuojamas ir v isose JAV vie
tovėse. Chicagoje š i ame rožinyje 
bus galima d a l y v a u t i gyvoje jo 
transliacijoje šeštadienį, birželio 
6 d., nuo 11 v.r. ik i 12 v. p p. 
devintu k a n a l u . 

Mums l i e t u v i a m s šis įvykis 
t u r i ypa t ingos sva rbos , nes 
Marija vaidino ypat ingą rolę ne 
t ik Lietuvos kr ikšč ionybės isto
rijoje, bet i r jos vals tybiniame 
gyvenime. L i e tuvo je Tautos 
šventė, rugsėjo 8, k a i p t ik buvo 
Marijos G imimo šventė , kurią 
Vytautas Didysis pasir inko savo 
karūnaci ja i . T a č i a u Marijos 
šventės dar d idesnę rolę vaidino 
r e l i g i n i a m e g y v e n i m e : net 
keturios i š L ie tuvoje laikomu 
privalomų švenč ių yra Marijos 
šventės: D a n g u n ėmimo (Žoline 
— r u g p j ū č i o 15) , Mari jos 
Į vedybų (Grabnyč ių — Vasario 
2), Apreiškimo (kovo 25) ir Ma
rijos Gimimo. 

Lietuva buvo n e t du kartus 
paaukota Mar i jos globai: pirmą 
kartą 1656 m. ba landžio 1 d., 
prašant jos u ž t a r y m o kovoje su 
švedais, k a i re l ig inės kovos 
ka ta l ikų p r i e š p ro te s t an tus 
buvo l e m t i n g o s ir politinei 
Lietuvos a t e i č i a i . Tuo laiku 
Lietuva i š v e n g ė švedų okupa
cijos s ta iga j i e m s pa t iems dėl 
įvairių a p l i n k y b i ų pradėjus 
t raukt is i r l i e t u v i a m s prade
dant s ė k m i n g i a u su ja i s kovoti 
atskirose v i e tose . Ant rą kartą 
Lietuva b u v o p a a u k o t a taip pat 
labai s u n k i u L ie tuva i laiku, 
Lietuvai p a k l i u v u s į sovietinę 
okupaciją. L ie tuvos vyskupai, 
s u s i r i n k ę Romoje 1951 m. 
gegužės 13 d. Šv. Kazimiero 
kolegijos koplyčioje, minėdami 
25 m e t ų s u k a k t į Lie tuvos 
bažnyt inės provinci jos įstei
gimo, p a a u k o j o Lie tuvą 
Nekalč iaus ia i Marijos širdžiai. 
Iški lmėms vadovavo arkiv. J. 
Skvireckas, da lyvavo vyskupai 
P. Būčys, V. Brizgys ir V. 
Padolskis. Ta i buvo ne prieta
ringas u ž t i k r i n i m a s Lietuvos 
ateit ies, be t l ie tuvių tautos 
įs ipareigojimas sekti Marija ir 
jos S ū n u m i . Todėl ir šios Mari
jos metų a t i d a r y m o iškilmės 
mums t u r i ypa t ingą reikšmę, 
j u n g i a n t i s s u viso pasaulio 
Marijos garb in to ja i s . 

Š.m. kovo 25 d. buvo iš
leista e n c i k l i k a apie Mariją 
„Išganytojo m o t i n a " , kuri bū
sianti p a g r i n d i n i u tekstu šiems 
Marijos m e t a m s , o Marijos metų 
paskelbimo priežasčių yra ne 
viena. P i rmuč iaus i a , pasiruošti 
2000 m e t a i s prasidedančiam 
trečiajam Bažnyčios tūkstant
mečiui, o t a i p pa t pagerbti 
Mariją p r i e š jos Sūnaus 2.000 
metų g i m i m o jubiliejų keturio
lika m e t ų pr ieš jam sukankant 
Nors i s to r i ška i negalima kon
statuoti, k i ek metų Marija buvo. 
Jėzui g i m u s , pagal senatradici 
ją ji t u o m e t u turėjusi 14 metų 
amžiaus . Ta ig i , pagal šią tra
diciją 1987 m. bū tų ir jos gi
mimo m e t ų 2,000-tasis jubilie
jus. 1987 Marijos met?i taip pat 
paminės ią 1.200 metų sukak 
tuves n u o 787 m. vykusio 
p a s k u t i n i o pasau l in io eku
meninio Bažnyčios suvažiavimo 
prieš didįjį išsiskyrimą graiku 

nuo lotynų bažnyčios 1054 m. 
Vienas iš Marijos metų tikslų 
yra prašyti Marijos užtarimo kaip 
Bažnyčios Motinos, meldžiantis 
už krikščionių vienybę. Žinia. 
Sekminės yra Bažnyčios pra
džios ar ..gimimo" šventė. Kaip 
skaitome Šv. Rašte, Marija kar
tu su apaštalais aukštutiu.ame 
kambaryje atsidėjo maldai , 
laukiant Šv. Dvasios (Apd. 
1:14». Taigi savo pasivedimu 
Dievui maldoje ji įgalino ne tik 
Jėzaus gimimą, bet ir Bažny
čios. Marijos metų tikslas taip 
pat yra atnaujinti tikinčiųjų 
dvasinį gyvenimą v i same 
pasaulyje. 

Enciklikoje Jonas Paulius II 
kaip tik mąsto apie Marijos 
sąvoką ir role Šventraščio švie
soje. Siekiama iškelti Marijos 
rolę išganymo istori joje. 
Šimtmečių eigoje ka t a l ikų 
pamaldumas į Mariją galbūt 
yra buvęs viena iš pagrindinių 
priežasčių nesutar imo t a rp 
protestantų ir katalikų. Tačiau 
priešingai kai kurių fundamen
talistų teigimams, Marijos metų 
tikslas kaip tik nėra sugrįžti 
į senovinį nepasitikėjimą kitų 
tradicijų k r ikšč ion imis , o 
pasiruošti kai ku r iuose 
ekumeniniuose rateliuose kelia
mai galimybei 2000 m. sušaukti 
visuotinį ekumeninį Bažnyčios 
suvažiavimą Jeruzalėje. En 
ciklikos tikslas pabrėž ian t 
Mariją yra ne krikščionių skir
tumų iškėlimas, kaip sako 
Vatikano Krikščionių vienybės 
skatinimo sekretoriato vedėjas 
kun. J. Rodano, bet popiežiaus 
noras ..pasidalinti su pasauliu 
mūsų tikėjimo pilnumu, mūs 
pilnu kraičiu, ką mes tikime 
apie Jėzaus motiną". Todėl nors 
laiške dėstomas t rad ic in i s 
Bažnyčios mokymas apie 
Mariją, imtinai ir Nekalto Pra
sidėjimo ir Dangun Paėmimo 
dogmos, kurios daugeliui protes
tantų kelia sunkumų kaip 
nebiblinės, enciklikoje sten
giamasi vengti išsireiškimų, 
kurie užgautų nekatal ikus ir 
stengiamasi prie šio tikėjimo 
lobio prieiti Šventraščio švie
soje. Šiame visuotiniame laiške 
Marija pristatoma pavyzdžiu 
ekumeniniam sąjūdžiui, kuris 
yra suprantamas kaip Dievo 
valiai pak lusnumo ke l i a s , 
nežinant aiškiai jo posūkių 
ateityje. 

Enciklikoje specia l ia i at
sakoma kai kurių protestantų 
užmetimui, kad katal ikai gar
biną Mariją, k a i p p u s i a u 
dievišką. „Bažnyčia žino ir 
moko. su Šv. Paulium, kad 
mūsų tarpininkas yra t ik vie
nas... Jėzus Kristus. ... Marijos 
motinystė Kris taus žmogiš
kumo atžvilgiu nenumenkina 
Kristaus tarpininkysiės". Mari
ja nėra išganytoja; ji rodo į Jėzų 
- Išganytoją. 

Atsakydamas daugeliui femi
nisčių, kurioms nepriimtinas 
pernelyg didelis pasyvumas 
vaizduojant Mariją, popiežius 
laiške rašo: „Nazareto Marija 
nušviečia moterį kaip tokią, 
kaip tik tame. kad Dievas, 
didingame savo Sūnaus įkū
nijimo veiksme save patikėjo 
laisvai ir aktyviai moters tar
nystei. ...Marijoje, Bažnyčia 
mato pajėgumą, mokantį per
nešti didžiausius sopulius: neri
botą tikėjimą ir nepailstamą 
veiklumą; sugebėjimą sujungti 
veriančią įžvalgą su pare
miančiu bei p a s k a t i n a n č i u 
žodžiu". 

Marijos metai ir mums lietu
viams sutampa su mūsų tautos 
antrojo krikšto 600 metų jubilie
jumi per Mari jos įvedybų 
šventa. Globojusi mus per t iek 
šimtmečių, ji nenustos ir toliau 
mūsų tautos saugoti, jei tik mes 
jos nepamiršime ir jei tik steng
simės kuo artimiau, ištikimiau 
sekti jos Sūnumi, jos pačios 
pavyzdžiu. 

a.j.z. 

LIETUVIŲ TAUTOS 
REZISTENCIJA NENUŽUDYTA 

Užmiršta Romo Kalantos auka 

Mūsų tautos gyvenimo vin
giuota istorija yra gyvais pavyz
džiais paliudijusi, kad didžiosios 
mūsų tautos dvasinės vertybės 
visu grožiu išryškėja, jos fiziškas 
atsparumas gražiausiais pavyz
džiais apsivainikuoja tautos pa
vergimo ir jos didžiausių ne
laimių bei skaudžiausių išgyve
nimų metais . Tada neginčija
mais pavyzdžiais pasauliui y ra 
p a l i u d i j a m a s mūsų t a u t o s 
amžių amžiais nenumaldomas 
laisvės troškimas. Ir toje gyve
namosios aplinkos kasdienybėje 
ir istorijos šešėliuose iškyla tos 
didžiulės asmenybės, kur ių 
gyvenimo pavyzdžiais užsi
krečia naujosios kartos ir ryž
t a s i j a i s sek t i . J i e dažna i 
gyvybių kaina pateisina mūsų 
tautos gyvastingumą ir tautos 
laisvės kovai nutiesia naujus 
takus . 

Štai neužtrukus, birželio mė
nesį, prisiminsime tautos lais
vės netekimo sukaktį ir k i t a s 
mūsų tautos nelaimes. Taip pat 
šia pačia proga prisiminsime 

savo priesaikos ir kilnius p a s i 
žadėjimus, kuriuos davėme atsi
sveikindami su gimtąja žeme. 
Prisiminsime ir priminsime, 
kad pasižadėjome nepailstamai 
kovoti už tautos laisvę ir 
niekada nepasiduoti okupanto 
vyliams. Ir pagaliau nutarimais 
ir rezoliucijomis visam pasau
liui skelbsime, kad mes ir šian
dien dar esame ta vieninga ir 
nepalaužiama kovos grandinė 

JONAS DAUGĖLA 

tautos laisvės kovoje. Giedosime 
abiejų valstybių h imnus ir 
triukšmingais plojimais paly
dėsime metai iš metų karto
jamas rezoliucijas ir svarbius 
nutarimus. Bet ar yra kada 
padaryta mūsų veiklos apyskai
ta ir a r yra k a d a nors pažvelg
ta, kaip mes išpildėme tuos nu
tar imus ir kaip įvykdėme prieš 
metus priimtas rezoliucijas. 

Bolševikai, siekdami užval
dyti pasaulį i r pavergti visas 
tautas , paskelbė savo ..doktri
ną": k u r tik a te ina bolševikai, 
jie iš tos žemės jau nepasi
traukia. Bet tuo pačiu metu 
tautų laisvės kovotojai paskelbė 
savo „doktriną": kur t ik įžengs 
bolševikai, jie pasitiks visuotinį 
tautos ginkluotą ir dvasinį 
p a s i p r i e š i n i m ą , raudonie j i 
tankai liks bejėgiai šį pasiprie
šinimą numalšinti.. . 

Pirmieji šią t au tų laisvės 
doktriną patvirtino Lietuvos 
partizanai — miško broliai. 
Vėl iau juos pasekė čekai , 
vengrai, vokiečiai, o šiandien 
šią doktriną ištikimai vykdo Af
ganistano laisvės kovotojai ir 
lenkų solidarumo sąjūdis. 

Lietuvos par t izanų kovos, 
kurių legendarinė epocha dar ir 
šiandien laukia pilnesnio mūsų 
istorikų ir l i teratu įvertinimo, 
paliko neišdildomus pėdsakus 
ne t ik lietuvių tautos, bet ir visų 
kitų pavergtųjų tautų golgotos 

kelyje Par t i zan in ių kovotojų 
branduolį sudarė mūsų kar iuo
menes jaunieji k a r i n i n k a i ir 
šauliai. Tačiau į jų eiles įsijungė 
ir jaunoji l ietuvių k a r t a ir ji 
perėmė tos kovos vėl iavas, ogi 
daugumas jų j a u buvo gimę 
vergijoje. 

V i e n a s r y š k i a u s i ų tos 
n e n u m a l d o m o s k o v o s pa

vyzdžių y ra R o m a s Ka lan t a . 
Šiais meta is gegužės 14 d. suėjo 
jau 15 metų, kai j is Kauno mies
to sodelyje apsipylė degala is ir 
mirties liepsnų apsup ta s dar 
spėjo gars ia i sušuk t i : „Laisvės 
mano tėvynei L ie tuva i !" J o lai
dotuvių dieną kel i t ūks t anč ia i 
Lietuvos jaunuol ių laidotuvių 
eisenoje dar k a r t ą pakartojo: 
. . L a i s v ė s , l a i s v ė s , l a i s v ė s 
Lietuvai" . 

Didinga Romo Ka lan tos mir
ties 15 metų s u k a k t i s š ia is me
tais kažkaip didesnio laisvojo 
pasaulio lietuvių dėmesio nepa
t raukė. J i nepas teb imai pa
skendo mūsų ga rb ingų vete
ranų amžiaus ir įvair ių šeimy
n in io g y v e n i m o s u k a k č i ų 
minėjimų jūroje. Š i a s visas 
sukakt is t ikra i t r iukšminga i , 
ypatingai Floridoje, atšvenčia-
me ir vėliau d a r įspūdingiau 
šias šventes aprašome spaudoje, 
neužmiršdami da r nuotrauko
mis p a į v a i r i n t i i lgus apra
šymus. Tad Romo Kalantos mir
ties sukakt i s t i k r a i galėjo susi
laukti daug didesnio ir visuoti-

Nijolės Baronienes artimiausieji šeimos nariai. Iš kairės: Benius Dunda. Stefa Dundienė. Nijoies motina, 
sūnus Saulius, Nijolė Baronienė ir sūnus Gintarą^ A. Barono 70 m. gimimo sukakties minėjime, kuri 
surengė Cicero LB. Nuotr. R. R i m k a u s 

Romo Kalantos 15-kos metų mirties 
sukaktis. 

nesnio lietuviškosios išeivijos 
dėmesio. 

R. Kalantos tragiš*ka ir did
vyriška mirtis, be abejo, yra vie
nas reikšmingiausių didžiosios 
tautos tragedijos epizodų. Jis ne
buvo matęs laisvos Lietuvos. J i s 
užaugo komunistinėje santvar
koje. J a m nuo pat vaikystės 
buvo skiepijamos komunizmo 
idėjos ir kasdien niekinama lais
vos Lietuvos vizija. Ir jis vis 
dėlto savanoriškai , niekieno 
neverčiamas pasirinko didvyrio 
mirtį. J i s susidegino kaip t i k 
tuo metu, kada JAV prezidentas 
ruošėsi važiuoti į Maskvą ir 
užmegzti glaudesnius santykius 
su Kremliaus valdovais bei kiek 
atši ldyti šaltąjį karą. Žinoma, 
Kalantos savižudybė nesutruk
dė šios mūsų prezidento kelio
nės. Bet už tai iš naujo užkaitino 
lietuviško jaunimo laisvės troš
kimo jausmus. Jo mirtis pa
vergtoje Lietuvoje sukėlė ma
sines demonstracijas. J a s nura-
m i n t i r audonie j i M a s k v o s 
valdovai nebepasitikėjo rusų 
raudonarmiečiais , bet turėjo 
skubiai oro transportu atsiųsti 
į Lietuvą gerai šiam reikalui pa
ruoštus ir apmokytus mongolus 
ir k i t u s Azijos l a u k i n i u s 
budelius. Apie 500 jaunų lie
tuvių buvo suimti, kal inami ir 
žiauriai tardomi. Be abejo, kad 
d a u g e l i s jų ka lė j imų n e t 
neapleido arba atsidūrė Sibire. 

Šio lietuvio jaunuolio mir t i s 
sudrebino ne t ik savąją tautą, 
bet ji rado ir labai didelį atgarsį 
plačiajame pasaulyje. Daugelis 
įvairių šalių didžiųjų laikraščių 
išsamiai aprašė R. Kalantos tra
gediją ir tuo pačiu dar kar tą 
visam kultūringam pasauliui 
pr iminė Lietuvos pavergimą, 
p a s m e r k ė p ik t a s bolševikų 
užmačias ir išryškino mūsų tau
tos nepalaužiamą valią kovoti 
už savo tėvų žemės laisvę. 

Pave rg to j e Lie tuvoje ir 
š iandien R. Kalan ta nėra už
mi r š t a s . Kiekvienerių metų 
gegužės 14 d. jo susideginimo 

vietoje iš nakt ies atsiranda 
gyvų gėlių puokštės. Ir tą dieną 
žymiai daugiau žmonių sueina 
į miesto sodelį kasdieniniam 
pasivaikščiojimui. 

Šiandien R. Kalantos mirties 
reikšminga sukakt is jau nuėjo 
} praeitj. Atrodo lyg nuėjo ir į 
užmarštį. Tiesą pasakius, jo 
skaudus likimas dar iki šiol iš 
viso nėra susilaukęs t inkamo 
lietuvių įvertinimo. Ogi jau 
galėjo būti parašytas romanas, 
sukurtas dramos veikalas, o gal 
ir muzikinė kan ta ta jo garbei 
bei ilgesniam prisiminimui. 

Bet ar t inasi mūsų birželio m. 
tragiškųjų įvykių sukakties 
prisiminimas. Turėtume rasti 
būdus ir priemones nors šia pro
ga prisiminti R. Kalantos mir
ties sukaktį . Lygiai taip pat 
derėtų išnaudoti šią progą ir šio 
mūsų tautos didvyrio trumpo, 
bet didingo gyvenimo pavyzdį 
dar k a r t ą p r i s t a t y t i gyve
namajai apl inkai ir taip pat 
mūsų jaunajai kartai . 

Savo laiku buvo įprasta skelb
ti Šeimos, kul tūr inės veiklos, 
tautos laisvės ir pan. metus ar 
mėnesius. Tad ar nebūtų svei
kintina, kad mūsų vadovaujan
čios organizacijos sutartų kiek
vienų metų gegužės 14 dieną pa
skelbti Romo Kalantos diena ir 
visuotinai ją a t i t inkamomis 
iškilmėmis prisiminti . 

Prieš kelerius metus viename 
Vokietijos universi tete studen
tai buvo užklausti , a r jie t iki , 
kad gyvenime yra tokios verty
bės, dėl kur ių yra verta numir
ti. Ir toje Šilerio, Goetės ir jau
nojo VVerterio šalyje t ik 3# jau
nuolių atsakė, kad jie tiki. jog 
yra dar gyvenime tokie idealai, 
už kuriuos yra verta paaukoti 
savo gyvybę. Tačiau Romo Ka
lantos gyvybės auka įrodė, kad 
pavergtoje Lietuvoje dar neiš
nyko idealizmas ir neišnyko 
ryžtas mirti už amžinuosius tau
tos laisvės idealus. 

KARDINOLAS SU 
LAIKRAŠTININKAIS 

Chicagos a r k i v y s k u p i j a 
gegužės 14 d. suorganizavo vadi
namą Komunikacijos dieną. Į 
Quigley N o r t h seminar i jos 
rūmus buvo sukviesti laikrašti
ninkai, televizijos ir radijo dar
buotojai. Koplyčioje buvo šv. 
Miš ios s u g iedoj imais i r 
bažnytine muzika. Specialiai ta i 
dienai buvo išspausdinta visa 
apeigų programa. Savo pa
moksle ka rd ino la s p r i m i n ė 
komunikacijos darbuotojų atsa
komybę ir įtaką, ska t indamas 
siekti taikos, paremtos teisin
gumu. Buvo įteiktos premijos 
komunikacijos srity pasižymėju
siems studentams. 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
A L E K S A N D R A S T E N I S O N A S 

1898 — 1986 

18 
Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai , 
Trakų štai garbinga pilis. 
Jos garsius valdovus užmigdė kapai , 
O ji tebestovi d a r vis... 

Ir či • ta pilis ant Dombergo kalno tebestovi ir jos 
storos, liūdnos sienos su juodomis langų skylėmis bei 

] bokštu tylėdamos žiūri „liūdnesnės kasdieną, graudin-
I damos širdį jautrią nevieną..." Pilies stogas tik 
Į d a n g u m i dengtas. Dieną j a m e plaukioja balti 

debesėliai, o naktį spindi auksinės žvaigždės. Bet kai 
skl iautas apsiniaukia, ta i dangaus ašarėlės birte byra 
tiesiog į pilies didžiąja salę. Tai kalavijiečių ordino XIII 
šimtmetyje statyta pilis, dabar istorinis paminklas. 

Atvažiavus į svetimo miesto laikiną gyvenviete, kol 
nutils dundėjusios patrankos, greit užsimezgė pažintys 
su Tartu gimnazistais estais. Mū*ų Pabaltijo gimnazijų 
programos, ypač rusų kalbos ir l i teratūros, vienodos. 
Mes deklamavome Lomonosovo. Deržavino, Žuko i - tk) 
odes, jas taip pat deklamuodavo estai. Bet kai jie mums 
pradėdavo deklamuoti Lomonosovą, mes l e ipdavme 
iš juoko. Jų ta rsena buvo tokia, k a d ir patą 
Lomonosovas nieko nesuprastų. Mūsų estai mus švietė, 
pasakojo apie savo miesto ižymybes, istoriją, 
observatoriją, senas legendas ir jų paslaptis, ko n e s 
Rygoje nebuvom girdėję 

Rygoje nebuvo miesto centre aukšto kalno, nei 
observatorijos, nei senoviškos pilies legendos, esa ai 
paaukota gyva auka. 

Kai ant Dombergo ka lno s t a t ė pilį. byloja legen
da, vietoje buvusios medinės , kur ią 1230 metais 
sudegino kalavijuočiai bekr ikš tydami pagonis e s tus ir 
latvius, tai pagal senus papročius po pilies pamata i s 
užkasė gyvą, gražią, nekal tą mergaitę. Toje vietoje, kur 
ji guli. prie pilies sienų p a m a t ų stovi senas iš akmens 
iškaltas kryžius. Žemas ir s toras , kerpėmis apžėlęs, 
pašlijęs ant šono liudija senovę. 

Padavimas sako. kad kasmet pirma gegužio naktį, 
kada Dombergo pakalnėje mies to rotušės laikrodis 
muša dvylika kartu, t a mergelė, baltai apsirengusi , at
sikelia iš kapo ir vaikšto po pilį. J i apeina pilies aikštę, 
rankoje laikydama raudoną gėlę su raudonu kaspinu. 
Pykdama ant žmonių už jai padary tą nuoskaudą, pir
mam tą naktį pilies k ieme su t ik t am asmeniui prisega 
gėle ir kaspiną prie k iū t inės . Gavęs tą dovaną tu r i mir
ti už trijų dienų. T a r t ų gyventojai ta i gerai žino ir 
niekas tą nakt į ant Dombergo kalno neis. Taip mus 
isDėio mūsų draugai es tai . 

Legenda mums pas i rodė baisi ir ne į t ikė t ina . 
Greičiau pasaka ir mes keli k l a sės drauga i nu ta rėme 
šią svetimos pilies t ikrovę pa t ik r in t i , nu ta rę gegužė? 
pirmą naktį eiti pr ie pilies seno kryžiaus ir laukti 
mergaitės. Mes buvome j aun i , d rąsūs ir netikėjome 
pasakomis apie vaiduoklius. Belaukiant gegužės 
nakt ies , t ruput i s Livonijos istorijos f ragmentų apie ta 
vokiečių ordiną ir k a i p krikščionybė su kalaviju ir 
ugnim buvo ta rp pagoniu p l a t i nama . Labiausiai ta 
laikotarpį nušviečia „Livonijos Kron ika" , kur ią 1577 
metais , taigi jau Livonijos ordinui žlugus, surašė 
Revelio (Talinot l iut . pas tor ius vokiet is Baltazaras 
Rucovas ir i š s p a u s d i n o 1584 m e t a i s . Knygos 
pavadinimas: ..Chronka der proumtz Lyfflandt darinnt 
vermeldet įverdt. Wo dath sueluigr Landt ersten 
gefunden inde thom Christendomegebrachtys WoIdi 
ersten Regenten des Landės geuesen sind van dem 

ersten Meyster Duecsches Ordens in Lyfflandt betn op 
den lesten on de van eines Ydtliken Daden. Dorch 
Balthasar Russouuen Reusliensem. 

Gedreucket thoBart in der Foerstliken Drueckerye 
Andreatti Seitner. 1584. 

(Livonijos Kronika, kurioje kalbama kaip ta žemė 
pradžioje a t ras ta ir kaip ji atversta į krikščionių 
tikėjimą, kas buvo pirmieji žemes valdovai, apie jų pir
mojo Vokiečių ordino magistrą iki paskutiniojo. 
Baltazaras Rusovas. Išspausdino Barto kunigaikščio 
leidykloje Andriejus Seitner. 1584.) 

,, Livonijos Kronika" v e r t i n g a s i s t o r i n i s 
dokumentas buvo paminėtas dar prieškarinės Rusijos 
istorijos vadovėliuose. Ordino valdos plėtėsi nuo 
Memelio (mūsų Klaipėdos^ iki Narvos — 120 mylių il
gio ir 40 mylių pločio. J a s sudarė trys provincijos — 
estų, latvių ir kuršių. Estų provincijos žemė buvusi 
geriausia. Valdovų kalba visur vokiška. 

Knygos įvade au to r ius rašo, kad Livoniją 
„atidengė" Bremeno pirkliai 1158 metais. „Kai Dievas 
norėjo iš Livonijos pagonių sukurti išrinktą krikščioniu 
bendruomenę, tai Jis parinko visus patikimus Bremeno 
vyskupus, valdovus ir narsius didvyrius, kurie vedė 
Livonijos t au ta s į krikščionišką tikėjimą... Jų šviesūs 
darbai buvo nukreipti tik i pagoniškų tautų sielų 
išganymą Kai pirmieji dievobaimingieji ir ištikimieji 
vyskupai kar tu su Vokiečių ordino magistrais Livoni
joje buvo at l ikę sunkiausius darbus, palikę savo 
palikuoniams tvirtas pilis, daug neprotingų pagonių 
buvo atvertę prie Dievo, tai jie tikėjosi, kad ir jų 
pasekėjai seks jų pavyzdį, kaip pridera vyskupams bei 
valdovams, ir tęs toliau pagonių atvertimą į Dievo 
tikėjimą..." 

(Bus daugiau) 
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V a i k ų k r i k š č i o n i š k a s 
a u k l ė j i m a s 

Tuo pačiu m e t u vyko pašne
kesiai t e m a . .Vaiku kukščio-
niškas auk lė j imas" . Lietuviu 
kalboje pašnekėsi pravedė Rima 
ir dr. L inas S i d n a i . auginą pen
kis vaikučius . J i e konkrečiais 
pavyzdžiais parodė, kaip tėvai 
gali supažindint i savo mažame
čius va ikus su tikėjimo tiesom, 
pvz. paruoš ian t j iems maldak
nygę, į t r a u k i a n t vaikus į po
kalb ius ap ie heroiškus momen
t u s Bažnyčios istorijoje, apie 
šventųjų va ikys te ir 1.1. J ie ap
siribojo t ik tuo . ką tėvai gali 
daryti n a m ų ribose, davė pavyz
džių, ka ip gal ima pravesti bend
ras maldas namuose. Pastebėjo. 
kad d a ž n a i t ė v ų k a l b a m a s 
r o ž a n č i u s ir mažus v a i k u s 
n u r a m i n a nakčia i . 

Anglų ka lba pokalbį pravedė 
P r a n u t ė Domanskiene ir Salo
mėja Daulienė. Kal indama kaip 
religijos mokytoja, S. Daulienė 
dėstė ka ip yra pasikei tusi vai
kų katekizaci ja . Kur anksčiau 
va ikams buvo sakoma ar netie
siogiai perduodama, kad . jei jie 
bus blogi. Dievas jų nemylėsiąs, 
šiandien pabrėžiamas Dievo gai
les t ingumas , meile, ištikimu
mas, nežiūrint, ka žmogus pada
rytų. Va ika i auklėjami ne pra
garo g rėsme , o kalbant , kaip 
vaikas jį mylinčiam Dievui ga
li parodyt i savo meile. Sten
giamasi pavyzdžiu rodyti, koks 
turi bū t i K r i s t a u s sekėjas. Ug
domas k i tų žmonių a t jaut imas . 
Va ikams sudaroma kuo dau
giau progų judesiais , dainomis 
dalyvauti pamokose, piešiniais, 
vaidinimėl ia is išreiškiant savo 
mint is ir j au smus . P r a n u t ė Do
mansk iene . va iku psichologijos 
profesorė Universi ty of Illinois, 
papildė šias mint is . įnešdama 
vaikų psichologinio brendimo 
perspektyvas . 

M ū s ų r y š y s s u 
k o v o j a n č i a L i e t o v a 

Antroji pašnekesių sesija pra
sidėjo šiek tiek po 3 v. p.p. Viena 
tema buvo ..Mūsų ryšys su kovo
jančia Lietuva**. Lietuviškai j a 
pravedė dr. Ant . Razma ir dr . 
P e t r a s V. Kisielius. Dr. Razma 
nurodė svarbą bei efektyvumą 
mūsų čionykštės veiklos, ypa
t ingai per k u n K. Pūgevičiaus 
vadovaujama Lietuvių Katali
ku religine šalpa 'LKRŠ1 . betar
piškai padedant mūsų taut ie
č iams Lietuvoje. J i s nurodė, 
kaip gyvybiškai svarbu palaiky
ti ryšį su l ietuviais Lietuvoje ir 
davė eilę pavyzdžiu, kaip t a i 
gali būt i daroma ir t e n važiuo
j an t ir su čia atvykusiais , o t a i 
pogi ir laiškais . Dr. Pe t ras V 
K i s i e l i u s p e r ž v e l g ė m ū s ų 
asmeniškos veikios efektyvumą. 

s iekiant padėti įkalintiems re
ligines laisves kovotojams. Jis 
pastebėjo, kad išsk> rus LKRŠ ir 
Lietuvių informacijos centro 
veiklą, kuriai vadovauja Ginte 
Damušytė. mes šio krašto lietu
viai gerokai mažiau rūpinamės 
padėti l ie tuviams disidentams, 
negu nelietuviu organizacijos 
kaip ..Creed"' ir ..Anmestv In
ternat ional" ir katd. Bernardin. 
Būtina skirti daugiau dėmesio, 
energijos, mūsų disidentams, 
pvz. laiškų rašymu. Teisintis, 
kad yra pavojus negauti vizos į 
Lietuvą yra veidmainystė ir 
nesuprat imas gyvybinės laiškų 
r a š y m o s v a r b o s mūsų 
disidentams. 

Taip pat nurodė, kad palaiky
ti aktyvų, nuolatinį individualu 
ryši la iškais su savo vietiniais 
senatoriais ir atstovais yra efek
tyvesnė t ak t ika negu t ik rašyti 
laiškus prezidentui ar Valstybės 
depar tamento sekretoriui, nes 
anie daugiau dėmesio kreipia i 
laiškus — jų mažiau gauna negu 
pastarieji . Jei visi rūpestingai 
savo dalį a t l ik tų bent t a i s atve
jais, ka i per minėjimus yra jau 
suo rgan izuo t i laiškų vajai, 
galėtume daug daugiau nuveik
ti ir gal net bū tų jau išlaisvinti 
kai k u r i e mūsų dis identai . 
Baigdamas išdalino kongresma-
nų telefonus, sakydamas, kad 
svarbu j iems skambinti , jei 
nenorim rašyti , nes jie kreipia 
dėmesio į skambinimus. 

Angliškai ta tema pašnekesį 
pravedė Evelyn Oželienė ir 
Ofelija Barškėtytė. Trumpai 
peržvelgdamos Lietuvos krikš
čionybės istoriją, jos pastebėjo, 
kad niekuomet nebuvo lengva 
būti lietuviu krikščioniu, bet 
visuomet buvo aišku, kur buvo 
p r i e š a s . T a č i a u š i a n d i e n 
sovie t in is pr iešas y r a sub
tilesnis, naudojasi moderniausia 
komunikacijos metodika, vaiz
duojant sovietinius k raš tus , 
kaip tu r in j ius pilną religinę 
laisvę. Tačiau yra ir pozityviu 
reiškinių pasauliniame forume. 
Portugalas žmogaus teisių refe
rentas prie Jungtiniu Tautų An
gelo Vidai d'Almeida Ribeiro sa
vo rapor te ypatingai iškelia re
liginės laisvės pažeidimus So
vietų Sąjungoje. O tuo ta rpu 
mūsų lietuviu kilmės krikščio
nių laikysena šios neteisybės at
žvilgiu yra pasyvi. Jos iškėlė 
šešias būt inas veiklos sferas, 
padedant kovoje už tikėjimo 
laisvę Lietuvoje: malda — t iek 
asmeniška, tiek parapiniu mas
tu , rengiant ypatingas pamal
das; informavimais ir informa
vimas kitų: iškėlimas religinio 
pe r sek io j imo už l i e tuv i škų 
parapijų ribų i darbovietes, pro
fesines draugijas, pa la ikan t 
ryš ius su ta rp tau t inėm organi
zacijomis ka ip ..Creed"' ir „Anv 
nes tv Internat ional" ' ; r emt i 

LKRŠ. rašyti laiškus disiden
tams , vietinei spaudai, valdžios 
atstovams; įsijungti į Balio Ga
jausko išlaisvinimo akciją; daž
niau susiburti. 

Tautinės m a ž u m o s 
Bažnyčioje 

Antroji tema šioje sesijoje bu
vo ,.Tautinės mažumos Bažny
čioje". Lietuvių kalba šią temą 

pravedė kun. Juozas Vaišnys ir 
adv. Saulius Kuprys. Buvo 
kalbėta apie Bažnyčios nusista
tymą tautinių mažumų atžvil
giu ir nurodyti Bažnyčios ka
nonai , kurie leidžia s teigt i 
taut ines parapijas dėl kai kurių 
priežasčių, kaip kalbos, apeigų, 
kultūros, tautybės. Buvo pami
nėti du popiežių dokumenta i — 
Pijaus XII ,,Exul Fami l ia" ir 
Paul iaus VI „Instructio de pas-
torali migratorum eura", ku
riuose popiežiai aiškiai pabrė
žia, kad visi imigrantai tur i 
teisę garbinti Dievą sava kalba, 
turėt i savo kunigus ir t.t. Jeigu 
kur nors daromos kliūtys, kreip
ti naši į Šv. Sostą. Buvo iškelta 
ir parapijų padėtis. Buvo kalbė
ta ir diakonų klausimu, nes 
kunigų nedaug te tur ime. Taip 
pat buvo iškelta kodėl taut inės 
parapijos negali bū t i matuoja
mos tais pačiais geografiniais 
matais kaip teritorinės para
pijos: jų tikslas ki tas — ap
tarnaut i kad ir plačiai išsi
sklaidžiusią tau t inę mažumą 
savo kalbos ir kul tūros kon
tekste. Todėl taut inės parapijos 
dėmesys skirtinas ne apylinkės 
gyventojams kaip tokiems, bet 
ieškotina kelių pasiekti tos tau
tinės grupės tikinčiuosius, ku
r ių t a r n a v i m u i p a r a p i j a 
sukurta. 

Anglų kalba šią temą prista
tė Marija Kinčienė, aktyvi vy-
tė ir darbuotoja lietuvių Nekal
to Prasidėjimo parapijoje, ir 
kun. Richard Dodaro. lietuvių 
šv. Jurgio parapijos adminis
tratorius. Jie nagrinėjo iš ko 
kyla etniškumas — iš socialinių, 
kalbinių bei kultūrinių ryšių su 
specifine grupe. Nurodė, kad et
niškumas paliečia religinį ryšį, 
gyvenamą vietą ir kalbą. Savo 
taut ine tapatybe tu r ime di
džiuotis ir svarbu jos lobį per
duoti savo va ikams . Iškėlė 
svarbą ir platesnės krikščio
niškos atsakomybės, kur i ragi
na atsiverti ir mūsų kaimynys
tėse gyvenantiems. Keičiasi 
mūsų kaimynystės, kaip ir visas 
pasau l i s . S a v o t a u t i n i u 
įvairumu net ir lietuviškos pa
rapijos da ros i t a u t y b i ų 
..virinimo katilas'*. Tur ime at
sižvelgti į tai ir į t rūkumą lie
tuvių kunigų ir pasit ikėti , kad 
Dievas mus globos kartu su mū
sų kitataučiais kaimynais . 

Ketvirta valandą vyko savait
galio uždarymo pamaldos Š^— 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Šias įspūdingas pamaldas su 
sudėtine pašnekesių dalyvių 
malda pravedė savaitgalio prog
ramą sustatęs kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. įvadinėje maldoje šis 
savaitgalis ir iš jo išplau
kiantieji pasiryžimai bei maldos 
buvo įstatyti į 600 metų lietuvių 
krikščionybės kontekstą. Plau
kiančios iš t ikru lietuvių krikš-

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED 

Putnamo seselėms reikalinga virtuvėj 
padėjėja Dirželio, liepos, rugpjūčio mėnesi 
Darbo valandos: 9-1 ryte. 4-7 po pietų Būtų 
parūpintas kambarys Susitarti del 
atlyginimo Prašome kreiptis: Ses Paule 
i 203 928-5828 arba laišku iCC-Rt 21 , 
Putnam, CT 06260. 

FOR SALE 

Parduodama 
LIETUVIŠKA ENCIKLOPEDIJA 

su priedu — labai geram stovyje. Kreiptis 
DRAUGAS, Box #7408 

4545 W. 63 St. 
Chicago, iL 60629 

„Sutartinė" - mergaičių vokalinis kvartetas atliks meninę pro<rramą 
birželio 7 d. vyksiančioje Dievo Apvaizdos gegužinėje. Iš k.: sėdi — Zita 
Gurklytė. Dan;1. Pargauskaite. Stovi — vadove Nijolė Benotienė ir Daina 
Gurklvtė. 

\);\\\< klausytoju an^ lu kalboje pa-n- k< 
nau j in imo «avaitRalj Chicagoje 

Tautinės mažumos Bažnyčioje" per Krik^-mmško at.-i 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Baltimore, MD 

„SIURPRIZAS" 

Baltimorės lietuvių muziejus 
gegužės 17 d. surengė puikią po
pietę Lietuvių namų salėje, pa
sikviesdamas Philadelphijos LB 
dramos būrelį, kuris pastatė Ju
lijos Dantienės komediją ..Gim
tadienio siurprizas". 

J au daug metų prabėgo, kaip 
Baltimorės scenoje buvo kas 
nors vaidinta. Patys Baltimorės 
lietuviai šiuo metu neturi nei jė
gų, nei polėkio bet kokiam vai
dinimėliui pastatyti . Tuo tarpu 
ne per toliausiai nuo Baltimorės 
esanti Philadelphijos kolonija 
šiuo atžvilgiu yra daug laimin 
gesnė. Jos energinga veikėja Ju
lija Dantienė pati rašo komedi
jas ir, susibūrusi gana entuzias
tingą dramos būrelį , j a s s tato 
bei režisuoja. Tas būrelis vaidi
na ne tik Philadelphijos sceno
je, bet kviečiamas lankosi ir ki
tur , kaip Clevelande. New Yor-
ke ir dabar štai Baltimorėje. 

Popietė prasidėjo pačiam vidu
dieny, 12 vai., pietumis, kuriuos 
paruošė žinoma Balt imorės ku
linarė Genovaitė Auštr ienė su 
savo talkininkėmis. Svečiams 

ėioniu lūkesčių, k u r i a i s šį 
savaitgali buvo sielotasi, jos 
jaudino visus dalyvius, klau
santis tiek jaunos, tiek vyresnių 
kar tu prašymų, pasivedimo 
Aukščiausiajam, tiek lietuviš
kai kalbančių t iek ir angliškai 
kalbančių lietuvių kreipimąsi i 
maloninga, gailestingą Dievo 
Apvaizda, lydėjusią mūsų tauta 
jau 600 metų per neįtikėtinu^ 
pavojus, kančias iki šit) dienų 
Visiems pri tarus šiai sudėtinei 
maldai vieningu „Amen", vysk. 
Vincentas Brizgys visus palai 
mino ir kartu užbaigė atsinau
jinimo savaitgalį viltinga gies
me ..O K r i s t a u , p a s a u l i o 
valdove". 

Šio savaitgalio didelis pasi
sekimas parodė, kad tokiems 
atsinaujinimo sava i tga l iam^ 
lietuviuose la ikas jau yra pri 
brendęs. Jo rengėjai Lietuvių 
Romos katalikų federacijos Chi-
cagos skyrius dėkoja Dievui ir 
visiems lietuviams, kurie vyk
dydami savo l ietuviška krikš
čioniška pašaukimą, dalyvavo 
savaitgalyje, sakydami, kad tai 
aiškus ženklas tokius savait 
galius rengti ir ateityje. 

papie tavus ir pasišnekučiavus-, 
2 vai. pakilo uždanga ir vaidi
n imas prasidėjo. 

„Gimtadienio siurprizas" y ra 
gana įdomi komedija. Gausu jo
je komiškų ir taiklių situacijų, 
k u r kaip y la iš maišo išlenda 
mūsų asmeninės bei visuomeni
nės silpnybės. Gal tik kai kurios 
scenos buvo truputį ištęstos, gal 
kai kur norėtųsi daugiau akci
jos, bet ap l ama i vaidinimas pa
sisekė, pralinksmino žiūrovus ir 
paįvairino Balt imorės lietuvių 
sekmadienį . 

Po vaidinimo muziejaus kura
tor ius Algis Gvintalis padėkojo 
dramos būrel iui , o komedijos 
autorei ir režisierei Julijai Dan-
tienei į te ikė didelę puokštę 
gelių. 

Svečiu sus i laukta gal kiek 
daugiau ka ip šimtinė. Tai nor
malu, Balt imorės mastu imant. 
Buvo atvažiavusių iš gretimojo 
\Vashingtono ir net iš pačios 
Philadelphijos. 

Visą popietės organizavimo 
naštą kėlė kūrybingasis Balti
morės l ietuvių muziejaus būre
lis, kurio valdybą sudaro muzie
j aus kura tor ius Algis Grintalis, 
valdybos pirmininkas Edvardas 
Sakalauskas , sekretorius Jonas 
Kardokas ir iždininke Elena 
Okiene. Be jų būreliui priklau
so dar šie asmenys: Genovaitė 
Auštrienė, Daina Buivytė. Kęs
tu t i s Oesonis, Nida Gailaitė, 
Kathy Grintal ienė. Danutė Ke-
mežiene. Zita Siaurusait ienė, 
Albina ir Vyt. Vaškiai. J i ems 
kar ta is talkininkauja Henris 
Gaidis savo turtingais filateli
jos, numizmatikos bei Lietuvos 
karinių insignijų rinkiniais. 

Muziejaus iniciatorium reikia 
laikyti Alg, Grintalį. Steigiant 
muziejų, j am daug padėjo jo ben
draminčiai entuziastai Elena 
Okienė. Kęstutis ir Kristina Če-
soniai ir, žinoma, iniciatoriaus 
žmona Kathv Grintalienė. Tad 
jie visi laikomi steigėjais. 1978 
m. vasario 12 d., minint Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mą, tuometinis Baltimorės bur 
mistras \Villiam D. Schaefer. 
praki rpdamas juosta, muziejų 
atidarė. \ ' uo t<;s dienos per visus 
devyne r iu s me tus muziejus 
reprezentuoja lietuviškąją kul
tūrą ypač amerikiečių tarpe. Jį 
yra ap lanke žymūs Baltimorės 
bei Marylando pareigūnai ir kai 
kuriu mokyklų mokiniu eks 
kursi jos. Muziejui pa ta lpas 
veltui teikia Lietuvių namų 
bendrovė. 

A.Rad/. ius 

FOR RENT 

UNION PIER išnuom. 5 kamb. butas su 
2 mieg. Visai arti phaio. privatus kiemas 
Nuomojama sav.. mėi ar visam sezonui 
Skambinti po 4 vai p.p. 

(312) 839-9197 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9Sth Street 

Tel . - GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RAOIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

Albino Baranausko 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
arba 

UŽPLYNIŲ PULTINEVIČIUS 
NAMIE IR SVETUR 

yra gera proga įsigyti visus tris 
storus tomus už 20 dol su per
siuntimu (Illinois gyventojai moka 
21.60 dol.) 

Ta i garsus Užplynių Pulti-
nevičiaus nuotykiai bei atsiminimai. 
Kiekvienas tomas juokingesnis už 
kitą. skaitomas kramtant chalvą, ra-
zmkas, saldymedi, riešutus, fygas. 
šv Jono duoną, džiovintas slyvas. 
lietuvišką kietąjį SŪTĮ. turkišką 
medų. žagarelius. bulvių skiedreles 
arba namų darbo irisus. Todėl 
kviečiame visus, skaičiusius ir ne-
skaičiusius. įsigyti, pasiskaityti, 
pasismaginti bei pasilepinti. 

išleido Lietuviškos Knygos 
klubas 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

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

REAL ESTATE 

LB «rix. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

73rd & Homan — 3 bdrm brk house: full 
tin. bsmt. full attic w/plumbmg & elec. — 
can be made into 2 bdrms.. 1 yr old 
carpeting in livmg rm & nallvvay: new tile 
floor in kitehen; IVį baths, 2 car garage 
Call 

476-6103 

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

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg 
kamb. kondo: nauja 23/4 prausykla: ąžuoli
niai kabinetai; 5 namų apyv. daiktai; gazo 
šiluma ir centralinis vėsintuvas; balkonas; 
bute skalbykla; pasidėjimui skiepe kamb 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jevvel, vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą. 
CTA sustoja priekyje. Patogus ir eiegentiš-
kas. Paskubėkite pamatyti. 

No. 848 — 84 ir Pulaski — 3 mieg mūri
nis 30 m. namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas. 
centrinis vėsintuvas. 2V2 auto. qaražas. 
naujas kilimas Skambinkite dabar1 

No. 854 — 53 ir Kedzie mūrinis su 2 
mieg ir 1 mieg. moderniais butais namas: 
ištisas skiepas; naujas apšild pečius ir žie
miniai langai: aukštos nuomos: gera apylin
kė, geras pirkinys Skambinkite dabar 

No. 856 — 88 ir Homan 6 kamb mūras; 
3 dideli mieg.. virtuvėje mėsininko rasto 
stiliaus darbui staliukai, moderni prausykla, 
ištisas skiepas. 2 auto. garažas, alum. pa
puošimas, uždara veranda, labai švarus ir 
geram stovyje, blokas iki parko ir mokyk
los, daug priedų Paskubėkite skambinti 
dabar 

No. 857 — 59 ir Homan 3 butų gerai atro
dantis mūras su 3 dideliais mieg. kiekvie
name bute; 2 formalūs valgomieji kamb.; 
ištisas skiepas; apynaujis 2 auto. garažas. 
Nuomos apmokės didesnę dalį paskolos. 
Būkite apsukrus — skambinkite dabar. 

No. 880 — 79 ir St. Louls — 5 dideli 
mieg.. IV2 prausyklos, ištisas skiepas, 
naujesnis apšildymo pečius, stogas ir 
elektra, alum. papuošimas Viršuje galimas 
giminingai šeimai butas. Labai švarus. At
vykite pamatyti! 

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 
Tel. — 434-7100 

OMį KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

0ANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

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

file:///Vashingtono
file:///Villiam


NESITIKĖTAS 
PROPAGANDINIS 

LAIMĖJIMAS 
AURELIJA BALAŠAITIENĖ 

Madisono mieste Wisconsino 
valstijoje, privačių piliečių 
grupė, patekusi į sovietinės pro
pagandos tinklą, sąmoningai ar 
naiviai pradėjo garsinti savo 
projektą, kuriuo Madisono mies
tas ir „sovietinis miestas Vil
nius" pradėsią „seseriškų mies
tų" draugystės programą. Ta 
tema jau „Drauge" išsamiai 
buvo rašyta. 

Tame bai gražiame, ežerais 
ir vešliais pieno ūkiais apsup
tame didelio universiteto mieste 
gyvena tik maža saujelė lie
tuvių. Ten nėra jokios organiza
cijos ar lietuviškos \3iklos. 
Tačiau šių metų pradžioje paste
bėję vietinės spaudos pra
nešimus apie tą projektą, 
lietuviai, visi aukštus mokslus 
baigę profesionalai, pradėjo 
rašyti protesto laiškus į spaudą 
ir miesto merui. Netrukus pra
sidėjo reagavimas į jų protestus 
ir to išdavoje kelių iniciatorių 
dėka Madisono lietuviai susior
ganizavo į mažą, bet labai stiprų 
vienetą, kuris netrukus, gavus 
centro įgaliojimus, oficialiai 
užsirekomendavo kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybos Madi
sono skyrius (Altą). Prasidėjo 
platus susirašinėjimas, posė
džiai, narių susirinkimai. Sky
riaus pirmininku buvo išrinktas 
inž. Algirdas Čapiėnas, einantis 
Wisconsino valstijos miestų pla
nuotojo pareigas. Romas Vasys, 
jaunas 34 metų lietuvis ėmėsi 
iždininko pareigų, nors sunku 
buvo matyti iždo pradžią, aštuo
niolikai narių sumokėjus po 5 
dolerius įstojimo mokest i . 
Sekretorės pareigas apsiėmė 
Gailutė Palionytė. 

Pasirodo, kad jų pastangos jau 
pasiekė konkrečius rezultatus. 
Iš miesto burmistro, be kurio 
sutikimo tokio projekto oficialus 

vykdymas negali būti įgyven
dintas, buvo gauti raštai ir 
užtikrinimai žodžiu, kad Vil
nius negali būti klasifikuojamas 
kaip „sovietinis" miestas. Buvo 
palaikomi glaudūs santykiai su 
projekto organizaciniu komi
tetu. Pradėjo aiškėti, kad jų ži
nios apie Lietuvos teisinę ir poli
tinę padėtį yra labai menkos ir 
galbūt tas miestas buvo pa
rinktas vien tik pirštu baks
telėjus į žemėlapį. Tai buvęs 
komi.^to antras pasirinkimas, 
nes pirma parinktas Voronežo 
miestas esąs , .uždarytas 
Amerikos turistams". 

Netrukus pasklido neoficiali 
žinia, kad Madisone lankysis 
Lietuvos miesto „mera s " 
(oficialus t i tu las : Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto pir
mininkas), tačiau jo atvykimas 
buvo slepiamas. Paaiškėjus, kad 
lietuviai apie tą vizitą yra pa 
informuoti, organizacinis komi
tetas gegužės 24 d. vakare 
pakvietė lietuvių atstovus ir 
suinteresuotus akademikus 
susitikti su iš Vilniaus at
vykusiu Algirdu Vileikiu. Buvo 
sudaryta oficiali delegacija iš 
inž. Edmundo Saliklio (jauno 
inžinieriaus, besiruošiančio dok
toratui), Romo Vasio, inž. Al
girdo Čaplėno ir Vytauto 
Janušonio, kuris yra Wiscon-
sino valstijos LB vicepirmi
ninkas v „omeniniams reika
lams, no'. įiekur nesistengė sa
viems ar svetimiems aiškinti 
tarporganizacinių skirtumų. 
Lietuviškai spaudai atstovauti 
buvo pakvies ta Aurelija 
Balašaitienė. 

Atvykus į įspūdingą Madisono 
metodistų centrą su posėdžių 
kambariais ir salėmis, paste
bėjome po koridorius vaikščio
jančius jaunus vyrus su revolve

riais, paslėptais po švarkais. 
Buvo kiek keista nuotaika. Pra
dėjo rinktis lietuviai, kurie buvo 
papuošti lietuviškos trispalvės 
kaspinais. Pasirodo, kad net ir 
nedidelė lietuviška Rockfordo 
kolonija atsiuntė savo atstovus. 
Pagaliau pasirodė ir pats Algir
das Vileikis, lydimas jauno 
vyruko, kuris vengė susipažinti 
ir greitai įsimaišė į bendrą kon
ferencijos dalyvių būrį. Buvo 
skaudu ir kartu savotiškai 
malonu paspausti to puikios iš
vaizdos vyro ranką, kuri dar 
t a i p neseniai l ie tė mūsų 
numylėtos žemės pastatus , 
medelius, žmones. Iš karto buvo 
tikėtasi, kad Vileikis panaudos 
savo vertėją Yuri Menšikov, 
tačiau mūsų visų nustebimui 
vertėjo pareigas ėjo šveicarų 
kilmės sovietų istorijos profe
sorius Alfred Senn, nuo vaikys
tės dienų puikiai kalbantis 
lietuviškai, ir jaunas Madisono 
l ie tuvis Vilius Dundzila. 
Vileikis prisipažino suprantąs 
angl iškai , tačiau nekalbąs 
pakankamai gerai, kad drįstų 
viešai išsireikšti. 

Organizacinio komiteto atsto
vas Kerr pradėjo susitikimą, 
pristatydamas dalyvius su jų 
titulais ir pareigomis. Ant kam
bario gale pastatytos sofos 
sėdėjo Vileikis. Jo dešinėje A. 
Balašaitienė, o iš kairės abu 
vertėjai. Lietuviai atstovai ir 
svečiai buvo susėdę priekyje. 
Pastebėjome taip pat vietinės 
spaudos reporterius ir fotogra
fus. Programos pradžioje Kerr 
klausinėjo kiekvieno atstovo, ko 
jis tikisi iš šito sutikimo. Bend
ra nuomonė iš lietuvių pusės 
buvo supažindinti amerikiečius 
su Lietuvos ir Vilniaus padėtimi 
ir siekti visiško to projekto 
atšaukimo. Buvo pradėta pa
punkčiui, nagrinėjant atskirai 
kiekvieną iš šešių projekto 
punktų, kuriais būtų konkre
tizuojamas to projekto vykdymo 
planas. Madisono burmistro 
intervencijos dėka jau buvo at
sisakyta klasifikuoti Vilnių 
kaip sovietinį miestą ir tęsti 
„draugystę" nepolitiniais pa
grindais. (To išdavoje organiza-

MŪSŲ KOLONIJOS 
Omaha, Nebr. 

LIETUVIAI TAUTYBIŲ 
FESTIVALYJE 

Jau dvylika metų. kai Omaho-
je vyksta tautybių festivaliai, 
kuriuose visados dalyvauja 
Omahos lietuviai, gražiai repre
zentuodami savo tautą. Mūsų 
tautinės būdelės — parodėlės ne 
kartą buvo premijuotos, o tau
tiniai šokiai visados turėjo 
nemažą pasisekimą. Anksčiau 
būdavo dar gausių kepsnių — 
tortų stalas. Geros šeimininkės 
paruošdavo ir cepelinų, biais 
metais dėl laiko ir darbo rankų 
stokos apsieita buvo be visų šių 
gardumynų. Šių metų festivalis 
buvo gegužės 2 ir 3 dienomis. 
Jame tautinę būdelę paruošė 
„Romuvos" skautų-čių vietinin-
kija. Būdelė — parodėlė susilau
kė didelio dėmesio. Šių metų 
paruošta parodėle norėta pami
nėti Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktis. Ir reikia pasa
kyti, kad ši idėja buvo labai 
gerai atlikta. Gražiame tautinių 
raštų fone traukė akis nemažas 
rankų darbo Lietuvos laukų 

kryžius — koplytėlė. Traukė dė
mesį nemažas ypač gražus 
padarytas iš gintaro ir atvežtas 
iš Lietuvos Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas. Viliojo 
lankytojų akis medžio dirbiniai 
(skautų darbas), gintaras, lėlės 
ir tautinių raštų audiniai. Dėl 
viso šio grožio blyksčiojo ap
linkui foto aparatai, nes praeiti 
pro patrauklią lietuvių būdelę, 
jos nepastebėti ir nesustoti buvo 
neįmanoma. Vyr. skautės, pasi
puošusios tautiniais rūbais, 
labai šauniai derinosi prie 
parodėlės, reprezentuodamos 
rūbų grožį ir l ietuvaičių 
grakštumą. Dvi dienas skautės 
ir skautai budėjo prie taut. 
būdelės ir atsakinėjo tūks
tančius klausimų besidomin
tiems lankytojams. Dalinami 
buvo ir spalvoti lankstinukai 
„Lithuania", o taip pat no
rintiems buvo duodami ir lei
dinėliai apie Lietuvos krikštą. 
Parodėlės paruošimo darbas 
daugiausia gulė ant „Ramuvos" 
vietininkės s. Gražinos Reš-
kevičienės pečių.Tai didelės iš
tvermės, nepavargstanti, nieka
dos neatsisakanti padėti, nuo
širdi lietuviškos veiklos dar-

Dalis lietuviško kampelio tautybių festivalyje Omahoje. Iš kairės: v. sk. 
Gailute Reškevičiūtė ir ps. Danguole Antanelyte-Hanson. 

bininkė — skautė. 
Meninėje festivalio programoj 

dalyvavo „Aušros"' vieneto 
šokėjai. Jų buvo net trys grupės. 
Tai veteranai, kurie dar gražūs 
seneliai ir tėveliai. Kita grupė 
— studentai ir moksleiviai. Tre
čioji ta i mažučiukai, jaunučiai 
„Aušros" daigeliai, kurie prati
nami pasekti senelių ir tėvelių 
pėdomis. Veteranai gražiai 
pašoko „Audėjėlę" ir „Vestu
vių" šokį. Ryškiai matėsi, kad 
jie nėra šios srities naujokai, 
verti buvo dėmesio. Gražiai su
kosi ir striksėjo šokio „Noriu 
miego" taktu mažieji „Aušro-
kai". Kiek rimties veideliuose, 
kiek širdelių drebėjimo! Nesu
klydo mažučiai, gražiai pašoko. 
Jų pastangos buvo įvertintos — 
daug paplota jiems. Toliau buvo 
studentų ir aukšt. mokyklų 
mokinių šokiai. Pašokta buvo 
„Šustas" ir „Gyvataras". Puiki 
grupė. Verta pasigrožėjimo. Jie 
daug kartų stebino auditorijas 
šokių darnumu. Tik gaila, kaip 
šokių vadovė sako, kad darosi 
vis sunkiau surankioti jaunimą 
repeticijoms. Programos pabai
gai grakščios studentės ir moks
leivės pašoko ..Sadutę'. Viso 
festivalio gausios programos 
pravedėjas gerai pažįstąs lie
tuvius pastebėjo, kad „Sadutė" 
yra jo mylimiausias ir gražiau
sias šokis. J is dar pasidžiaugė, 
kad lietuviai ilgai bus matomi 
etnikų festivaliuose, nes turi 
gražią pr iaugančių šokėjų 
grupę. Šokių vadovė Gražina 
Reškevičienė giliai atsikvėpė, 
nes šokiai praėjo sklandžiai ir 
kaip visada turėjo pasisekimą 
gausioje auditorijoj. Į festivalį 
atsilankę lietuviai ir, pamatę 
gražią mūsų reprezentaciją, yra 
dėkingi ..Romuvos" skautų-čių 
vietininkijai ir ..Aušros" šokėjų 
vienetui. 

J P . 

cinis komitetas turi didelių pi
niginių nuostolių, nes turi su
naikinti anksčiau pagamintus 
plakatus „Madison-Soviet City 
Vilnius". Aišku, ši santykiavi
mo programa buvo sudaryta 
grynai laisvos visuomenės filo
sofijos pagrindais, todėl, kalbant 
apie keliones, istorines litera
tūros pasimainymus, literatūrą, 
bendravimą religiniu pagrindu, 
buvo suteikta proga Vileikiui 
statyti klausimus, į kuriuos j a m 
sunku buvo duoti patenkina
mus atsakymus. Bendravimas 
asmens su asmenimi t a r p 
Madisono ir Vilniaus gyventojų 
galėjo vykti tik asmens su val
džia. Paklaustas, ką Vileikis 
galįs pasakyti apie Skuodžio, 
Sadūnaitės, Tamkevičiaus ir 
vysk. Julijono Steponavičiaus 
teisinę padėtį, jis atsakė: „ J u k 
Vilniuje yra ^augiau kaip 570 
t ūks t anč ių gyvei.tojų. A š 
negaliu jų visų pažint Man tos 
pavardės nėra girdėtos". Paste
bėjus, kad ir didžiausio miesto 
burmistras turėtų būti girdėjęs 
vyskupo pavardę, jis pabrė
žė, kad, „kaip žinote, pas m u s 
bažnyčia yra griežtai a tski l ta 
nuo valdžios aparato". 

Sąmojaus ir diplomatiškos 
laikysenos jam nestigo. Romas 
Vasys paklausė, kodėl pr ieš 
kelerius metus į Madisono uni
versitetą atvykę Vilniaus uni
vers i te to studentai p a g a l 
studentų apsikeitimo programą 
buvo rasai. „Įdomus klausimas. 
Sugrįžęs paklausiu pas uni
versiteto rektorių", a t s a k ė 
Vilniaus miesto galva. Buvo 
keliamas klausimas dėl šeimų 
neišleidimo vykti į užsienį kar
tu, paliekant žmoną, vyrą a r 
vaikus užstatais. „Ar jūsų mies
to burmistras išduoda kelionių 
vizas? Aš šitame reikale netur iu 
jokios kompetencijos". Toks pat 
atsakymas buvo gautas dėl 
draudimo lankytis tėviškėse ar 
šeimos kapinėse. Tačiau j is 
pareiškė, kad jei kas nors kreip
sis į jį asmeniškai, jis bandysiąs 
padėti. 

Pasikalbėjimo metu j a u n a s 
vyrukas kas keliolika minučių 
jam padavinėjo sulankstytus 
raštel ius . Iš karto n e b u v o 
atkreiptas dėmesys, bet vėliau 
paaiškėjo, kad tų r a š t e l i ų 
autorius yra ne kas kitas, kaip 
jo „palydovas" Yuri Menšikov... 
Būtų buvę įdomu perskaityt i 
jam duodamas instrukcijas. Ir 
gaila, ir pikta, ir graudu. 

Konferencijai baigiantis, nuo
taikos stipriai krypo Amerikos 
lietuvių naudai. I p a b a i g ą 
Romas Vasys kreipėsi į A. Bala
šaitienė tarti uždaromąjį žodį. 

Staiga jaunasis „palydovas" 
u a d a dar nebuvo žinoma, kas 
jis^ gana gera anglų kalba tiesio
giai kreipėsi, reikalaudamas 
atsakymo: kas bus, jei kiek
v i e n a Sovietų Sąjungoje 
gyvenanti mažuma reikalaus, 
kaip dabar Amerikos lietuviai, 
kad būtų sustabdyta draugiškų 
miestų programa. A. Balašai
tienė. gerokai susijaudinusi, pa
stebėjo, kad klausėjas rodo 
visišką nepažinimą Sovietų 
Sąjungos sistemos, kurioje eilė 
respublikų yra grynai etnogra
finės, kaip Lietuva, Latvija ir 
Estija. Tose respublikose gyven
tojai nesudaro mažumos, bet yra 
nacionalinė dauguma, nei savo 
kilme, nei kalba, nei kultūra 
n ieko bendro neturinti su 
Rusija. 

To susitikimo išdavoje darosi 
aišku, kad Madisono lietuviai 
puikiai išnaudojo momentą, 
g r e i t a i susiorganizuodami, 
veikdami ir pasiruošdami. Ka
dangi tai didelio universiteto 
miestas ir publikoje buvo aka
deminio lygio dalyviai, tai toks 
susitikimas atliko nepaprastai 
didelį lietuviškos propagandos 
uždavinį. Inteligentai buvo 
supažindinti su Lietuvos geo
grafine, politine padėtimi, jos 
sena istorija ir dabartine okupa
cine tragedija. Didelis glėbys 
literatūros anglų kalba, įskai
t an t ir šešis LK Bažnyčios Kro
nikos. Kongreso rezoliucijų. 
Eltos sudarytos dokumentacijos 
bei Kopenhagos tribunolo 
protokolų buvo padovanota 
o rgan izac in io komiteto 
nariams. 

Dalis jau laimėta, tačiau 
komitetas dabar turi toliau tar
tis su organizaciniu komitetu ir 
miesto meru, kad projektas 
būtų ne tik pakeistas (iš poli
tinio į „nepolitinį"*), bet ir galu
tinai atšauktas. Mūsų Madisono 
Altos nariai visas su tuo susi
jusias išlaidas padengė iš savo 
kišenių. Kai buvo kreiptasi į 
pask i rų didelių lietuviškų 
kolonijų Altos pirmininkus, at
sakymas buvo gautas, kad 
„mūsų neliečia Madisono pro
blemos". Tačiau tiesioginis kon
taktas su Altos centro pirmi
ninku dr. J. Valaičiu, jau davė 
rezultatų ir minimalinę pini
ginę paramą, kuri dar nepa
dengia nė ketvirtadalio pa
da ry tų išlaidu. Tikimasi 
sulaukti daugiau. Tuo tarpu 
maža Rockfordo lietuvių koloni
ja pažadėjo jų veiklą paremti 
bent 200 dolerių. 

Jų neprašoma, kreipiuosi į 
visus bent kuklia auka paremti 
Madisono lietuvių veiklą. 
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Gen. T. Daukanto j u r ų šaulių kuopos nariui 

A.tA. 
JUOZUI BALTŪSIUI 

mirus, žmonai E U G E N I J A I , dukroms DIANAI ir NI
JOLEI, broliui ALFONSUI , giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Gen. T. Daukanto j . š. kuopos 
vadovybė ir nariai 

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS 

Chicagos Lietuvių Taryba rengia birželio 14 d., 
sekmad'.nį, birželio trėmimų minėjimą, prie Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčios: 

10 vai. bus pakeliamos vėliavos prie parapijos sales. 
Dalyvauja šauliai ir kitos organizacijos su vėliavomis. 

10:30 bus iškilmingos šv. Mišios parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas atliks vyskupas Vincentas Brizgys. Giedos 
parapijos choras, vadovaujamas muz. A. Lino. 

Po pamaldų parapijos salėje bus akademinė dalis. 
Paskaita skaitys red. Antanas Kučy«. Meninę dali atliks 
jaunos da in in inkės : Danutė Rubšytė ir Lindija 
Macijauskaitė. Taip pat pamaldos bus lietuvių Evangelikų 
Reformatų bei Liuteronų bažnyčiose. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama pamaldose ir rengiamame minėjime 
dalvvauti ir tuo būdu prisiminti okupanto mūsų tautai 
padarvta moralinę ir fizinę skriaudą. 

Chicagos Lietuvių Taryba 

A.tA. 
MAGDALENAI VITKIENEI 

mirus, vyrui STASIUI, dukrai STASEI ir JUOZUI 
BACEVIČIAMS bei visiems artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą. 

S. Baras 
J. Baris 
J. Kubilius 
E. Lapas 
L. Lapienė 
V. Momkus 

O. Nakas 
B. Bacevičius 
E. B ingus 
A. Traška 
J. Valaitis 
S. Virpša 

A.tA. 
MAGDALENAI VITKAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą STASĮ, sūnų VYTAUTĄ, dukrelę 
STASELE ir jos vyrą JUOZAPĄ BACEVIČIŲ su šei
momis nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime 
šioj skausmo valandoj. 

Adelė ir Juozapas Skeiviai 

A.tA. 
MAGDALENAI VITKIENEI 

mirus, gilaus liūdesio prislėgtą vyrą STASĮ, sūnų 
VYTAUTĄ su šeima, dukterį STASĘ BACE
VIČIENE su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

E. J. Purtuliai 
E. V. Vaškeliai 
G. B. Bakai 
G. Valunienė 

A. S. Velbasiai 
E. M. Krasauskai 
S. K. Urbšaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
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 Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11208 Southvvest Hwy. — Tel. 974-4410 

9236 S. Rober ts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 S o u t h 5() th Avenue 
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 

i 
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x Kun. Alfonsas Petrai t is , 
nuolat gyvenąs Putnamo 
seselių vadinam Raudondvario 
name, buvo porai savaičių 
atvykęs į Chicagą aplankyti 
savo giminių, buvusių pa-
rapiečių ir pažįstamu. Tuo laiku 
buvo apsistojęs marijonų 
vienuolyne prie , ,Draugo". 
Vakar svečias vėl išvyko atgal 
į Putnamą. Ct. 

x Ramunės Tr ičy tės ir Li
no Kelečiaus sutuoktuvės bus 
Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke šį 
šeštadienį, birželio 6 d., 1 vai 
šv. Mišių metu. Vestuvinės 
vaišės Holiday Banquet Hali. 
Ramunė Tričytė yra Delfinos ir 
dail. Jono Tričių duktė. Linas 
Kelečius yra Stasės ir dail. ir 
akt. Jono Kelečių sūnus. 

x Kun. Juozo Juozevičiaus 
kilnios mintys, maldos už gyvus 
ir mirusius ir palaiminimas 
Alvudo pažn.onyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį nuo 2 v. 
p.p. Gail. sesers Elenos Peržins-
kienės paskaita apie pensininko 
sveikatą. Gydytojo atsakymai į 
sveikatos reikalu paklausimus. 
Kraujospūdžio matav imas . 

Alvudo gėrybėmis pasivaiši-
nimas. Visi laukiami. 

x O n a B i k u l č i e n ė su 
Vytautu, gyvenanti Sunnyvalle, 
Cal. buvo atvykusi į Cicero 
dalyvauti savo tėvo muzikologo 
ir mokytojo Juozo Kreivėno 
laidotuvėse. Paviešėję čia dar 
kelias dienas, praėjusį sekma
dienį išvyko atgal į namu^, 
esančius ne per toliausia nuo 
San Francisco miesto. Vytautas 
ta proga Cicero susitiko iš Vil
niaus pas jo tėvus į Cicero pasi
svečiuoti atvykusį brolj Algirdą. 

x K r i s t i j o n o Done la ič io 
mokyklų mokslo metų užbai 
gimo iškilmės bus birželio 6 d. 
10:30 vai. ryto. Kviečiame tėvus 
ir svečius atsilankyti į paskuti
nę šių mokslo metų šventę. Tą 
šventė yra labai svarbi, nes visų 
mokslo metų darbas apvaini
kuojamas a t e s t a t a i s mūsų 
aštuntosios klasės mokiniams. 
Savo gausiu dalyvavimu paro
dysime jauniesiems, kad verti
name jų pastangas ir litua
nistinės mokyklos darbą. 

x ..Ar a ts imeni ka ip mes 
l inksmai stovyklavom" ir kitos 
nostalgiškos dainos skambės 
prie laužo per Dainavos Jonines. 
Aras Tijūnėlis su Viktoru Puo
džiūnu praves laužą. Joninės 
bus birželio 13 d. Ateitininku 
namuose nuo 12 iki vidurnak
čio. Visi kviečiami skaidriais 
balsais prisidėti 

x LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI Chicaffoie birželio 13 
d. (šeštadienį). 4 vai. p.p. 
kviečia Namu narių visuotinį 
susirinkimą, kuris vyks savuose 
namuose — 6422 S. Kedzie A ve. 
Namu vadovybė padarys Namų 
reikalais pranešimą ir bus 
renkami į tarybą direktoriai. 
Susirinkimui pasibaigus bus 
vakarienė, kurioje norintieji 
dalyvauti paskambinkite tel. 
778-7707. Susi r inkime ir 
vakarienėje kviečiami dalyvau
ti ir ne nariai. 

(pr.) 
x I e škoma moteris padėti 

grįžusiai iš ligoninės, gyvenant 
kartu kol pasveiks. Skambinti 
737-8400. ( 8 k J 

x P a s N o r m a n Bursteiną, 
vieninteli lietuvį kailininka. 
ga l i t e g a u t i pu ik iaus ius 
moteriškus kailius, 679 No. 
Micbigan A ve., 11 aukštas 
(įėjimas iš Huron St.). Chicago, 
IL 60611. Tel 263-5826. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir 
p r ie inamais nuošimčiais 
Kreipkitės i Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road -- Tel VI 7-7747. 

(•kJ 

x Vysk. Vincentas Brizgys 
pereitą savaitę buvo nuvykęs į 
Montrealj. Kanadoje, kur sutei
kė Sutvirtinimo sakramentą ir 
dalyvavo kantatoje ..Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva", kurios 
libretą parašė poetas H. Nagys, 
kompoziciją — muz. A. Stan
kevičius. Pereitą sekmadieni 
dalyvavo Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijoje prel. J. 
Kučingui švenčiant kunigystes 
auksinį jubiliejų. Dabar vysk. 
V. Brizgys jau vėl yra grįžęs į 
Chicagą. 

x L i e tuvos k a n k i n i ų ir 
Prisikėlimo parapijos Toron 
te. Nekalto Prasidėjimo parapi
ja Chicagoje ir B. Zalatorienės 
kelionių agentūra Travei Ad-
visers užsisakė visiems savo 
organizuojamų ekskursijų 
dalyviams jubiliejinius registra
cijos ženklus ir pobūvio Angelo 
pilyje bi l ietus. Anksčiau 
užsisakė kun. A Kontauto. 
Lietuvio vyčių ir A. Lauraičio 
organizuojamos grupės. 

x sW. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, Gary. Ind.. birželio 
14 d. 10 vai. r. bus iškilmingas 
Lietuvos krikščionybės minėji
mas. Koncelebruotas šv. Mišias 
atnašaus du vyskupai ir keli 
kunigai, giedos du operos solis
tai. Po iškilmių sode bus vaišės. 

Tikimasi, kad iškilmėse dn'._' 
vaus daug lietuvių iš Indianos, 
Illinois. Michigano valstijų. — 
Beverly Shores. Union Pier. 
Harbert. East Chicagos. Chi-
cagos ir kt. Iškilmes organizuo
ja Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. dr. Ignas Urbonas. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos susirinkimas šaukiamas 
birželio 10 d., trečiadienį. 12 vai. 
Jaunimo centro kavinėje. Nu
maty ta St. Jakubonienės 
paskaita ..Prisiminimai apie 
Aliciją Rūgytę". A. Rūgytė 
įmyne gilias pėdas lietuvių 
visuomenėje ir švietimo veiklo
je. Visuomenė kviečiama daly
vauti jos prisminime. 

x ..Lituanicos" futbolo klu
bo vyrų komanda šį sekma
dieni, birželio 7 d.. 3 vai. p.p. 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
stiprią lenkų ..Royal-Wawel" 
komanda. Rungtynės vyks Mar
ąuette Parko aikštėje. Visi fut
bolo mėgėjai kviečiami. Savų 
žiūrovai gausus dalyvavimas yra 
geriausias paska t in imas 
laimėjimams. 

x Nedidelė Šv. Onos ameri
kiečių p a r a p i j a Beverly 
Shores. Indianoje, kurios klebo
nas kun. Charles Doyle ir ku
rioje yra ir lietuvių. Lietuvos 
krikščionybės jubiliejui paauko
jo 500 dol. 

x A. a. Valerijaus Jasa ič io 
mirties metine? prisimenant. 
šv. Mišios bus atlaikytos birželio 
7 d.. 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Gimines ir drau
gus prašau prisiminti Valerijų 
savo maldose. 

(pr.) 
x Sekminių šventė Ateiti 

ninku namuose Lemonte pra
sideda šv. Mišiomis po ąžuolais 
VI.7 11 v.r. Po mišių - šilti 
pietūs, kuriuos reikia iš anksto 
(iki V?.5) užsakyti paskambi
nant p. Irenai 434-2243 arba p. 
Marytei 737-1258. 

(sk.) 

. A R A S 
Dengiame ir taisome visų rūšių 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIEI.A 

737-1717 
arba tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 

Tel. 434-9655 

IŠ ARTI IR TOLI 

Poetas Kazys Bradūnas >u Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos VIII kl. mokiniais ir literatūros 
mokytoja Regina Kučiene, apsilankęs mokykloje kovo 28 d. ... __,, 

J Nuotr. Rū tos Musonytes 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
POETAS K. BRADŪNAS 

PAS AŠTUNTOKUS 

Kovo 28 d. Kr. Donelaičio mo
kyklos aštuntoje klasėje 
apsilankė garbingas svečias — 
poetas Kazys Bradūnas. Su juo 
inus supažindino literatūros 
mokytoja R. Kučienė. Aštunto
kė Gitą Gilvydytė pasveikino 
svečią klasės vardu ir prisegė 
jam gėlę. 

Pirmiausia poetas papasako
jo apie Lietuvos krikštą. Lie
tuvių tauta paskutinė visoje 
Europoje priėruė krikštą. Prieš 
krikštą žmonės buvo pagonys. 
Tačiau, būdami pagonys, lietu
viai sugebėjo gerai tvarkytis ir 
valdyti savo kraštą. Apsikrikš 
tyti kliudė nuolatiniai karai 

x Liet. Mot. federacijos 
Chicagos klubo narių pasku
tinis prieš vasaros atostogas 
susirinkimas bus sekmadienį, 
birželio 7 d., 12 vai. Jaunimo 
centro posėdžių kambary. Pro
gramoje įvairūs einamieji 
reikalai ir nominacijų komisijos 
sudarymas. Narės maloniai 
kviečiamos dalyvauti, nes atski
ri pakvietimai nebus siunčiami. 

x Jūrų skautų, skaučių ir 
jų tėvų metinė gegužinė ir 
šiemet bus dr Algio Pauliaus 
sodyboje Elgin. IL. Visi 
kviečiami. Skautai ir skautės 
prašomi dėvėti darbo unifor
momis. Gegužinė bus 
sekmadieni, birželio 21 d. 

x „Aušros Var tų" tunto 
sueiga bus šį sekmadienį, 
birželio 7 d.. 10 vai. ryto Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Skautės renkasi 9:45 vai. r. 
Prašoma nevėluoti . Visos 
dėvime išeiginėmis vasarinėmis 
uniformomis. Iškilmingą sueigą 
baigsime šv. Mišiomis. prisi
mindamos Romo Kalantos 
karžygiškos aukos 15-tąja 
sukaktį. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami. 

x Ona J a g e l a , Ona 
Gadeikis. Pranas Gudaitis, visi 
iš Chicagos. lankėsi „Drauge'", 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas paaukojo po 10 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Guzulaitis, Tadas 
Bukaveckas. Elegijus Ka
minskas, Vytas Raudys. Helen 
Muskus. Chicago, 111., pra
tęsdami ..Draugo" prenumera
tą, kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x B. ir A. Žemliauskai . 
Spring Hill. Fla.. Vidmantas 
Prikockis, Kirtland, Ohio. Jonas 
Vizgirda. Seminole, Fla., A. 
Kindurys. Gulfport, Fla., Pra
nas Gasparonis. Los Angeles. 
Cal., Kazys Linkus. Miami 
Beach. Fla.. Juozas Juozaitis. 
Juno Beach, Fla.. Vaclovas 
Morkūnas, Islington, Ont., 
Kanada, Vytautas Petravičius. 
Hartford. Conn.. pratęsė 
..Draugo" prenumerata ir 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
dienraščio paramai arba už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Visiems tariame ačiū. 

su vokiečiais-k yžiuočiais. Lie
tuviai nesipriešino krikštui, 
bet priešinosi vokiečiams. Jie 
norėjo ne apkrikštyti, bet užka
r iaut i . Pagaliau 1387 m. 
Lietuva buvo apkrikštyta. Net 
ir po krikšto dar ilgus amžius 
lietuviai laikėsi savo pagonybės. 
Kai kur pagonybės liekanos 
buvo net iki mūsų laikų. Poetas 
papasakojo atsitikimą iš savo 
vaikystės. Karta močiutė jį 
vedėsi per mišk;}. Staiga pasi
girdo perkūnas. Močiutė jam 
pasakė: „Būk geras, dievulis 
žmones baudžia" -Jis paklausęs, 
ar tai tas pats Dievas, kuris 
gyvena bažnyčioje? Ji atsakiusi 
— ne. tai yra Dievas, o šis yra 
dievulis... Apie šį atsitikimą 
poetas parašęs eilėraštį „Susi
tiko Dievas ir Dievaitis". 

Mums buvo įdomu klausytis 
apie krikščionybės kelius į Lie
tuvą, nes šiemetinis mūsų met
raštis yra pavadintas „Ąžuo
liniais kryžių keliais", o jo pa
vadinimo aiškinimą turėjo pa
rašyti kiekvienas aštuntosios 
klasės mokinys. Buvo gera pro
ga pasisemti įdomių minčių iš 
poeto Bradūno. 

Svečias kalbėjo apie litera
tūros ir religijos santykius. 
Kiekviena religija turi savo 
apraiškas literatūros kūri
niuose. Religija palieka daug 
įspūdžių rašytojams, poetams, o 
taip pat uždeda savo ženklą 
krašto kultūrai. Net ir komunis
tiniuose kraštuose negalima 
išsiversti, nedavus kredito reli
gijos įtakai literatūroje. Lie
tuvos literatūros istorijoje 
minimi penki kunigai, kurie 
buvo tokie puikūs rašytojai, kad 
komunistai negalėjo jų neį
traukti į literatūros didžiūnų 
sąrašus. 

Poetas mums kalbėjo apie 
vykdomus Vilniaus katedros 
kasinėjimus. Toje vietoje buvusi 
pagoniu šventykla. Ta vieta yra 
švenčiausia vieta visiems lie
tuviams. Tačiau komunistų 
valdžia ją pavertė muziejumi. 
Svečias mums parodė nuo
trauka iš dabartinių archeo
loginių kasinėjimų katedi-os po
žemiuose. Tai buvo freska iš Jo 
gailos laikų, keturioliktojo šimt
mečio, dabar vėl išvydusi dienos 
šviesą. 

Po pagrindinės svečio kalbos 
sekė įvairūs mokinių klausimai. 
Didelis susidomėjimas buvo jo 
eilėraščių vertimais. Poetas pa
juokavo, kad kai kurie vertimai 
net geresni už originalus. Ver
timais jis yra labai patenkintas. 
K. Bradūnas yra išleidęs 15 
knygų, o paskutinė, išėjusi šiais 
metais, yra „Krikšto vanduo Jo
ninių naktį". Krikšto vanduo 
simbolizuoja dabartinę krikščio
nišką kultūrą, o Joninių naktis 
— pagoniškus lakus. 

JAV VALSTYBĖSE 

— A. a. Juzė Bortkevičienė, 
gyvenusi Jamaica, N.Y., mirė 
gegužės 19 d. Palaidota gegužės 
21 d., ketvir tadienį , iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Brooklyne. Nuliūdime liko 
sūnus prel. Algimantas Bar
tkus, Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektorius, dukterys 
Nijolė Baltrulionienė su šeima 
Jamaicoje ir Danutė Ventriglio 
Vv'ashingtone, D.C, su šeima. 

— Kun. Vytautas Pikturna, 
ilgai dirbęs Brooklyne, N.Y., o 
dabar gyvenąs Singer Island, 
Fla., vasarai atvyko į Brooklyną 
ir apsistojo Apreiškimo pa
rapijoje. Čia vasarą patarnaus 
Apreiškimo parapijoje ir išleis 
vietos kunigus atostogų ir 
gydymuisi. 

— Vytautas Volertas atvyks 
į Kultūros Židinį Brooklyne, 
N.Y., ir baisiojo Birželio pro
ga skaitys paskaitą. Minėjimą 
rengia Ne\v Yorko Lietuvių 
Bendruomenės apygarda. 
Minėjimas bus birželio 14 d. 
Menine programą atliks sol. Ra
sa Bobelytė-Brittain, vyrų 
choras , .Pe rkūnas" , vado

vaujamas Viktoro Ral io . 
Programą praves Aleksandras 
Meldutis. 

— O n a J u o z ė n i e n ė i r 
Kęstutis Miklas gegužės 23 d. 
Apreiškimo bažnyčioje susi
tuokė. Vestuvių vaišės buvo An-
tunis restorane, o paskui jų 
namuose Plainview, N.Y., dar 
priėmimas artimiesiems. 
— Literatūros šventė , kurią 
rengia New Yorko LB apygar
dos valdyba, numatoma rudenį 
spalio mėnesį. Šventė bus Kul
tūros Židinyje, Brooklyne, N.Y. 
Čia bus įteiktos premijos už 
1985 metus Česlovui Grincevi-
čiu ir Pauliui Jurkui, Antanui 
Vaičiulaičiui už 1 9 c 6 m. 
šventėje žada dalyvauti visi lau
reatai, taip pat atvyks ir poetas 
Bernardas Brazdžionis. 

— Por ežius J o n a s Pau l i u s 
II rugsėjo mėnesį lankysis Los 
Angeles, Calif. Numatytos čia 
dvejos šv. Mišios, kurias aukos 
Šventasis Tėvas ir kurioms bus 
reikalingi bilietai. Duodama 
anketa, o bilietai bus t raukiami 
ir gaus tik laimingasis numeris. 
Taip pat bus ir lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijoje. 

Tomas Vasiliauskas. V kl. mok., 
pasakoja susirinkusiems, kaip jis 
ruošė Lietuvos vaizdu albumą. 

Nuotr. J. Tamulaiėio 

Baigdamas pokalbį, svečias 
poetas ragino skaityti lietuviš
ką spaudą, nes be skaitytojų ji 
išnyks. Jauniesiems reikia skai
tyti ir rašyti lietuviškai, kad 
išliktų lietuvių tauta. Laikas 
greitai bėgo. įdomi valandėlė 
greitai pasibaigė. Inga Balzarai-
tė visos klasės vardu padėkojo 
poetui Kaziui Bradūnui ir įteikė 
mokyklos metrašti. Buvo liūd
na skirtis su įdomiu svečiu. 

Andrėja Kabliauskaitė, 
Kr. Donelaičio aukštesniosios 

mokyklos 8 kl. mokinė 

LB VID. VAKARU 
APYGARDOS 

PASITARIMAS 

Valdyba, kurią sudaro pirm. 
B. V.idašienė, vicepirm. P. Nor
vilas, sekreturė D. Ilginytė. iždi

ninkas J. Matusevičius, pa
rengimų vadovė D. Račiūnaitė 
ir spaudos atstovė Al. Likande-
rienė. kuri pradėjo darbą 1986 
metų rudenį, posėdžiauja, ta
r ias i ir veikia. Valdyba, 
perėmusi beveik tuščią iždą, su
kruto kaip nors tą kasą pa
pildyti. Vasario 28 d. įvyku
siame karnavale (Mardi Gras) 
turėjo savo kambarį, '• . buvo 
galima atsigaivinti ii kąsti. 
Be valdybos narių, da alkino 
S. Jokūbait is ir O. ir V. 
Račiūnai. 

Pirm. B. Vindašienė atsto
vauja LB Laisvės kovų pa
minklo atnaujinimo komitete. 
Paminklas, kuris stovi Jaunimo 
centro sodelyje jau daugiau 20 
metų, labai reikalingas remon
to ir tam tikslui yra renkamos 
aukos. Ir kur tų pinigų nereikia. 

B. Vindašienė taip pat yra Pa
vergtų tautų komitete. Šiais 
metais Pavergtų tau tų 
minėjimo suruošimas priklauso 
lietuviams. Paskutinėmis žinio
mis, minėjimui smarkiai ruošia
masi ir t ik imasi gausaus 
lietuvių dalyvavimo. Kovo 8 d. 
pirm. B. Vindašienė atstovavo 
lietuviams Tautų draugystės 
susirinkime, kuriame turėjo 
progos pakalbėti apie Lietuvą ir 
jos dabartinę sunkią padėtį. 

Balandžio 26 d. įvyko Vid. 
Vak. apygardos suvažiavimas 
Jaunimo centre, po pietų ten pat 
vyko rajoninis suvažiavimas. 
Vieni skuba ir antri skuba, kad 
tik greičiau, kad suspėjus į ope
rą ar į koncertą. Ar ne geriau 
būtų. jei vienas suvažiavimas 

būtų, sakykim, šeštadienį iš ry
to, kitas — sekmadienį. Kad ir 
tie patys žmonės dalyvauja ir 
čia ir čia, bet nereikėtų taip 
labai skubėti. įvertinimo ir 
padėkos lapai išdalinami, kai 
jau daug žmonių nebėra salėj. 
Rezoliucijos priimamos, kai du 

JAV LB Kultūros tarybos premijų šventėje -Jaunimo centre Iš kairės: Stasė Semėnienė. F.dvard'as Lapas. 
Vilhelmina Lapienė, Lilija Ramoniene ir Valentinas Ramonis. 

Nuotr L, Tamulaicio 

trečdaliai atstovų jau išsiskirs
tę savais keliais. Ir šį kartą re
zoliucijos buvo priimtos kelioli
kos žmonių pliaukštelėjimu, tuo 
tarpu vieni demonstratyviai 
susikišo rankas į kišenes, kiti 
gėrė kavą — vienoj rankoj kavos 
puodukas, antroj — pyragas. 
Pliaukštelti nebuvo kaip, an t ra 
vertus, gale salės nelabai ir gir
dėjosi, už ką plojama. 

Į Donelaičio ir Marąuette Par
ko l i tuanis t in ių m o k y k l ų 
mokslo metų užbaigimą daž
niausiai nuvyks t a pa t i 
pirmininkė. 

Birželio 3 d. Jaunimo centre 
yra kviečiamas organizacijų at
stovų pasitarimas, kaip rea
guoti į Chicagos-Kievo miestų 
brolystę. Gal reikėtų rašyti laiš
kus senatoriams ar kongresma-
nams, gal demonstruoti, gal 
skambinti jiems telefonu, o gal 
kviesti juos į mūsų susi
rinkimus ir jiems aiškinti kas 
negerai. Taigi reikia ateiti ir pa
svarstyti ką ir kaip daryti . 

Artėja birželio 27-toji, tradi
cinė 69 gatvės mugė. Tikras 
turgus, betrūksta t ik ūkininkų, 
sėdinčių ant vežimų ir parda
vinėjančių kiaušinius, sviestą, 
sūrį, vištas. O šiaip 69-tos gat
vės turguj galima viską gauti: 
ir knygas, ir medžio drožinius, 
ir audinius, ir gintaro dirbinius. 
Pavalgyti ir išgerti t a ip pat 
galima. Šiais metais žada veikti 
du laimės šuliniai — Marąuette 
Parko apylinkės ir Vid. Vak. 
apygardos. Tikėkim, kad vaikų 
ir suaugusių, bandančių savo 
laimę, abiems užteks. Išskyrus 
Marąuette Parko apyl inkę , 
visos kitos apylinkės prašomos 
rinkti įvairius dalykėlius, kurie 
t iktų , ir k r e ip t i s \ B. 
Vindašienę. 

Apylinkių valdybų ir revizijos 
komisijų narių susirinkimas 
bus spalio 10 d. Jaunimo centro 
mažojoj salėj. 

Norėtųsi palinkėti malonių 
atostogų, tačiau, nežiūrint va
saros karščių, ir toliau posė
džiaujama, tariamasi, dirbama 
ir atostogos atidedamos tolimes
niam ir tolimesniam laikui, dar 
ko gero ir Kalėdos ateis. O tuo 
tarpu organizacijų atstovai pra
šomi nepamiršti birželio 3 d. 
atvažiuoti į Jaunimo centrą 
pasitarti. 

Al. L i k a n d e r i e n ė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


