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„LKB Kronika" Nr. 69 Eina nuo 1972 metų . 
Pe rska i t ę s duok k i t am! 
J e i gali, padaug ink! 

MŪSŲ KALINIAI 
Iš kun. Alfonso Svar insko 

rugpjūčio-rugsėjo mėnesių 
laiškų 

„(...) Praeita savaitė buvo 
saulėta ir šilta, ir šiandien labai 
šilta ir gera. Dėkingas Dievui už 
šias nuostabias dienas ir valan
das. Pripratau džiaugtis ir 
mažu. 

Dievo mintis kuria žmonijos 
istoriją, nors mes maži žmonės 
ir ne visada suprantame istori
jos prasmę ir savo pergyveni
mus. Bet jūs nesijaudinkite dėl 
manęs, nes aš pripratau steng
tis viską pernešti krikščioniš
kai, — kaip palaimintasis Jobas. 
(...) 

Šiandien ypat inga diena 
Šiluvoje, brangi tikinčiojo 
širdžiai nuo 1612 m. Visi 
šiandien vyksta į šią šventovę. 
Jau treti metai, kaip aš atskir
t as nuo šių šventų vietų. 
Šiandien ir aš sudėsiu savo 
auką prie Šiluvos Dievo Mo
tinos stovylos. 

(...) Gera de A. Egziuperi 
citata. Jis prancūzų kasikas. 
vertąjį skaityti. Aš džiaugiuosi, 
kad ši citata pasiekė jūsų širdis. 
Tikrai žmonės visą gyvenimą 
ieško ir negali rasti, dažnai 
patys kalti, skraido padebesiais 
ir nemato po nosim. Laikas žmo
nėms ir tautoms grįžti prie 
Biblijos. (...) Išmokau džiaugtis 

ir mažu saulės spinduliu, 
gražiais saulėlydžiais, skurdžia 
gėlyte ar pageltusiu berželio la
pu. (...) Dvasioje ramus, tebūna 
šventa Jo valia. Norėtųsi vieno, 
kad tie, kurie turi galimybę 
dirbti, dirbtų iš visų jėgų, 
negailėdami nieko, net savęs 
paties, juk darbo daug. (...)" 

* * * 

Rašo kun. Sigitas Tamkevi-
čius: „Nelaisvėje norisi, kad 
laikas bėgtų kuo greičiau, 
tačiau aš dažnai mąstau apie 
tai, kad privalau norėti ne 
greito ir tuščio laiko bėgimo, bet 
kad tas laikas būtų naudingas 
ir man, ir tiems, kuriems pa
skyriau savo gyvenimą. Todėl 
kiekvieną dieną aukoju Dievui 
ir savo nelaisvę, ir artimųjų 
ilgesį, ir nuovargį, ir fizinius 
negalavimus, kai jų pasitiko, ir 
visa visa, ką galima paaukoti, 
kad Viešpats būtų daugiau 
mylimas, kad žmonės artėtų 
prie amžinosios Tiesos ir Gėrio. 
(...) 

Šiandien pas mus nuostabiai 
gražus sekmadienis. Atrodo, 
kad pati gamta švenčia 
Kristaus Karaliaus šventę. 
Giedras dangus. Jaunų berželių 
šakos storai apsnigtos; taip gra
žiai padabintos, kad nors statyk 
ant altoriaus. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

Gintarinis ženklas popiežiui 
V a t i k a n o m i e s t a s . — 

Popiežius Jonas Paulius II 
šeštadienį, birželio 27 d., 
specialioje audiencijoje priėmė 
daugiau negu du tūkstančius 
penkis š imtus l ietuvių 
maldininkų iš įvairių pasaulio 
kraš tų ir kont inentų , su
plaukusių į Romą drauge su 
popiežium švęsti lietuvių tautos 
kr ikš to šešių šimtų metų 
jubiliejų. 

Šis pirmasis lietuvių mal
dininkų jubiliejinis susitikimas 
su Šventuoju Tėvu įvyko tuoj po 
vidudienio didžiojoje audiencijų 
salėje, kurioje dvelkė lietuviška 
atmosfera: daug jaunimo buvo 
pasipuošę lietuviškais tau
tiniais rūbais, salėje mirgėjo 
lietuviškos trispalvės vėlia
vėlės, kur ias mojuodami 
maldininkai sutiko popiežių. 

Lietuvos dovana 

Joną Paulių II maldininkų 
vardu pasveikino užsieno 
lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis, o Lietuvos Bažnyčios var
du, kalbėdamas lotyniškai, iš 
Lietuvos atvykęs Telšių 
vyskupijos apaštalinis adminis
t r a to r ius vysk. An tanas 
Vaičius. 

Lietuvos ka ta l ikų vardu 
įteikė popiežiui dovaną: didelį 
gintarinį Lietuvos ..Krikšto" 
jubiliejinių metų ženklą. 

Belaukiant popiežiaus, lie
tuviškas giesmes puikiai giedojo 
Lietuvių Operos choras, diri
guojant Arūnui Kaminskui. 
Visi lietuviai, kas tik galėjo, 
jungėsi į bendra giedojimą. 

Jonas Paulius II, atsakyda
mas, į lietuvius kreipėsi pirma 
angliškai, vėliau savo žodį 
skaitė lietuvių kalba. Popie
žiaus žodžio lietuviškoji dalis 

buvo atspausdinta šioje mūsų 

laidoje. 
Popiežius Jonas Paulius II 

pradėjo savo žodį iškeldamas 
krikščioniškąjį tikėjimą kaip 
brangiausią lietuvių tautos 
išugdytą dvasinį turtą, kaip jėgą 
kuri turėjo lemiamos įtakos 
lietuvių tautos istorijoje, jos 
kultūriniame ir moraliniame 
gyvenime. Kaip t ik šis 
krikščioniškasis t ikėj imas, 
pažymėjo popiežius, buvo toji 
pagrindinė versmė, iš kurios 
lietuvių tau ta sėmėsi jėgų 
sunkiuose savo istorijos 
laikotarpiuose. 

KRYŽIAUS KELIAI 
ROMOJE 

Birželio 27 d. vakare pasaulio 
lietuvių jaunimo iniciatyva, 
Romoje, buvo rengiama 
Kryžiaus Kelio procesija už 
Lietuvos Bažnyčią. Procesija 
prasidėjo maždaug už vienos va
landos, apie 22 vai. Lietuvos 
laiku, ir vyko Švento Petro 
bazilikos aikštėje. Joje dalyvavo 
lietuvių ir italų jaunimas, taip 
pat į Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmes Romon 
atvykę gausūs l ietuviai 
maldininkai iš įvairių pasaulio 
kraštų. 

Prelato Stasio Žilio sukurtas 
Kryžiaus Kelio apmąstymus 
l ietuviškai, i ta l iškai ir 
angliškai skaitė lietuvių ir italų 
jaunimas. Procesijos priekyje 
lietuviškais tautiniais rūbais 
pasipuošę Vasario 16 lietuvių 
gimnazijos mokiniai iš 
Federacinės Vokietijos nešė tris 
didelius lietuviškus kryžius, o 
visi procesijos dalyviai turėjo 
rankose fakelus. Procesijos 
atidarymo ir uždarymo maldas 
sukalbėjo Amerikos lietuvis 
arkivvsk. Karolis Salatka. 

Žemaičių vyskupas Antanas Vaičius, atvykęs iš Telšių į Lietuvos krikščionybės 600 m. jubiliejų 
ir į arkivysk. Jurgio Matulaičio palaimintuoju iškilmes Vatikane, kalbasi su lietuviais Šv. Petro 
bazilikos aikštėje po iškilmių birželio 28 d. 

North priekaištavo Kongresui 
VVashingtonas. — Trečiąją 

apklausinėjimo dieną pulk. 
Oliver North, kurio liudijimas 
yra perduodamas per televiziją, 
susilaukė telegramų antplūdžio, 
kurių tekstai išreiškia pri
tarimą North laikysenai ir at
sakymams. Daugelis pažadėjo 
siųsti piniginę paramą Nika
ragvos la isvės kovotojams 
padėti, o taip pat, jei reikalas 
bus , i r pa t i e s Nor th ap
s igyn imui . Telegramos ir 
telefoniniai skambinimai buvo 
siunčiami į kongresmenų įstai
gas, laikraščius ir net į spaudos 
vietą pačiame Kapitoliuje. Dau
gelis jų giria North, kai kurie 
kritikuoja Kongresą, kongresi
n ius a d v o k a t u s ir pačius 
apklausinėjimus. Kai kas siūlė 
n u t r a u k t i polit inio t ea t ro 
apklausinėjimus. Apskaičiuota, 
kad 81% amerikiečių yra už 
Oliver North. 

Advoka tų ol impas 

North kalbėjo apklausinėjimo 
k o m i t e t u i , kad j i s tęsė 
dokumentų naikinimą ir tada, 
kai Teisingumo departamento 
pareigūnai šalia pradėjo savo 
investigaciją. „Jie dirbo, kas 
jiems reikėjo, o aš dirbau, kas 
man reikėjo", sakė pulk. North. 
Tą dieną jį klausinėjo New 
Yorko adv. Arthur Liman, kuris 
buvo agresyvus. Čia jis su North 
advokatu Sullivan smarkiai 
susikirto dėl taisyklių ir kaip 
Chicago Tribūne pavadino, šis 
apklausinėjimas yra advokatų 
olimpas. 

Per visą dieną North liudijo, 
kad tas slaptas operacijas jis 
vedė iš Baltųjų rūmų su vyres
niųjų viršininkų pavedimu, 
kuriais buvo jo buvę Saugumo 
tarybos viršininkai McFarlane. 
Poindexter ir CIA direktorius 
Casey. Čia North pareiškė, kad 
jie turėjo planą jam. jei visas šis 
reikalas iškils į viešumą, kad jis 
būtų kaip atpirkimo įrankis. 
Bet, kai jis išgirdo, kad jam 
galima bus iškelti kriminalinę 
bylą, North pasakė, kad jis 
daugiau nebenori prisiimti tos 
atsakomybės. 

P r i eka i š t a s Kongresui 

Jis padarė priekaištą Kon
gresui, kad jie neberemia Con-
tras; todėl atėjo kiti šaltiniai, 
kurie savanoriškai norėjo padėti 

ir tai reiškia ginti kartu ir 
Amerikos laisvę. North kaltino 
Kongresą už vedamą politiką 
prieš Contras laisvės kovotojus. 
..Kongresas turi prisiimti visą 
kaltę dėl Nikaragvos laisvės 
kovotojų žlugdym * . Ir jis tiesiai 
tiems 26 komiteto nariams rėžė: 
„Vienu dalyku aš esu tikras, 
kad jūs neinvestiguosite patys 
savęs šitame reikale". Iki šiol 
dar niekas taip stipriai viešai 
nėra gynęs Nikaragvos laisvės 
kovotojų, kaip pulk. North. At
sakydamas į respublikonų ad
vokato G. Cleve klausimą, jis 
pasakė, kad sovietai Nikaragvą 
daro prietilčiu, kurį vėliau 
panaudotų prieš pačias JAV. 
Tada išvados Amerikai būtu 
katastrofiškos. 

Neprasi lenkė su įstatymu 

Be to, jis pasakė, kad Boland 
įstatymo papildymas negalioja 
Tautinei Saugumo tarybai, ką 
ginčija šis komitetas. Todėl ir 
buvo padedama Contras. Taip 
pat nebuvo naudojami Ameri
kos pinigai parduodant ginklus 
Iranui. Gynybos departamentas 
už ginklus buvo apmokėtas iš 
Irano gautų sumų. 

Sesija baigėsi slaptai 

North taip pat mano, bet ne 
tvirtina, kad vyriausieji ad
ministracijos asmenys žinojo 
apie slaptas operacijas ir jais yra 
Generalinis prokuroras Edwin 
Meese, Valstybės sekr. G. 
Shultz ir jo asistentas Elliott 
Abrams. \ kai kuriuos klau
simus pulk. North neatsakė, nes 
tai priklausė valstybės paslap
tims, ir todėl ketvirtadienio 
sesija baigėsi slapta ir uždara 
sesija, kurioje nebuvo leista da
lyvauti spaudai ir televizijai. 

Amerikos vokiečių 
reakcija į OSI veiklą 

Teksto atpasakojimas 

Pakeisti pavadinimai 
Toronto. - Britų Columbijos 

dalyje buvo pavadintas kalnas 
Stalino vardu. Šiuo metu tas 
pavadinimas pakeistas ) to 
regiono vieno žymaus gamtos 
žinovo pavarde Peck. 

Kitoje vietoje - Ontario pro
vincijoje, vad.ntas Stalino 
miestelis pavalintas Hansen 
miesteliu. Šie pakeit imai 
padaryti tada. kai ukrainiečiu 
ir Rytų Europo- kilmės gyven
tojai neatlaid iai reikalavo 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Ok. Lietuvoje rašytojų są
jungos patalpose diskusijas ve
dė „Santaros-Šviesos" narys 
Mykolas Drunga. Harvardo uni
versiteto prof. Edvardas Ka
minskas, literatūros kritikas 
Kęstutis Keblys. „Akiračių" 
laikraščio narys Liutauras 
Mockūnas. kurie buvo atvykę iš 
Amerikos. Iš vilniečių pusės 
diskusijose dalyvavo Lietuvos 
kultūros fondo pirmininkas Čes
lovas Kudaba, Leidyklų ir 
knygų komiteto pirm. pava
duotojas Rimgaudas Mali
šauskas. Komunistų partijos 
centro komiteto užsienio ryšių 
vedėjo pavaduotojas Justas 
Paleckis. „Tėviškės" draugijos 
pirm. Vaclovas Sakalauskas ir 
„Gimtojo krašto" bendradar
biai. Buvo kalbėtasi apie 
okupuotos Lietuvos ir išeivijos 
ryšius. 

— Vienoje pranešama, kad 
Austrijos prez. Kurt Wald-
heimas yra pakviestas ap
silankyti Vakaru Vokietijoje. 
Tai pirmas Vakarų valstybių 
pakvietimas jam. kai jo at
vykimas į Ameriką uždraustas. 

— Genevoje atvykęs Egipto 
prez. Hosni Mubarak pasakė, 
kad jis čia susitiks su Izraelio 
užsienio reikalų ministeriu ap
tar t i taikos konferencijos 
reikalus. 

— V a t i k a n o mies tas 
pranešė, kad pirmą kartą savo 
beveik devynerių metu ponti
fikate, popiežius Jonas Paulius 
II atostogaus vieną savaitę 
Dolomitu Alpėse šiaurės rytų 
Italijoje. 90 mylių už Venecijos. 
Nežinia, ar popiežius Alpėse 
slidinėti yra pasirengęs, bet tam 
esą pasiruošta. Savo atostogas 
popiežius pradėjo trečiadienį. 

padaryti šiuos pakeitimus, nes 
jiems tie pavadinimai nuolatos 
primindavo Stalino persekio
jimus ir ypač ukrainiečiu 
žudymus 1932-33 metais. Tuo 
metu Stalino režimas išžudė 
milijonus ukrainiečiu. Kanados 
provincijų vyriausybė atsižvelgė 
į savo gyventojų prašymus ir 
pakeitė tuos pavadinimus. 
Naują pavadinimą gavęs Mt 
Peck yra 2,750 metrų aukščio ir 
yra šiaurinėje Rocky kalnu 
srityje. 

NVashingtonas. — Amerikos 
vokiečiai „VVashington Post" 
dienraštyje pareiškė nepasiten
kinimą OSI įstaigos Teisingumo 
departamente vedama karo 
nusikaltėlių ieškojimo politika 
ir tų asmenų deportacija. 

Tai buvo vokiečių organi
zacijų apmokėtas skelbimas, 
kuris reikalauja la ikyt is 
konstitucinio teisingumo. 

Trijų vyrų istorija 

JAV Teisingumo departamen
to pareigūnai balandžio 20 d. 
tempė į lėktuvą seną žmogų 
Kari Linną, kurį daugelis 
žmonių matė JAV televizijų 
žinių metu ištrėmimui į Sovietų 
Sąjungą mirties bausmei už 
nusikaltimus II Pasaulinio karo 
metu. kuriais jis buvo įta
riamas, kad padaręs. Tuo pačiu 
metu kitas vyras, kuris buvo 
geru amerikiečiu 30 metų. 
atėmus jam pilietybę, kovoja už 
savo egzistenciją Izraelio teis
me, tai Jonas Demjanjukas, 
panašiai ištremtas iš Amerikos. 
Tą pačią savaitę JAV Teis
ingumo departamentas pranešė, 
kad Austrijos prez. Kurt 
VValdheim buvo įrašytas į 
nepageidaujamų asmenų 
sąrašą, draudžiant jam atvykti 
į Ameriką. 

Ar vėl veikia 
Keelhaul p lanas 

Pasaulis tai laiko Amerikos 
teisės klaidomis. Europiečiai 
yra priglušinti tais nesupran
tamais veiksmais. kur ie 
vykdomi po 40 metų. J ie 
pagrįstai klausia, ar vėl 
pradeda veikti Keelhaul pla
nas, pagal kurį Vakarų sąjun
gininkai atidavė milijonus 
europiečių į slaptosios sovietų 
milicijos rankas — į mirtį. 

Austrai šiuo metu pyksta už 
prezidento ir jų krašto ižeidima. 
Jie teisingai primena daug 
sąjungininkų nus ikal t imų 
šiuose karuose ir abejoja 
Amerikos morale ir laiko ją 
veidmainiška. 

Tai ne įs tatymas 
po įvykio 

Visa šita iškelia klausimą, ar 
vadinamasis Holtzman įstaty
minis papildymas yra įsta
tymas, kuriuo remiasi visi tie 
veiksmai, ar tai yra įstatymas. 
Vokiečiai atsako, kad tai nėra 
įstatymas. 

Jie sako savo pareiškime, kad 
tame supratime yra kažkas 
negero, kai teisingumui yra 
pasitarnaujama po 42 metų po 
įvykio. Daug liudininkų jau yra 
mirę. Trūksta įrodymų. 
Galvosena ne ta pati. Nebe
galima vertinti įvykių iš taikos 
perspektyvos nei Linno, nei 
Demjanjuko. nei naujai 
kaltinamo 75 m. amžiaus J. 
Tannenbaumo. kuris įtariamas 
kaip žydas sargybinis koncent
racijos stovykloje. 

Todėl yra pagrįsta, kad dau
gelis valstybių turi 25 m. teisinę 
ribą. net mirties nusikalti
mams. Mes norime pastebėti, 
kad .founding fathers* neįrašė į 
konstitucija nieko, kas tuo būdu 
varžytų mūsų teismus. Dar 
daugiau, jie protingai nu-

— Washingtone Baltieji 
rūmai sako neturį laiko žiūrėti 
Oliver North liudijimo televizi
joje. 

sprendė, kad ex post facto 
negali bū t i pr i imtas joks 
įs tatymas. Jeigu Holtzman 
įstatymo papildymas nėra ex 
post facto, tai kas gi jis yra? 

Čia visad bus st iprus 
interesų susikirtimas vykdant 
Holzman papildymą, nes gresia 
rizika, kad tardytojai, kaltinto
jai ir teisėjai bus šališki karo 
nusikaltimų atvejais. 

At rodo kaip kerštas 

Kai įstatymas yra priimtas, 
kiekvienas privalo jo laikytis. O 
koks yra šis įstatymas, kuris 
specialiai nukreiptas į tuos. 
kurie kovojo pralaimėjusiųjų 
pusėje. Kodėl niekas nebuvo 
teisiamas dėl Keelhaul plano? 
Kodėl ex post facto įstatymas 
yra taikomas tiktai kai kuriem 
piliečiam? 

Dalinis atsakymas gali būti 
tai. kad mūsų bendruomenė yra 
pliuralistinė. Todėl, norim ar 
nenorim, jei nebus imtasi at
sargumo, teisingumo ieškojimas 
vienos etninės grupės gali būti 
kerštas kitai etninei grupei. 

Vokiečių reikalavimas 

Konstitucinės teisės ir tarp
tautinio teisingumo vardu mes 
griežtai reikalaujame: 

1. panaikinti ex post facto 
Holtzman įstatymo papildymą; 
2. sustabdyti OSI įstaigą, kurios 
inkvizicinės veiklos dėka Lin-
nas. Demjanjukas. VValdheimas 
ir Tannenbaumas yra apkaltin
ti, ir 3. paskelbti .tabula rasa' 
visiems įvykiams, surištiems su 
II Pasauliniu karu. kaip tai 
buvo padaryta po žiauriojo 
trisdešimties (1618-1648) metų 
karo. kuris suniokojo Vokietiją. 

P r ievar ta buvo imami 
į kar iuomenę 

Tebūna aišku, kad visur jauni 
vyrai prieš jų valią buvo paim
ti į II Pasaulinį karą atlikti 
darbų prieš žmoniją, kurių jie 
niekada nebūtų atlikę jei būtų 
buvę vieni. Turime pareigą 
nepamiršti nieko, kas buvo 
praeityje. Ne tiktai visa turi 
būti atsimenama, bet ir su at
virumu tyrinėjama ir teisingai 
vertinama, o jei {vykiai liepia, 
ir protingai diskutuojama. 

Šis vokiečių skelbimas buvo 
pavadintas: „Šaukiame konsti
tucinio teisingumo". Jį pasirašė 
dvi vokiečių organizacijos: Ger-
man American Information & 
Education Association. Stanley 
Rittenhouse. President, P.O. 
Box 23169. VVashington. DC 
20026 ir German American Na
tional Political Action Commit-
tee. Hans Schmidt. Chairman. 
P.O. Box 1137. Santa Monica, 
CA 90401. 

KALENDORIUS 

Liepos 11 d.: Benediktas. 
Europos Globėjas. Olga. Šarūne. 
Vilimantas. 

Liepos 12 d.: Bonifacas, Mar-
cijona. Margis. Skaidra. 

Liepos 13 d.: Henr ikas . 
Mildreda. Vytenis. Austina. 
Eugenijus. 

Liepos 14 d.: Kamilis. Justa. 
Vidutis. Sunmyle. 

ORAS 

Saule teka 5:24. leidžiasi 8:27. 
Temperatūra: šeštadieni 93 1„ 

sekmadieni 94 1 . pirmadienį 95 
1„ antradieni 95 I. 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA - „LIETUVOS 

PRAEITIS KRIKŠČIONYBĖS 
PERSPEKTYVOJE" 

Šiais metais švenčiame 600 
metų Lietuvos Krikščionybės 
sukaktį, todėl J.A.S. Centro 
valdyba parinko šią temą — 
ruošdama vasaros stovyklos 
programą. Rūpestingai paruoš
ta religinė ir ideologinė pro
grama kasdien supažindins 
stovyklautojus su temos įvai
riomis dalimis, ir gilins jų įžval
gą į religiškumo ir tautiškumo 
principus. Programoje su
planuota karaliaus Mindaugo 
laikų puota, Jogailos ir Jadvy
gos vestuvės. Kronikos vakaras, 
slaptos Mišios, ir daug daugiau 
įdomybių, kurios vaizdžiai 
supažindins su krikščionybės 
vystymosi Lietuvoje. 

Šituo laiku Dainavoje sto
vyklauja daugiau kai 100 
jaunųjų atei t ininkų. Juos 
prižiūrėti, maitinti ir mokyti 
sudarytas didelis štabas: dvasios 
vadas pirmai savaitei — kun. 
Zaremba, antrai savaitei — kun. 
J. Duoba. Stovyklos komendan
tas — Stasys Rudys; vyr. 
mergaičių vadovė — Dana Dut-
ton, vyr. berniukų vadovas 
Jonas Cinkus. Religinius pašne
kesius paruošė seselė Zita, 
ideologinius pašnekesius pra
veda Jū ra tė Norvilienė. 
Rankdarbių moko — Jolanta 
Zubinienė, jai padeda Sabina 
Markva4daite. Stiklo gravira
vimo moko R. Lapšys, padeda R. 
Lapšienė. Dainavimo moko 
Audrius Polikaitis. Gamtos — 
Ada Vadapolaite; menas — 
Marytė Strasevičiūtė Ryan, 
laikraštėlį redaguoja Daiva de 
Sa Pareira, jai padeda Lidija 
Viržintai tė . Vakarinių 

programų vadovė — Aušra 
Jasaitytė. jai padeda Birutė 
Bublienė. Stovyklos sekretorė 
Izabelė Korsakienė, gailes
tingos seserys — Rita Riškienė 
ir Ramunė Mikailienė. Mergai
čių sporto vadovė — Rūta Muso-
nytė, berniukų — Andrius 
Gražulis. Vandens sargas — 
Tomas Vasiliauskas. Maža
mečius vaikučius prižiūri 
Angelė Zvinakytė. Mergaičių 
būrelių vadovės: Danguolė 
Vilutytė, Rima Polikaitytė, 
Rama Bublytė. Andrėja Ka
minskaitė, Rūta Lesniauskaitė, 
Imsrė Sabaliūnaitė ir Dailė Gri-
gaitytė. Berniukų būrelių 
vadovai: Vidas Jameikis , 
Danius Šilgalis, Andrius Zu-
binas, Andrius Markvaldas, 
Tomas Skrupskelis, Gilius 
Kisielius ir Rimas Biliūnas. Sto
vyklos virėja — Aldona Soliū-
nienė, padėjėja Jolanda Mockai-
tienė, ūkvedė Otilija Bar
kauskienė. Virtuvėje padeda 
Vida Žiedonytė, Elena 
Tuskenytė, Krista Šilimaitytė ir 
Rita Račkauskaitė, Tomas 
Zubinas, Tomas Marchertas ir 
Matas Stungys. 

Daug pastangų buvo įdėta 
ruošiant prasmingą programą ir 
kviečiant rūpestingą stovyklos 
štabą. Manau, kad ne tik sto
vyklautojų tėvai, bet ir visa 
ateitininkų šeima turėtų įver
tinti šios darbščios centro 
valdybos ryžtingumą, kūry
biškumą ir nesuskaitomas dar
bo valandas, beruošiant šią 
vasaros stovyklą. 

R. Račkauskienė 

DIELININKAIČIO KUOPOS ŠVENTE 

Sekmadienį, gegužės 31 d.. 
Dielininkaičio jaunių ateiti
ninkų nariai, jų šeimos ir drau
gai sus i r iko Tėvų Marijonų 
koplyčioje užbaigti veiklos 
metus. Š-- Mišias atnašavo kun. 
A. Saulaitis; jam patarnavo 
Arūnas Bilus. Mišių metu jau
nojo ateitininko įžodį davė 
Kovas Norvilas ir Elena Tijū-
nėlytė. Jiems ženkliukus 
prisegė Ateitininkų federacijos 
vadas Juozas Polikaitis. Kuopos 
nariai, paruošti globėjos Teresės 
Bogutienės. skaitė Mišių mal
das ir nešė aukas — taurę. 

duoną, vynuoges ir ateitininkiš-
kos veiklos ženklus: arkiv. 
Matulaičio paveikslą ir savo 
rankom padarytą kryžių, kaip 
ženklą katal ikiškumo; 
lietuvišką knygą, kurią skaitė 
per knygų skaitymo konkursą, 
kaip ženklą l ie tuviškumo; 
margučius, kuriuos ritinėjo per 
šventę, suruoštą visam Chi-
cagos lietuviškam jaunimui, 
kaip ženklą visuomeniškumo; 
klausimų lentelę, kurią nau
dodami tikrino savo lietuviškų 
žinių lobyną, kaip ženklą inteli
gentiškumo; žvakę su gėlėmis, 

Prie Ate i t in inkų n a m ų kryžiaus plevėsuoja vėliavos. 

ATEITININKŲ STUDIJŲ 
DIENOS 

Diel ininkaičio kuopos šventes Mišiose aukoj imo procesijai pasiruošę: A u d r a 
ApK< Edis -iuškaitis. Aras Norvilas, Vilija B o r u t a i t ė ir Venta N'orvilaite. 

Nuotr V. J u S k a i č i o 

Pranešame, kad vasaros pa
baigoje, rugsėjo 4-7 dienomis 
(Darbo dienos savaitgalį), Dai
navoje vyks Ateitininkų studijų 
dienos. Tikimės, kad į šias 
studijų dienas, po ilgos, nuotai
kingos vasaros, galės suvažiuoti 
kuo daugiau ateitininkų — stu
dentų ir sendraugių. 

Ypač laukiame jaunųjų sen
draugių — tų, kurie prieš 10,20, 
net ir 30 metų, moksleiviais bū
dami, toje pačioje Dainavoje ir 
kitose stovyklose linksmai 
stovyklavo, tų, kurie įsigiję pro
fesijas, nors dabar ir nuošaliau 
gyvendami, vis dar krikščio
nišku ir lietuvišku rūpesčiu 
sielojasi. Tad palikę dienos dar
bus suvažiuokime pabendrauti 
ir vienas kitu pasidžiaugti. I 
studijų dienas mielai kviečiame 
ir svečius. 

Studijų dienom yra pramatyta 
įvairi programa, kurios apmatai 
jau paruošti. Ši programa bus 
paskelbta spaudoje. Programon 
įeina: 

Paskaitos. Paskaitas įvai
riomis temomis yra sutikę skai
tyti: Gintė Damušytė, Aušra 
Liulevičienė, Viktoras Nakas, 
kun. Antanas Paškus, dr. 

kuriomis puošė kapus, kaip 
ženklą šeimyniškumo, kuris 
suburia mus į dvasinę šeimą 
šiapus ir anapus vandenyno. 

Po Mišių visi susirinkome į 
Tėvų Marijonų svetainę, kur 
laukė Reginos Juškaitienės 
papuošti stalai ir skanūs užkan
džiai. Tolimesnė programa vyko 
vaišinantis kava ir vaisių sulti
mis. 
Mūsų kuopą, ypač įžodį davu
sius, sveikino Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis ir buvęs Fede
racijos vadas dr. Petras 
Kisielius. Abiturientus — Lidiją 
Gražulytę, Edį Juškaitį ir Arą 
Norvilą apdovanojom ir išlei
dom į Lipniūno moksleivių atei
tininkų kuopą, kuriai atstovavo 
Tauras Gaižutis. Abiturientai 
apdovanojo visus kuopos narius 
prasmingom ir juokingom 
dovanom: batais, vitaminais, 
kalafijorais, kamščiais, riestai
niais ir kt. Meninę programą 
atliko Vida Gaižutytė kankliuo
dama, o Vilija Bogutaitė ir Ven
ta Norvilaitė, skaitydamos savą 
kūrybą. 

Vasarą vyks tradicinis Dieli
ninkaičio kuopos lietuviškų 
knygų skaitymo konkursas. 
Kiekvienas narys, perskaitęs 
bent vieną lietuvišką knygą, 
bus pakviestas į balių. Daug 
knygų perskaitę gaus pinigines 
premijas. Vaikai netingėkit — 
skaitymą pradėkit! 

J . Norvi l ienė 

Saulius Sužiedėlis ir Kęstutis 
Keblys. 

Religinė programa. Bus 
atnašaujamos šv. Mišios, bus 
progos dvasiniai susikaupti, 
religinėmis temomis 
padiskutuoti. 

V a k a r ų programa. Bus 
skaidrių vakaras iš Lietuvos ir 
iš krikščionybės jubiliejaus 
iškilmių Romoje. Vakarą 
organizuoja Arvydas Žygas. 
Vyks Kazio Bradūno poezijos 
vakaras. Turėsime šokius. 

Studijų dienų proga vyks 
globėjų (organizacijos darbuo
tojų) suvažiavimas — pasi
tarimas. Globėjų suvažiavimo 
programa rūpinasi Federacijos 
valdyba. Ši programa taip pat 
bus paskelbta. 

Prašome jau dabar pasižymėti 
rugsėjo 4-7 dienas. Apie 
registraciją pranešime arti
miausiu laiku. 

Lauksime jūsų visų 
atvykstant. 

Ateitininkų federacijos 
taryba 

VISŲ MYLIMA 
DAINAVA 

Jau nuo šešerių metų mano 
tėvai kiekvienais metais 
siunčia mane į Dainavą 
stovyklauti visaros metu. Iš 
pat pradžių neturėjau visai 
noro ten dvi savaites praleisti 
toli nuo namų. Buvau mažutė 
ir labai greitai pasiilgdavau 
tėvų. 

Po poros metų, aš pati 
pradėjau domėtis jaunučių 
stovykla, tikrai nežinojau 
kodėl? Dieną eidavau dainuot, 
melstis, sportuoti, dirbti 
keramikos ir rankdarbius. 
Pamokose diskutavome apie 
Dievą, šeimą ir tėvynę Lietu
vą. Vakarus praleisdavom 
prie laužo arba šokant. 

Kai pirmus metus lankiau 
moksleivių stovyklą, aš 
pagaliau supratau, kodėl man 
diegė noras kiekvienais metais 
lankyti stovyklą. Dainavoje 
yra ne tik ramu ir gražu, bet 
yra vieta, kur susidraugau
davau su jaunimu iš Chica-
gos, Baltimorės, Kanados, Los 
Angeles ir kitų didelių ir mažų 
miestų. Per dvi savaites 
stovyklautojai sukūrė gražias 
draugystes, kurios iki šios 
dienos dar žydi. Mes visi suda
rom vieną didelę, gražią 
šeimą. Be tos šeimos man 
trūktų meilės, kurią žodžiais 
negalėčiau paaiškinti. Kai aš 
užaugsiu, siųsiu savo vaikus į 
Dainavą, kad jie galėtų įgyti 
tos draugiškos meilės, kaip aš. 

Auksė Bankaitytė 

VASARA 
ATEITININKŲ 

NAMUOSE 
Vasaros a tos togų l a ikas • 

šiemet negalioja Ateitininkų "• 
namų tarybos nariams. Visą 
laiką vyksta planavimas ir pasi
ruošimai didesnio masto dar
bams, kaip nuosavo kelio pra-
vedimas į Archer Ave., stogo 
virš salės ir jį tveriančios sienos 
pataisymas, kanalizacijos prie 
Chicago Metropolitan Sanitary 
District pagrindinės linijos pri
jung imas , n e p a m i r š t a n t ir 
aplinkos tvarkymo darbų. 

Taupydami lėšas, darbus 
mėginame atlikti talkos būdu. 
Porą k a r t ų žolės pjovime 
tarybos pirmininkui talkino 
paslaugusis Jurg . Alenskas. Jo 
talka visada vertinama; jis pra
šomas niekad neatsisako padėti 
ir kitų mažesnių darbų ar 
pataisymų atlikime. 

Būsimo kelio vietos paruoši
mui, prie medžių pjovimo ir 
šakų dorojimo prisidėjo dažnas 
ta lk in inkų ke tve r tukas : J. 
Alenskas, D. Misiulis, M. Šilkai-
tis ir L. Valančius. 

Kelio paruošiamieji darbai 
beveik baigti: matininkų jau 
nustatytos kelio ir Ateitininkų 
namų nuosavybės ribos, nup
jauti medžiai ir išvežtos šakos. 
Rangovas galutinai dar nepasi
rinktas. Derybos tebevyksta dėl 
kainos sumažinimo ir palankes
nių sąlygų užsitikrinimo. 

Stogo ir sienos pataisymo įkai
navimai jau gauti ir laukiama 
mūrininkų darbams pradėti. 
Baigus m ū r o da rbus , bus 
galima pradėti tvarkyti stogą. 

Organizuojame pagrindinių 
darbų apmokėjimui lėšų tel
kimo komi te tą , į kur io 
kreipimąsi paramos prašysime 
gausiai atsiliepti su atviromis 
širdimis ir piniginėmis. 

Vasaros pabaigoje ruošiamės 
suruošti nenaudojamų daiktų 
i špardavimą. I špardavimą, 
Mildai Tamulionienei globojant, 
su t iko suo rgan izuo t i B. 
Dailidienė, Pr. Domanskienė ir 
A. Lieponienė. Prašysime jų pa
stangas paremti. 

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 
ruošiama Ateitininkų namų 
gegužinė. Prašome visų tą datą 
pasižymėti savo kalendoriuje ir 
gegužinėj dalyvauti. 

Kelio p r a v e d i m o iš la idų 
sumažinimui pirmoji auka — 
200 dol., gauta iš F. Mackevi
čienės, sūnaus dr. J. Manelio 
atminimui. 

Namų paramai aukojo: P. 
Jokubka — 100 dol., kun. V. 
Radvina — 60 dol., kun. A. 
Rubšys — 25 dol. 

Visiems aukotojams ir talki
ninkams taryba nuoširdžiai 
dėkoja. 

Ateitininkų namų taryba 
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Dr. Ant. Rudoko kabinete pereme 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 1-7; 
antr ir penkt 10-4; šešt 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia FieUs, III. 

Tel. 748-003J 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BU1LDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W 103rd Street 
Valandos p. gal susitarime 

OR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 95th St 1 olokas i rytus nuo Roberts Rd.) 
Tel . 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-o. antr 12-o; penkt 10-12; 1-6 

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
šeimos daktaras ir chirurgas 

FMn^ry Me^Rcel deec 
217 8. 127 St. — Lament, IL 8043* 
Priklauso: Petos Community Hosprtal ir 

Sirver Cross Mospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 287-2268 

•r. RomniMit Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Te l . 767-7575 
57SO Archer Ave. 

(6 blokai j vakaru* nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2838 W . 71 «t Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 438-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

243* W. Lithuanian Plaia Court 
Chicago. Illinois 60629 

Te l . 925 -62M 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
WA 5-2670 arba 48<>-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Tel . RE-llance 5-1811 

DR. YVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3S25 Weat 581h Street 
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt. 

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgrn, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandi* pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles <r bendroji praktika 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr Ti^masomo ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

0R. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 
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Šventąjį priimti 

ŠIRDIMI IR TIKĖJIMU 
Parafrazuojant Šventojo Tėvo mintąjį Jurgį, ir laimėti visų la-

Jono Pauliaus II pamokslo bai didelį vertinimą, tai priklau-
žodžius, pasakytus Lietuvos sė nuo jo ypatingu būdu prak-
krikšto jubiliejaus ir arkivys- tikuotų dorybių. Tai patvirtina 
kupo Jurgio Matulaičio palai- gausūs liudijimai iš įvairių sri-
mintuoju paskelbimo proga čių, kur reiškėsi jo ganytojinė 
reikia šiuos žodžius tautai ir iš- veikla, atnešusi gausių vaisių... 
eivijai pritaikyti, kad būtume Ypač noriu priminti tą uolumą, 
verti Kristaus. Sukakties isk.il- kurį jis parodė vienuoliniame 
mės praėjo geriau, negu tikėtasi gyvenime, reformuodamas 
ir laukta, nepaisant kai kurių Marijonų kongregaciją ir įsteig-
svetimų įtakų ir kai kurių užsi- damas Nekalto Prasidėjimo 

VAKARAI NEPASITIKI SOVIETAIS Rimties ggjgĮgg 
Brežnevo viešas prisipažinimas 

J. VAIČELIŪNAS 

spyrimo laikytis savo netyčia 
pareikštos nuomonės. Ne be 
reikalo priekaištai daromi išei
vijai, kad ji tik ginčyjosi. kaip dėl 
kasdieninio dalykėlio. Daromi 
priekaištai ir komitetui, kad jis 
nedavė aiškesnių nurodymų, 
kaip savo tautos krikščionybės 
sukaktį švęsti, ką labiausiai mi
nėti, kaip patarnauti Dievui ir 
tėvynei šia sukaktimi, at
kreipiančia viso krikščioniško 
pasaulio dėmesį. 

Tai jau praeityje. Dabar 

seserų ir Jėzaus Eucharistijoje 
tarnaičių vienuolijas. Jo dva
siniai sūnūs ir dukros, kurie 
šiandien čia gausiai dalyvauja, 
gavo brangų iš jo paveldėjimą 
šventumo ir atsidavimo 
Bažnyčios ir brolių tarnystei". 
Dėl to pop. Jonas Paulius II ir 

primena, kad „šiandien turiu 
džiaugsmą iškelti jį į altorių 
garbę". 

Šios dvigubos iškilmės viena 
kitą papildo. Krikštas pamažu 
vedė Lietuvą ir jos žmones į 

Bolševikų šūkis: visi už vieną, 
vienas už visus yra tik popie- • 
rinis ir propagandinis. Kaune 
vidurinės mokyklos mokytojas traukė. 
atėjo į skalbyklą atsiimti įduotų Kita gydytoja iš Panevėžio pa-
skalbti baltinių, bet jų nėra. Jis šakojo, kad po darbo nuėjo į 
prašo pageidavimų knygos, bet užmiestį už Velžio kaimo į 
ir jos nėra. Jis pasakė, kad 
užeisiąs po poros dienų. Kad tuo 
laiku būtų skalbiniai ir pagei
davimų knyga. Kai atėjo nuro
dytą dieną — tas pat. Jis rei-

ganizavo 35 valstybių Helsinkio 
paktą, kurį ir jis pats pasirašė, 
o dabar sovietai to pakto sutar
ties nevykdo, o Helsinkio toli
mesnius pasitarimus Belgrade 
ar Madride sovietai paverčia 
bolševikine propaganda, o ne 

miškelį pasirinkti žibuoklių. Jai pagrindiniu reikalų sprendimu. 

PALYGINIMUS JĖZUS 
IŠAIŠKINDAVO 

grįžtant prie jos prikibo „vyr. 
brolis". J i bėgti, o tas vytis. Ji 
įbėgo į vieno gyventojo kiemą, 
o tas paskui, bet gyventojas ir 

žvelgiame į vaisius, kuriuos pasitikėjimą Dievu ir jo planais, 
davė šis religinis susitelkimas Palaimintasis Jurgis Matulaitis 
ir šios religinės iškilmės mūsų 
dvasiai, mūsų tautinei stipry
bei, mūsų religiniams nusitei
kimams ir religinei praktikai. 
Iškilmės lieka tik vienkartinis 
įvykis, nors jis ir palieka istori
jai didesnę žymę. negu daugelis 

iškilo iš lietuvių tautos tarpo 
krikšto malonėmis ir pasidarė 
palaimintuoju — pavyzdžiu vi
sai tautai. 

Lietuvos krikšto sukakties ir 
mažų įvykių. Lietuvių tautos arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
istorijai šis minėjimas Romoje, palaimintuoju paskelbimo 
tos visos iškilmės, kurios net iškilmės Romoje pasibaigė, 
prie jų pripratusiems romėnams Iškilmių dalyviai pamažu grįžo 
darė įspūdį, pasiliks kaip vienas namo ir pradėjo gyvenimą tęsti 
iš didžiųjų įvykių. s e n a vaga - kas prie darbo, kas 

Tauta pavergtoje Lietuvoje tik poilsiaudamas vasaros metu. 
širdimi galėjo reikšti savo Kartu šios dvigubos iškilmės ra-
džiaugsmą. Išeivija yra laisva. g į n a mus savo gyvenamuose 
Bet ji taip išsklaidyta ir gai
rinama svetimų vėjų, kad 
dažnai lieka tik pustomas 
smėlis, dulkės. į kurias niekas 
nekreipia akių. net patys išei
viai. Tai matėme šioms iš
kilmėms pasiruošime, bet tai 
buvo atpirkta pastaruoju metu 
susiorganizavimu iškilmėse 
dalyvauti. 

Šv. Tėvo parodytas dėmesys 
lietuvių tautai yra tikrai dides
nis, negu jį yra parodę anksty
vesnieji popiež'.ai, kurie mažiau 
lietuvių tau\ą turėjo progos 
pažinti. Mūsų tautos krikšto 
sukaktis mus išvedė į pasaulį, 
jis veda mus ir toliau su lais
vaisiais Vakarais. 

kraštuose, paskirose vietovėse, 
ypač ten, kur daugiau lietuvių 
gyvena, tęsti tą sukaktį, įsi
sąmoninti giliau palaimintojo 
Jurgio gyvenime ir darbuose. 

Dabartis yra tik momentas, o 
mes turime žvelgti ir į ateitį. 
Ateitis ir turi mus skatinti iškil
mes dar daryti įvairiais būdais, 
kad mes patys pajustume 
religinę atgaivą ir kad mūsų 
aplinkos žmonės pajustų mūsų 
pasikeitimą. Tai pagrindinis 
visų jubiliejų siekimas, juo la
biau siekimas, kai į mūsų tarpą 
ateina palaimintasis, kuris 
mūsų senolių tarpe vaikščiojo, 
dirbo, gyveno ir dorybių savo gy
venimu siekė. 

Naujas palaimintasis turi būti 
paskatas ir visai tautai, kuri 
šiandien kenčia priespaudą ir 
kančias. Ir jis kentėjo, ir jis nešė 

tautos iškilmės, švenčiamos kryžių su Kristumi, ir jis buvo 
Retai pasitaiko, kad vienos 

svetur, būtų dvigubos. O šios 
kaip tik buvo žymimos dviem 
dideliais istoriniais įvykiais. 
Krikščionybės kelias Lietuvoje 
paminėtas 600 metų sukakties 
proga. Ta pačia proga vienas 
lietuvių tautos sūnus, šviesi 
asmenybė moksliniu ir sielova
diniu žvilgsniu, dar šviesesnė 
savo krikščioniškomis dory
bėmis buvo paskelbtas palai
mintuoju. Į jį dabar galėsime 
kreiptis savo rūpesčiuose ir var
guose, jo užtarimo galim prašyti 
sau ir savo vargstančiai tautai. 
Palaimintasis arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis nebuvo eilinis 
žmogus, eilinis vyskupas ar eili
nis vienuolis. Jis visur buvo 
Kristaus nešėjas. Evangelijos 
skelbėjas, vienuolynų kūrėjas ir 
pavyzdys šiose visose srityse. 

Popiežius ragina lietuvius pri
imti šventąjį širdimi ir tikėji
mu, kad jaustume jį turį savo 
tarpe, kaip mes turime savo tau
tos globėju šventąjį Kazimierą, 
kurį jau seniai garbiname. ,,Jei 
jis pajėgė nugalėti visokeriopus 
bandymus, kalbėjo šventasis 
Tėvas pamoksle apie palai-

kalauja pageidavimų knygos, jo šuo užpuoliką nuvijo, 
bet tuo laiku atsiranda stiprus Milicija išdavė kaliniams duo-
vyras, kuris jam prikaišioja, kad nos po 400 gramų aiškindami, 
čia ne Maskva, ir smogia jam į kad duonos kiekis sumažintas, 
pasmakrę taip, kad tas moky- Vilniuje kaliniai pasiskundė 
tojas krito be sąmonės. Tada jie p rokuro ru i . Buvo vedama 
paskambino milicijai, kad balti- kvota. Paaiškėjo, kad milicija 
nių priėmimo — išdavimo nuo kiekvieno kalinio duonos 
punkte guli girtas vyras. Milici- pavogė po 250 gramų. Bet kali-
ja atvažiavo ir jį išsivežė. Atsi- niams duonos niekas negrąžino, 
gavęs mokytojas aiškino mili- Geriau kalinius apvogti, kai jie 
cijai, kas atsitiko. Milicija už prieš vežimą į Sibirą, nuvaromi 
pasipriešinimą jį p r i s ta to į pirtį. Tada dingsta visi jų pro-
teismui. Teismas taip pat jo ne- dūktai, išskyrus po gabalėlį 
klauso ir ušdeda jam 15 parų duonos. Taigi Lenino sukurtas 
arešto. Areštinėje jam nukerpa dorovės pagrindas yra nesą-
plaukus ir kitą dieną jį išveža monė, o ne dorove 
kasti bulvių. Tik draugams po Brežnevas V. Vokietijoje 
kelių dienų pasisekė jį iš arešto skundėsi, kad Vakarai nepasi-
išlaisvinti. tiki sovietais. Kaip galima jais 

Kai žmogus praneša milicijai, pasitikėti, jei jie visą laiką 
kad gatvėje nukirsta liepaitė, meluoja. Panaikink tą melo 
milicija kaltininko neieškojo, o balą, tai ir nepasitikėjimas iš-
apkaltino jį patį ir dėl to jį nyks. Brežnevas sakė. kad kiek-
tampė visą mėnesį. Tas žmogus vieno žmogaus yra didžiulė teisė 
pasakė: „Kol gyvas būsiu, dau- gyventi. Bet patys sovietai to 
giau milicijai apie jokius nu- nesilaiko. Jie neleidžia tautoms 
sikaltimus nepranešiu". Jei laisvai gyventi — jas pavergia, 
žmogžudys nužudo pensininką Sovie ta i naudojasi didelio 
— ne nusikaltimas. Nereikės gyvulio teise — kas galingesnis, 
mokėti pensijos, o tie pinigai to ir teisė, 
bus panaudoti komunizmo kuri- Komunistas nutausta. Stali-
mui. nas gruzinas, jau pasibaigus 

Prof. A. Kudzys, gindamas pilietiniam karui, pavergė Gru-
nuo užpuolikų kitus, buvo tų ziją, įjungdamas ją į komunis-
užpuolikų pats taip sumuštas, tinės Rusijos imperiją, nors Gru-
kad ligoninėje išgulėjo 3 zija tuo metu jau buvo nepri-
mėnesius. Jei būtų silpnesnio klausoma valstybė ir Tautų 
sudėjimo, gal būtų nuėjęs į Sąjungos narys. Tautų Sąjunga 
kapus. Gruzijos neišgelbėjo, nes ji labai 

Kartą viena lietuvaitė gydy- pataikavo komunistams, 
toja Maskvoje tobulinosi. Tuo Kai Brežnevas perėmė valdžią 
metu pradėjo siausti gripas. Ji iš Chruščiovo, jis rado, kad 
turėjo rajoną, kuriame turėjo sovietai Viduržemio jūroje karo 
profilaktiškai skleisti vaistus, laivų turėjo 5 kartus mažiau. 
Kada ji, į Maskvos pakraštį nu- negu jų turi dabar. Tada sovie-
važiavusi, vaikščiojo iš namo į tai neturėjo nė vieno lėktuv-
namą. vienas „vyr. brolis" pri- nėšio, o dabar jų turi 5-6. Tada 
sikabino prie jos. Ji pabėgo į tankų daugiau gamino JAV, 
stotelėje stovintį autobusą, o negu Sovietų Sąjunga. O dabar 
„vyr. brolis" paskui ją. Įbėgusi sovietai tankų turi 4 kartus 
į autobusą, ji pradėjo šaukti vai- daugiau už JAV. Tada Ramia-
ruotoją, kad ją gelbėtų nuo jame vandenyne sovietų karo 
užpuoliko. Bet tas, jau išauk- laivų beveik nebuvo, o dabar 
lėtas „visi už vieną, vienas už tenai jų daug. Kam tie ginklai? 
visus", nė nepajudėjo. Gerai, Ar kad kitos tautos turi teisę 
kad į autobusą įlipo daugiau gyventi? 
žmonių, tai chuliganas atsi- Brežnevas gyrėsi, kad jis suor-

tik žmogus žmonių tarpe. Savo 
kantriu kryžiaus nešimu jis 
pasidarė vertas Kristaus, pavyz
dys savo vienuolijoms ir visai 
tautai, net visai žmonijai. Tik 
tas Kristaus vertas, kas ima 
savo kryžių ir jį kantriai neša. 

Palaimintasis Jurgis Matulai
tis nuo mažens nešė skaudų 
ligos kryžių. Vėliau jis nešė per-
sekiojimų ir paniekinimo 
kryžių. Bet visuomet mokėjo 
susitaikyti su Kristaus kryžiu
mi, nors kryžius gražus, jo žo
džiais sekant, tik žiūrint į jį iš 
tolo, bet skaudus, kai reikia jį 
savo kūne turėti. 

Nieko geresnio negalima 
pasakyti, kaip pasakė Šv. Tėvas 
Jonas Paulius savo pamokslą 
užbaigdamas: . . .„šiandien 
Bažnyčia kreipiasi į jus Kris
taus žodžiais iš Evangelijos: pri
imkite pranašą, kaip pranašą. 
Priimkite teisųjį kaip teisųjį. 
Tai yra šios beatifikacijos šūkis 
Krikšto jubiliejui... Linkime 
būti vertais Kristaus, būti 
Dievo tauta žemėje, kurią 
Dievas davė jūsų senoliams". 

Pr. Gr. 

Didžiausia ir ž iauriausia 
aistrų savybe yra ta. kad jų 
įtempimas apima visą gyve
nimą, o jų atnešama laimė — tik 
trumpas akimirkas. 

De Stael 

Sovietai į jiems metamus kalti
nimus, kad jie nesilaiko Hel
sinkio susitarimų, atsako, kad 
tai yra jų vidaus reikalas. Pa
baltijo pavergimas — jų vidaus 
reikalas. Jie nori pavergti visą 
pasaulį, nes tai jų vidaus rei
kalas. Prie kokių nesąmonių 
prieina komunistai savo ne
normaliu galvojimu. 

Sovietinė partija per savo 
sukomunistėjusius mokytojus 
reikalauja mokinius stoti į 
komunistinio jaunimo organi
zaciją, kur jie galės dėvėti 
raudonus kaklara i šč ius . 
Jaunuolių organizacija yra 
kriminalistų mokykla. Joje 
vyrukai dažniausia išeina į 
kriminalistus bei bolševikinius 
hipius, o komjaunuolės — į pro
stitutes. Jos kaip komjaunuolės 
lengvai patenka į aukštąsias 
mokyklas, kur geresnius pa
žymius įsigija seksu. Komu
nistai pripažįsta laisvąją meilę. 

Jei 10-ties metų amžiaus kom
jaunuolis traukinyje prie kitų 
keleivių kerta motinai per 
veidą, tai t a s rodo, kaip 
auklėjami komjaunuoliai. Tik 
komjaunuoliai gali išduoti savo 
tėvus KGB, kad tėvai būtų 
išvežti į kalėjimą. To reikalauja 
komunistinė sistema. Kom
jaunuoliai įsiveržia į svetimus 
butus vagiliavimo tikslu. Kom
jaunuoliai ir komjaunuolės va
saros metu surengia stovyklas 
bendram gyvenimui. Jei kom
jaunuolėms atsitinka nelaimė, 
joms padeda ligoninių chirur
ginis skyrius, nes gydymas ne
mokamas. Tokių operacijų Sov. 
Sąjungoje kasmet įvyksta apie 
10 mil. Komjaunuoliai kapinė
se išvarto paminklus, nuo kry 
žių nuplėšia Kristaus kančią, 
apiplėšia bažnyčiose aukų dė
žutes. Milicija jų neareštuoja, 
nes jie komjaunuoliai, o ypač. jei 
dėžutėje rasta mažai pinigų. 
Dažnai komjaunuoliai atlieka ir 
KGB duotus negarbingus užda
vinius. Vienas komjaunuolis 
išmušė savo broliui akį. Tas 
visam gyvenimui liko su viena 
akimi. Tėvai už tai kaltino ne 
sūnų mušeiką, bet gydytojus, 
kad jie neišgydė nukentėjusio 
akies. 

Ką reiškia komunistinė sis-

Apaštaiai pastebėjo, kad 
Jėzaus klausytojai ne visada 
supranta jo palyginimų prasmę. 
Todėl kartą paklausė: „Kodėl 
jiems kalbi palyginimais?" 
• Mat. 13,10). Paslaptingas ir 
sunkia i s u p r a n t a m a s yra 
Jėzaus atsakymas: „Jums leista 
pažinti dangaus karalystės 
paslaptis, o jiems neleista... Aš 
jiems kalbu palyginimais todėl, 
kad jie žiūrėdami nemato, klau
sydami negirdi ir nesupranta. 
Jiems pildosi Izaijo pranašystės 
žodžiai: „Girdėti girdėsite, bet 
nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, 
bet nematysite; Jie paprastai 
girdėjo ausimis ir užmerkė akis, 
kad kartais nepamatytų akimis, 
neišgirstų ausimis, nesuprastų 
širdimi ir neatsiverstų. ir aš jų 
nepagydyčiau" (Iz:6,9-10). 
Palaimintos gi jūsų akys. nes 
mato, ir jūsų ausys, nes girdi" 
(Mat.13.16). 

Jėzus atsakydamas iškėlė 
skirtumą tarp uoliųjų ir visų 
kitų, nurodo į tai, kas buvo 
atsitikę pranašui Izaijui, paci
tuodamas jo žodžius. Ši citata iš 
Senojo Testamento originale 
Mato evangelijos tekste skam
ba taip: „Dievas tarė: Eik ir 
sakyk tai tautai: Klausyte 
klausykitės ir nesupraskite, 
regėte regėkite ir nepažinkite. 
Sukietink šitos tautos širdį, 
apkurtink jos ausis ir užmerk 
jos akis, kad kartais neišvystų 
savo akimis ir neišgirstų savo 
ausimis, ir nesuprastų savo 
širdžia. ir gręžtusi, ir aš dar 
kartą pagydyčiau ją" (Iz.6,9-10). 
Žiūrint į tikrą šių žodžių 
prasmę. Dievas čia kalba kaip 
tradicinis ir meilės kupinas 

tema. Lietuvos laisvės laikais 
per metus būdavo žmogžudžių 
nužudoma vienas kitas žmogus, 
o dabar - 5.000. O kur dar KGB 
nukankintieji, žuvę karo lauke 
Afganistane, susisiekimo ir ki
tose nelaimėse. Komunistinėje 
sistemoje lietuvių tauta ne 
padidės, bet mažės. Toks oku
pantų noras. Tam pritaria ir 
lietuviškieji komunistai, pas 
kuriuos jau nebėra lietuviš
kumo. 

Teisingumo ministeris ad
vokatų susirinkime pasakė, kad 
užteks meluoti, kad nusikalti
mai tai kapitalistinės sant
varkos išdava, užtenka ir pas 
mus to gero. 

Izraelio gydytojas, dar kartą 
bandąs ligonį gydyti, pakvies
damas tai atlikti Izaiją. Bet 
gydytojas paniekinamas, nes 
ligonis pasirodo esąs kietagalvis 
ir užsispyręs. Jam sukrėsti ir 
baimės įvaryti gydytojas čia 
kalba sarkastiškai ir grasin
damas. Taigi jis sako: „Kad bent 
kartą tu paklausytum ir leis
tumei įt ikinamas. Atstum
damas mano vaistus lieki 
blogas, kad tavęs amžiais 
nepagydyčiau". 

Reikia pabrėžti, kad Lukas ir 
Morkus savo evangelijose šią 
Izaijo ištrauką cituoja ne tik 
neaiškiai, bet dar sutrauktai, 
bei nepilnai. Toks citavimo 
būdas neturėtų klaidinti, nei ap
siriboti vien tik pacituotais 
žodžiais. Buvo cituojama tik 
svarbiausieji žodžiai, kad 
tiksliai būtų atpažinta ta iš
trauka, bet tos ištraukos tikros 
prasmės reikia ieškoti išti
siniame tekste. O tas tekstas 
buvo plačiai panaudojamaas pir
mykštėje katekezėje. 

Kristaus atsakyme, dėl ko jis 
kalba palyginimais, pacituo
damas Izaijo pranašo žodžius, 
kur sakoma, kad visa tai 
daroma tam, kad klausytojai 
nesuprastų, kas jiems dėstoma, 
kai kas aiškina, kad Jėzaus 
palyginimų prasmė buvo kaip 
tik dar labiau apgaubti paslap
timi savo žodžius. Bet šitoks 
aiškinimas yra aiškiai klai
dingas. Tai gražiai ir teisingai 
komentuoja šv. Jonas Krizos
tomas. Jis sako, kad Jėzaus 
palyginimų t ikslas buvo 
apšviesti, o ne užtamsinti protą. 
Esą .jei Jėzus nebūtų norėjęs 
žydų pamokyti ir išganyti, tai 
būtų turėjęs tylėti ir paly
ginimais nekalbėti: dabar gi 
palyginimais kalbėdamas iške
lia klausimus, bet pridengtus 
šešėlyje... tačiau bet kas galėjo 
jo paklausti, kaip tai išaiški
nama, kaip reikia suprasti, ką 
dažnai darydavo jo mokiniai". 
Kad taip būdavo, aiškiai sako 
evangelistas Morkus: ..Dau 
geliu palyginimų Jėzus skelbė 
žmonėms žodį. kiek jie sugebėjo 
suprasti. Be palyginimų jiems 
nekalbėdavo, o savo mokiniams 
skyrium viską išaiškindavo" 
(Mork.4.33-34). 

J. V. 

Bedarbystė nėra poilsis. 
William Coicper 

Šis gyvenimas mums tėra 
duotas tik tam. kad pasiektume 
amžinąjį; ir kaipgi yra nedėkin
ga žmonių dauguma, kurie apie 
tai nei nepagalvoja. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

LAISVES METAMS 
ARTĖJANT 

1914-1918 metų akimirkos 

Juozas Rudzevičius 

Vytukas 
Nepavalgymu skųstis pirmas pradėjo mano 

jauniausias, dar visai nedidutis brolelis. Ir iš visų 
keturių motinų sudėtinės šeimynos vaikų jis buvo bene 
mažiausias. Tai jį visi vis gražiai Vytuku vadinome. 
Nuo ankstybos kūdikystės dienų gerai atrodantis ber
niukas augo. tarpo, žydėjo kaip bijūnėlis. Šviežio pieno 
iki soties prisigėręs, žvalus Vytukas vos gerų devynių 
mėnesių tesulaukęs, jau pakrypavo ir po aslą. Tik kai 
vokiečiai sodyboje nepaliko jokio gyvulio, troboje 
nebuvo nė lašo pieno, tada ne tik motinos, bet visi 
išgirdome Vytuko balsą. 

Augantis vaikelis vos puskvortę pusiau su 
vandeniu atpilto pieno per dieną tegavęs. būdavo, 
tuščią buteliuką abiem rankelėmis apsikabina, 
palengva šlepsi asla ir savo giemelę: „Mama. rm'.ma. 
pypo-pypo. papo-papo", suokia ir suokia. Atb<^rusi 
viena, kita kiek paaugesnių mergaičių, paskui Vytuką 
žąsele stypsi ir visa virtynėlė plonais balseliais cirpia: 
„Mama mama. pypo-pypo...". 

Kuri motina išgirdusi, sudraudžia mergaites iš alkano 
vaikelio nesityčioti ir išsiunčia i kitą kambarį Ir vėl 
Vytukas vienas asla antuku krypuoja. Apšlepsi kam
bario pasieniais, lovos, šildomo plytų suolo prisiremia. 

Tuščių vidurėlių grobai vienas kitą graužia, tai Ir šmėkštelia senelei prisiminimais, rodos, taip 
papuška, pazurzia. vis be verksmo, be ašarų kenčia neseniai, lyg tik vakar bebuvę, pralėkę metai, kai ji 
vienas, kitų negraudina. Įsirango vaikelis į lovą. susid- ne vieną ir savo vaikelį augino. Sugrįžta ir anos laim-
vilinkuoja, susigūžia, ilsisi ir kokiam pusvalandžiui ingos gyvenimo džiaugsmu krykštaujančios valandos 
prisnūsta. Išsliuogia iš lovos, apsikabina tuščią ir gilia širdgėla per gyvenimą nutįsusios dienos 
buteliuką ir vėl pieno lašo: „Mama mama...", prašo, sugrįžta, kada ir jos vieną, kitą mažutėlių Dievulis 

Popiete kuri motinų, dažniausiai senelė, jau skuba pasišaukė be laiko. Stebi ji paliegusį anūkėlį ir juodos 
pas artimiausius prūsus ar toliau nuo vieškelio mintys ją apninka: „Jei dar ilgiau Vytukas iš 
gyvenančius gimines, pažįstamus išprašyti koki puodelį kūdikiškų vidurėlių neišaugs, kito maisto priimti 
pieno. negalės...", neminetinų žodžių nepasakiusi, senelė 

Alkano sūnelio suokimas maudžia motinos nutyla. Palengva pakelia akis į Dievo Motinėlę, o 
paširdžius. Ir skuba ji virtuvėn. Skiautelėj drobės įriša paklausti nedrįsta... 
pamirkytos, truputį pasaldintos duonos gabalėlį. 
Paguldo sūnelį. Tas nurimęs, iščiulpia kelis lašelius 
gaivinančio skysčio, tai ir viskas. Atsisėda ir ji ant lovos 
krašto, žiūri į vaikelį, kalba jam raminančius žodžius, 
guodžia mažutėli, paglosto, palygina pašiurpusius, 
išblyškusius plaukus ir paveda ji gerojo Dievo valiai. 

Mano antelė 
Vokiečiams iš sodybos visus gyvulius, paukščius 

išgrobus, aną atmintiną rytmetį, kaip daugelį kartų 
anksčiau, nubėgęs i tėviškės pelkėtus durpynus, kur 
smaižiojančių žandarų čia dar niekas nebuvo matęs. 

Ir vėl prašo Aukščiausiojo, kad sūneli geru žmogumi b 0 ( j a v O i ramiai, ramutėliai atsisėdęs durpynų pakrašty, 
užauginti laimintų, dėkoja ir Dievo Motinėlei, kad v a i a n ( į u valandas gėriuosi čia laisvu, laimingu 
vaikelis kantrus, neverkia, o būtų išverkęs ir akeles... y ,, , , , „ „ besidžiaugiančiais laukiniais gyvulėliais. 

Paguli Vytukas kiek. dar čiulpti pabando, bet ten p a ukščiais . paukšteliais, vandenyje žaidžiančiomis 
ne lašelio. Padeda čiulptuką ant lovos krašto, išsirango ZUVelėmis 
į aslą, apsikabina buteliuką ir vėl motina girdi alkano 
vaiko skundą: ..Mama mama. mama. mama. mama...". 
Ak. kiek kartų ir ji mėgino kitokio maisto kokį kąsnelį 
įduoti, bet jį nurijęs vaikelis dar garsiau unkštė ir 
kąsnelis pro lūpas iškrito laukan. 

Sugrįžusi senelė paduoda Vytukui pusiau vandeniu 
atpilto pieno buteliuką, pasisodina ant kelių ir stebi 
anūkėlį. Tas prašvitusiu veideliu, primerkęs akelėse, 
džiaugiasi laiminga valandėle ir abu, senelė ir vaikelis, 
kuone šypsosi. Prisnūstantį mažuti paguldo lovon. 
Mato senele. Vytukas palengva vysta: skruostai įpuolę, 
akelės žibėję gyvenimo džiaugsmo žiburėliai prigesę, 
išbalę, paakeliai pamėlę. Buvusi akelių mėlyna spalva 
teprimena vystančias neužmirštuoles. 

Jau iš tolo. būdavo, mane pasitinka į orą pakilusios 
pempes. Mane atbėgusį sulaukusios, džiaugiasi, balsu 
šaukia, sveikina „Gyvi. gyvi. gyvi. sveiki mus atlankyti 
atėję. Tai vėl, savo mažutėlius prisiminusios, skuba, 
atgal grįžta, džiaugsmu nesitverdamos tikina, ramina 
visus, kad jos visi vaikeliai sveiki. ..Gyvi. gyvi" . 
pievelėje žaidžia. Pabalyje išdidžiai žingsniuoja, šįmetį 
varlių prieauglį skaito ilgakojis garnys. Radęs pačią 
gražiausią varliukę. pakėlęs į orą ir džiaugsmu 
nesitverdamas, užvertęs galvą kvatojasi, net jo snapas 
klega. Suvėdavęs, susiūbavęs galingais sparnais, 
nusklendžia į sodybą, neša ją parodyti garniukams. 

(Bus daugiau) 

http://isk.il-


DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. liepos men. 11d . 

HORIZONTAI 

A U D R A I SOSTINĖJE 
SIAUČIANT 

Deramai išreklamuotas Lie
tuvos kr ikšto 600 metų sukak
t ies minėjimas JAV sostinėje 
\Vashingtone įvyko birželio 
26-28 d., sutelkęs į krūvą nuo 
šimto i J. Žuko vargonų kon
certe1 iki 2,000 iškilmingose 
Mišiose už Lietuvą Amerikos 
k a t a l i k ų t au t inė j e N e k a l t o 
Prasidėjimo šventovėje dalyvių. 
J ų tarpe lietuvių buvo tarp 
penkių ir šešių šimtų. Žinant , 
kad LB Washingtono apylinkes 
sąrašuose yra per 200 nar ių ir 
j ie ne visi kiekvieną lietuvišką 
renginį lanko, todėl gal ima 
drąsiai teigti , kad didesnę dalį 
iškilmėse dalyvavusių lietuvių 
sudarė suvažiavusieji iš kitų 
miestų. Nors j ie toli gražu 
nepra lenkė to skaičiaus, kuris 
d a l y v a v o tą pačią d i eną 
Va t ikane įvykusiose iškilmėse. 

J A V LB kraš to valdybos 
visuomeninių reikalų komisijos 
pirm. A. Gečys čia rašančiajam 
teis ingai pastebėjo, kad minė
jimą Washingtone reikia laikyti 
c e n t r i n i u visos A m e r i k o s 
mastu , nes Mišios už Lietuvą ta 
proga atlaikytos visos Amerikos 
k a t a l i k ų t au t inė je N e k a l t o 
Prasidėj imo šventovėje ir kad 
pa ts prezidentas R. Reaganas 
vyskupo P. Baltakio vadovau
jamą delegaciją krikšto jubilie
j aus proga priėmė Baltuosiuose 
rūmuose. Pr imint ina ir ta i . kad 
ga l p i r m ą k a r t ą istori joje 
oficialioje lietuvių delegacijoje 
p a s šio k r a š t o p r e z i d e n t ą 
dalyvavo ir Lietuvos diploma
tinės misijos Washingtone šefas 
dr. S. Bačkis. Į Bal tuosius 
r ū m u s su kitų šalių diploma
t in ių misijų šefais Lietuvos 
atstovas dažnai yra kviečiamas. 
Tačiau šį kartą jis buvo lietuvių 
delegacijos narys. 

Penktadienio pavakarę virš 
Wash ing tono pakibo juodi , 
audra ir lietumi grūmojantys 
debesys ir po kurio laiko, kai jau 
»-eikėjo ruoštis važiuoti į J . Žuko 

a r g o n u muzikos koncer tą , 
prapliupo smarkus lietus. Patį 
vargonų koncertą aprašysiu, 
c i tuodamas ..Amerikos Balso" 
perduoto reportažo Lietuvai 
žodžius. 

. .Johano Sebastijono Bacho 
Tokata ir Fuga penktadienio 
vakare prasidėjo muziko Jono 
Žuko vargonų muzikos koncer
tas , į kurį suvažiavo Washing-
tono ir apylinkių lietuviai, o su 
jais ir atvykusieji iš kitų miestų, 
ka ip anta i Chicagos. Bostono. 
Clevelando ir senųjų lietuviškų 
telkinių Pennsyivanijos valsti
joje. Tarp jų buvo ir Lietuvos 
atstovas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse dr. Stasys Bačkis su 
ponia. Lauke siaučiant audrai , 
o iš vidaus jos skl iautus dre
b i n a n t gal ingiems vargonų 
akordams, pagrindinės navos 
mi lž in i ško K r i s t a u s r ū s t u s 
žvilgsnis sukūrė nuotaiką, pri
minusią sunkius krikščionybės 
žingsnius Lietuvoje ir jos kan
čias, kol ji pagaliau priėmė 
kryžių ir tapo viena iš krikš
čioniškųjų Europos tautų. Šalia 
Bacho muzikas Jonas Žukas dar 
at l iko Sigfndo Karp-Elerto. Sir 
Edward Elgaro ir kitų žymiųjų 
kompozitorių kūrinius. . . 

P a m i n ė t i n a , kad lietuviai 
s u s ė d o deš inė je š v e n t o v ė s 
pusėje, kur yra įrengta Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčia ir prieš 
koncertą ar po jo daugelis jų 

pirmą kartą gyvenime apžiūrėjo 
tą menišką kūrinį, apipavida
lintą dailininkų V.K. Jonyno, 
praeitų metų LB Kul tū ros 
tarybos dailės premijos laureato 
Albino Elskaus ir skulptoriaus 
Vyt. Kašubos. Pagal pastarojo 
projektą pagaminti Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktį paminėti 
medaliai. 

Maloniai nustebino 
„Čiurlionis" 

Arch. A. Barzdukas viena pro
ga yra pareiškęs, kad buvęs 
„Čiurlionio" ansamblio dirigen
tas R. Babickas tris dienas prieš 
savo mirtį ansamblio valdybai 
parašė laišką, prašydamas įvyk
dyti jo duotą pažadą ir at l ikti 
gastroles Washingtone . Tą 
buvusio vadovo pažadą an
samblis, suradęs naują ir gabų 
dirigentą dr. Broniaus Kazėno 
asmenyje. įvykdė, čia atlikęs pa
saulietiškos muzikos koncertą ir 
Amerikos katalikų tautinėje 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje, 
kur į koncelebracines Mišias už 
Lietuvą jos krikšto 600 metų su
kakties proga suplaukė apie du 
tūkstančiai žmonių, giedojęs 
komp. A. Mikulskio sukur tas 
Mišias už kenčiančią Lietuvą. 
Tiek per Mišias bažnyčioje, tiek 
ir iš vakaro koncerte ansamblis 
giedojo ir dainavo a cappella, 
kai kuriuos kūrinius palydint 
nedideliam O. Mikulskienės va
dovaujamam kanklininkių or
kestrui. Reikia priminti, kad 
..Čiurlionis" į Washingtoną at
vyko ne visiškai pilna sudėtim, 
nes t r ū k o kelių gerųjų 
kanklininkių ir jaunesniųjų 
choristų vyrų. Tuo metu jie 
buvo išvykę į c e n t r i n e s 
pasaul ine plotme Lie tuvos 
kr ikš to sukak t i e s i šk i lmes 
Vatikane. 

Rengėjų duomenimis, koncer
to pasiklausyti susirinko ?pie 
penki šimtai žmonių. Atsivėrus 
Ukrainiečių katalikų kultūros 
centro scenos uždangai, prieš 
akis pasirodė apie 50 tautiniais 
rūbais pasipuošusių ..čiurlio-
niečių" dainininkų ir kank
lininkių. Koncertas pradėtas 
mišraus choro dainuojama tau
tinio atspindžio komp. J. Nau
jalio (žodžiai Maironio* daina 
..Jaunimo giesmė" ir po to dar 
penkios mišraus choro atliktos 
daugiausiai liaudies Dainos. 
Pesimistai, manę. kad „Čiur
lionio" dienos jau baigtos . 
tš karto pasijuto esą klaidingi. 
Mišrus choras, dirigento dr. Br. 
Kazėno vedamas , d a i n a v o 
žymiai greitesniu r i tmu, negu 
anksčiau, ir tuo įgavo naują ir. 
sakyčiau, visai teigiamą įspūdį. 
Aišku, kad tai jaunojo dirigen
to nuopelnas, nepamirštant ir 
a.a. R. Babicko, kuris šiam 
koncertui chorą jau pusėtinai 
buvo spėjęs paruošti. 

Kiek liūdnesnis jspūdis ste
bint vyrų chorą, ku r i s pa
dainavo penkias da inas ir. 
sakyčiau, tos da inos visai 
neblogai nuskambėjo. Iš veidu 
atrodo, kad daugumą vyrų 
sudaro veteranai ir bent šį sykį 
jų tarpe nesimatė ansamblio 
prieauglio, kuris, ka ip teko 
nugirsti, buvo išvykęs i Romą. 
Bet ir tuos. kurie buvo išvykę, 
galima suskaityti vienos rankos 
pirštais. Tas faktas ansamblio 
ateičiai nėra guodžiantis. Atei
čiai ansamblio, kuris turi naują, 
kvalifikuotą dirigentą, gerą 
kanklininkių orkestrą ir jau-

Ukrainiečių katalikų salėje Washingtone prie lietuvių parodėlės. Iš kairės: 
..Amerikos Balso" tarnautojas Vladas Būtėnas, Elvyra Narutiene, Birutė 
Zalatorienė iš Chicagos ir Dalia Būtėnienė. \uotr . P . Naručio 

nesniais veidais pa įva i r in tą 
moterų chorą. 

Koncerte Washingtone ypač 
maloniai nuskambėjo moterų 
choro padainuotos komp. A. 
Mikulskio aranžuotos dainos su 
kanklių orkestrėliu ir solistėmis 
L Grigaliūnaite. bei L. Čap-
linskiene. Koncerto pabaigai 
mišrus choras, palydint kanklių 
orkestrui ir solistams I. Griga-
liūnaitei, A. Gyliui ir V. Pleč
kaičiui , su pa s i s ek imu pa
dainavo dar penkias dainas ir 
koncertą užbaigė t r a d i c i n e 
daina „Eisim broleliai namo". 
D a u g u m a pub l ikos p a d a r ė 
išvadą, kad „Čiurl ionis" d a r 
gyvas ir l ietuvių telkiniuose jo 
koncertai yra laukiami. 

Vaišių metu įdomu buvo pa
sikalbėti su „Čiurlionio" įkūrėjo 
ir ilgamečio jo vadovo muz. A. 
Mikulskio našle Ona Mikuls
kiene, ansambliui ta lk in inkau
jančia nuo jo įsikūrimo dienų 
Vilniuje ir Washingtone pub
likos pasi t ikta bei pagerbta 
gaus ia i s p lo j imais . O. Mi
kulskiene pasidžiaugė, kad j a u 
išėjo iš spaudos jos vyro kūrybos 

pirmasis tomas, kad po jo bus ir 
kiti tomai. Taip pat džiaugėsi, 
kad ansamblį liečiantis archyvi
nis t u r t a s bus patalpintas S. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje Chicagoje. 

Lietuviai Kalifornijoj 
„MOTERYS DAINOSE" 

KONCERTAS 

S. m. liepos men. 26 d., 
sekmadienį, tuojau po pamaldų, 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
L i e tuvos Duk te rų d raug i j a 
rengia pasilinksminimą su įdo
mia muzikine programa „Mote
rys dainose". Dvi vokalistės'Bi
rutė Vizgirdienė ir Stasė Pautie-
nienė) atliks specialiai aranžuo
tus kūr in ius apie moteris įvai
riose situacijose ir laikotarpiuo
se, žvelgiant iš komiškos pusės, 
su pianoforte akompanimentu, 
bus t iekiami ir šilti ir skanūs 
valgiai , kava. pyragai ir šalti 
gaivinamieji gėrimai, veiks ba
ras. Los Angeles šv. Kazimiero 

parapijos salė yra jauki ir vėsi
nama, pakankamai erdvi ir visų 
parapiečių mėgiama. Nesunku 
tad ir Lietuvos Dukterų drau
gijai gausiai a t s i lankančius 
svečius susodinti, gardžiai pa
vaišinti, geromis meninėmis 
programomis maloniai nuteikti. 
Losangeliškiai lietuviai, bend
rai kalbant, yra labai dosnūs. 
Čia pat yra gausu įvairaus 
talento sudaryti bet kokią pro
gramą. Tokios vietinės šalpos 
reikalams čia mielai ta lk ina 
solistai Birute Vizgirdienė, An
tanas Pavasaris, o, kar ta is , ir 
nelietuviai menininkai prisi
deda. Iš kitos pusės, Antanina 
Uldukienė savo kulinariniais 
sugebėjimais visada užtikrina 
puikiausią maistą, Juozas Džen-
kaitis ir Vytautas Vaičekauskas 
pasirūpina baru ir vikriu patar
navimu. Turint tokį užnugarį, 
d raug i j a i be l i eka s t e n g t i s 
ugdyti artimo meilę visiems, bet 
labiausiai į vargą patekusiems. 
Šalpos darbas, betgi, yra reika
lingas lėšų... Liepos 26 d. pasi
linksminimas yra kaip tik ir 
rengiamas lėšų telkimui. Esate 
prašomi savo ats i lankymu prie 
šių pastangų prisidėti. Kviečia 
ir iš anksto visiems už atsilan
kymą bei paramą ir aukas 
šalpai dėkoja LDD valdyba. 

S.V.P. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Liepos 19 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, šaukiamas Los 
Angeles L ie tuvos D u k t e r ų 
draugijos s u s i r i n k i m a s Šv. 
Kazimiero parapijos 8 klasėje. 
Visos sesės prašomos dalyvauti, 
taip pat kviečiamos naujos 
narės įsijungti į šalpai dir
bančiųjų eiles. 

Mūsų a i s t r o s ir mūsų 
rūpesčiai — tai tikri t ironai. 
Būti pasitenkinusiam nedaug 
kuo ir būti doram yra būti 
nepriklausomam. 

M-me Ackerman 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1987 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ 

•1 Gegužės 11-25 
2. Birželio 1-11 
3 Liepos 6-17 

*4. Liepos 6-20 
*5 Liepos 13-27 
"6. Rugp. 3-13 
'7. Rugp 10-24 
•8 Rugp. 17-31 
*9 RugD. 27-R 12 
10. Rugsėjo 14-24 

•11 . Rugsėjo 21-S. 5 
12 Spalio 5-15 

'13 Spalio 6-22 

Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Maskvoje 1. Vilniuje 5, Leningrade 3, Helsinki 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1. Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 5. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade i . Maskvoje 1, Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 2, Maskvoje 1. Vilniuje 10. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 5. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 2. Varšuvoje 1. Vilniuje 10. Varšuvoje 1 ir Belgrade 1 

Čikagos 

$1,765.00 
1.430.00 
1.860.00 
1.860.00 
1.860.00 
1,360.00 
1.860.00 
1,765.00 
1,860.00 
1.260.00 
1,760.00 
1,190.00 

New 
Yorko 

$1,71500 
1,380 00 
1,660.00 
1,81000 
1,810.00 
1.310.00 
1.810.00 
1.715.00 
1,810.00 
1,210.00 
1,710.00 
1,140.00 

Kaina bus 
paskelbta vėliau 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m. sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms automobilius ir sutvarkome dokumentus giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname 
lėktuvų ir traukinių bilietus, viešbučius, automobilius [ visus pasaulio kraštus. 

Prices are based on double occupancy and are subject to change. 
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-238-9787. American Travel Service Bureau, 9727 S. 

Western Ave., Chicago. iii. 60643. 

. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, II.. 60480. 

Tel: (3121 839-2511 

KASA JŪSLj 
KAIMYNYSTĖJE i 
9525 So. 79tk Ave., M, Hickotiy HĄJUA, 11 

0^cx.aixt6 *io Akyliau* ji4Xd(Viymcu> įvytu 6 
ti£pot> mėn. 1& dimą, AZAtcL&LtrLį, H vai. 
Kvit&amz VAJ>IX& at^Viankytil 

m. 
ftyto 

bui daugiau) 

PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!! 

Pirmą kartą mūsų keliautojai galės lankytis Lietuvoje 15 dienų. Tokią 
kelionę šiemet organizuoja AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU. 

Rengiame šią kelionę rudenį, spalio 1 dieną, kada pigesnės bilietų 
kainos, nekarštas, patogus oras, veikia visi Lietuvos teatrai, aktyvus 
Lietuviškas kultūrinis gyvenimas. 

Nuo šių metų, Amerikos Lietuviai gali lankytis Vilniuje, Kaune. 
Klaipėdoje, Palangoje. Panevėžyje. Keliaujantiems su šia grupe. 
taip pat bus galimybe aplankyti gimtas vietas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
l Lietuvą jau daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažįsta 
kaip rimtus ir patikimus kelionių organizatorius. Tokią Įdomią kelionę 
į Lietuvą jums siūlome ir ŠĮ kartą 

15 DIENŲ GRUPĖ Į LIETUVĄ IŠVYKSTA - SPALIO 1 iki 19 
MARŠRUTAS: Maskva 1 — Lietuva 15 — Maskva 1 
Iš Chicagos $1,820 — New Yorko 51,720. Vietos kelionei ribotos! 

Dėl daugiau Informacijos prašom kreiptis į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. Western Ave. 

Chicago, IL 60643 
Tel . (312) 238-9787 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

Dar y ra vietų sekanč iose grupėse; 

Liepos 20-28 

Rugsėjo 16-25 

Gruodžio 26-
Sausio 10 

Maskva 1 , Vilnius 5, 
Maskva 1 
Maskva 1 , Vilnius 5, 
Maskva 2 
Maskva 2 , Vilnius 5, 
Riga 4, Leningradas 3 

ĮDOMESNI MARŠRUTAI 

Liepos 7-24 

Spalio 6-23 

Maskva 2, Vilnius 5, 
privačiu autobusu per 
Pabaltijį iki Leningrado 
Maskva 2 , Vilnius 9, 
Leningradas 4, Helsinki 1 

- $1399.00 

— 1429.00 

— 1514.00 

— 1956 

— 1725 

Dėl daugiau informacijos ar užsiregistruoti skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, 

So. Boston, MA 02127 
Prices are based on double occupancy for departures from Boston 
or New York and are subject to changes 

INTERNATIONAL 
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
NR 8705 Rugpjūčio 14 d. 

Iš New York'o/Bostono 
Iš Chicagos 
Iš Cleveiand'o 
Iš Detroit'o 
Iš Tampa'os 
Iš Los Angeles/Seattle 

$1.825 00 
S1.925.00 
$1.895 00 
$1.915.00 
$1.969.00 
$2.025.00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm'e. Pilnos kelionės priedas $170.00 

NR. 8706 Rugsėjo 18 d. 
Iš New York'o/Bostono 
Iš Chicago's 
Iš Cleveiand'o 
Iš Detroit'o 
Iš Tampa'os 
Iš Los Angeles/Seattle 

S1.695 00 
$1.795.00 
$1.769 00 
$1.789 00 
$1.839 00 
$1,895 00 

Sutrumpintos kelionės maršrutas: i naktis Maskvoje. 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00. 

KITOS KELIONĖS 

NR 8707 Lapkričio 6 • lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA 
Iš New Yorko $1.950 0r 

Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys, Maskva 3 naktys 
Leningradas 3 naktys. Budapeštas 3 naktys. 
Copenhaga 3 naktys Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių 

Kama (nakvojant dviese kambaryje) (Skaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, jvainas ekskursijas ir daug kitų priedų 

Pageidaujant tolimesnių keliones detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams 

G.T. International. Inc. 10401 Roberts Rd.. Palos Hil is IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272 

file:///Vashingtone
file:///uotr


ŠAUKSMAS AUDROJE 
KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. liepos mėn. 11 d. 

BJCDAGUOJA ST. SEME-VLENf 6W7 TBOY ST., CHICAflO. HJ- « * » . TELEF. (312; 925-5988 

OTOMANŲ IMPERIJOS 
TURTAI CHICAGOS MENO 

INSTITUTE 

ST. SEMĖNIENĖ 

Čikagiečiai, neišleisdami savo 
tūkstantinių kelionei į Turkiją, 
dabar turi gerą progą pažinti ją 
iš arčiau, giliau įsijausti j jos 
kultūrą, meną, žmones bei tau
tinį lobyną. Tą retą progą 
suteikė Chicagos Meno ins
titutas su savo gerai išskar-
denta, o šiuo metu dar labiau iš
gir ta paroda — , ,Sul tan 
Suleyman the Magnificent". 

Paroda buvo atidaryta birželio 
13 d. ir tęsis ligi rugsėjo 7 d. Po 
to keliaus į Metropolitaną New 
Yorke užbaigti metus, pradėtus 
National Gallery Washingtone, 
D.C. 

Vos keliems dešimtmečiams 
praslinkus po to, kai Kolumbas 
įkėlė koją į Naująjį Pasaulį, kai 
Henrikas VIII viliojo, o paskui 
kapojo galvas save žmonoms 
Anglijoje, kai Michelangelo 
genialiai kūrė savo freskas bei 
didingus paminklus Florencijoje 
ir Romoje, kai Martynas Liute
ris pradėjo ginčus su Katalikų 
Bažnyčia Vokietijoje — sultonas 
Suleimanas I išvedė Otomanų 
imperiją į jos žydėjimo — 
auksinį amžių. Jis valdė Turkiją 
beveik pusę šimtmečio. 

Išsiplėtusi imperi ja 

Šioje žėrinčioje parodoje 
iškeliami jo valdymo meniškieji 
pasiekimai, išstatant joje arti 
pustrečio šimto meno kūrinių iš 
XVI šimt. 

Sule imanas buvo ka rys , 
politikas, diplomatas, įstatymų 
leidėjas, auksakalys (kiekvienas 
Otomanų valdovas turėjo iš
mokti kokio nors praktiško 
amato), kalbininkas, poetas ir 
visokių meno šakų mecenatas. 
Per savo 46 m. valdymą jis 
išplėtė turkų imperijos ribas 
nuo Šiaurės Afrikos ligi Persijos 
ir nuo Egipto iki Vengrijos bei 
Balkanų. Otomanai jau 1453 m. 
nugalėjo Konstantinopolį (mo
dernų Istanbulą), ilgai valdomą 
Graikijos ir romėnų, bet prie 
Suleimano jų imperija pasiekė 
galybės zenitą: kultūra, menai 
ir visa kita klestėte klestėjo. 

E u r o p a sujungta su Azija 

XVIII šimtmety pasisuko kiti 
vėjai — Otomanų galybė pradėjo 

smukti ir tas silpnėjimas leidosi 
vis žemyn iki I pasaul. karo. 

Turkijos atgimimas įvyko tuoj 
po karo, kai kariuomenės gene
rolas Mustafa 'Ataturk) iš
vedė savo tautiečius j Ne
priklausomybės karą prieš 
graikus (1919-1922). Jis sumo
dernino Turkiją, kuri naujai 
pražydo jo valdymo metu. 

Dabartinė Turkija su savo 52 
mil. gyventojų yra demokratija, 
jungianti Europos ir Azijos 
kontinentus. 

Nors dauguma gyventojų yra 
mabometonai, bet moterims 
draudžiama užsidengti savo 
veidus ir jos randa kelius į val
džios ir prekybos darbo vietas. 
Krašte vyrauja laisvė: laisvai 
galima reikšti savo įsitiki
nimus, net visur musulmonams 
draudžiamas alkoholis čia 
laisvai parduodamas. Kituose 
musulmonų kraštuose net jų 
moterims gaminami kvepalai 
yra be jokio alkoholio. Ameri
kiečius turkai šiltai priima kaip 
draugus. 

Trijų pasaul inių imperijų 
sostinė 

Istanbulas — vieninelis did
miestis ant dviejų kontinentų, 
taipgi buvo trijų imperijų 
sostinė. 

Tai labai įdomus miestas: gau
su didingų ir puošnių paminklų, 
Otomanų didžiojo architekto 
Sinan statytų; pilna puikių 
muziejų; nuostabių mečečių, 
ypač Mėlynoji — garsi savo 
mėlynom čerpėm (kokliais) ir 
vienintelė mečetė su pustuziniu 
minaretų; Hagia Sofia (Šv. Sofi
ja), bažnyčia, pastatyta Justini-
jono Vl-ame šimt., vėliau pa
versta mečete, o dabar architek
tūros paminklas — muziejus; 
Topkapi rūmai ; sultono 
Achmedo aikštės fontanai ir 
sodai jungia romėnų, Bizantijos 
ir Otomanų civilizacijos. Istan
bulas, pats didžiausias turkų 
miestas, seniau sostinė (dabarti
nė — Ankara), panašiai kaip ir 
Roma. pastatytas ant 7 kalnų. 

Otomanai vadino Istanbulą 
.,mūsų gerai ginamas miestas" 
dėl jo stiprių sienų. Romėnų 
pastatytos. Bizantijos laikais 
padidintos, pralaužtos tik sykį 
(Mehmet Nugalėtojo), Istanbulo 

Achmedo mečetė Istanbule. 

mylių mylias besitęsiančios 
sienos dabar vėl atstatomos jų 
pirmykštėn didybėn. 

Istanbulas yra pusiasaly tarp 
Marmuro jūros, Bosforo sąsiau
rio ir siauros Aukso Rago 
įlankos, kur kadaise vyko epi
niai jūrų mūšiai. 

Vytauto Didžiojo ordinai 
Istanbule 

Beveik visi parodos ekspona
tai yra paskolinti iš Topkapi 
rūmų — tai imperinis miestas 
mieste (dabar muziejus), kur 
sultonai ir jų dvariškiai 
šimtmečius gyveno, ūžė, puoš
niuose haremuose vis didindami 
žmonų skaičių ir, pagaliau, dir
bo. Topkapi lobynas išliko 
nepaliestas per paskutiniuosius 
400 m., nežiūrint vykusių 
revoliucijų, žemės drebėjimų, 
gaisrų bei plėšikavimo pasikė
sinimų. Ir meniški šios parodos 
eksponatai yra išskir t inai 
gerame stovyje. 

Besilankant Topkapi rūmuo
se, kiekvienam l ie tuviui 
gerokai suplaks širdis. Vos 
įžengus pro vartus, dar neįei
nant į patį muziejų, kieme stovi 
bronzinis žemėlapis iš XV šimt. 
Jame nuo Baltijos jūros iki 
Juodosios driekiasi Lietuva, tuo 
metu didžiausia valstybė 
Europoje. Nustebau, kodėl pa
rinktas toks žemėlapis. Pasi
rodo, ir Turkija tada didžiavosi 
savo plačiomis valstybės 
ribomis. 

Įėjus į Topkapi muziejų, dar 
daugiau teko patirti lietuviško 
džiaugsmo ir tautinio pasidi
džiavimo. Bent pustuzinis 
puošnių ordinų, Vytauto Di
džiojo pasiųstų Otomanų val
dovams, blizgėjo išstatyti po 
stiklu. Tai vienos galybės pasi
keitimas dovanomis su kita. 

(Bus daugiau) 

ht-<ntnilas 

Sėdim su Joana prie Atlanto 
pievoje. Kaip retai kada ramus 
jo bangavimas. Be „žąsyčių", be 
ošimo. Tik žuvėdros savo 
judesiais ir ilgesingu šauksmu 
atstovauja gyvybei. 

Dabar ir Atlantas ramus, o at
simenu, kai aną sykį Joana 
viešėjo pas mus, net ir namuose 
buvo neramu. Nebuvo guo
džiantis medžių ošimas, kurio 
gaudesio buvo pilni namai. 
Siūbavo seni ąžuolai, kaip 
nendrelės, audros blaškomi. 
Skaldė liemenis, laužė šakas. 
Kapojo eglių viršūnes. Rovė iš 
šaknų. Audrai aprimus, eini 
mylių mylias ir visur matai 
suguldytus medžius, jaunus ir 
senus. 

„Ne tiek girioj medelių, kiek 
suguldytų brolelių", — suaidi 
kažkada širdį pasiekę žodžiai. 
Išversti medžiai labai primena 
kovos lauką. Žiūri įjuos ir grau
dulys ima. Rodos ne medžiai, o 
vyrai kritę už mūsų laisvę. 

Nukrypsta kalba į žmogaus 
gyvenimą. Vieni užgęsta 
netikėtai, kaip tas devynio
likmetis šermukšnis su vešliai 
ža l iuojančia is lapais , su 
d ide lėmis raudonų uogų 
kekėmis. Prie pat mano akių 
nematomos rankos jį sučiupo, 
apsuko ir paguldė žalioje pievo
je. Kiti , kaip ta mūsų senutė 
obelis. Audrų vėjų ji ne tik 
aplaužyta, bet ir perskelta. 
Stovi iškėlusi vieną „ranką" į 
dangų. 

Ir žmogus gyvenimo audras 
skirt ingai pergyvena. Vieni 
išsilaiko, kiti kapituliuoja — 
p a s i r e n k a mir t į vietoje 
gyvenimo. Kažin ar atsparumas 
vien nuo individo priklauso? Ar 
nepriklauso, kiek jis atramos 
turi aplinkoje, iš kokių šulinių 
semia atgaivą. 

Bepigu jei turi stiprų tikėjimą 
— viską pakelsi: jausi Dievo 
meilę, globą, laikysi save ver
tingu, turėsi aiškų tikslą. Ne tik 
amžinąjį tikslą, bet ir diena iš 
dienos žinosi kur eiti, ką veikti. 

O gal šeima arti tavęs? Jauti 
jos šilumą, jos meilė pažeria 
spindulių dvasinės nakties tam
sai nušviesti. 

Gyvenimo sunkumai bus 
lengvesni, jei supynei stiprius 
draugystės ryšius. Art imas 
d r a u g a s supra t imu bei 
užjautimu padės surasti tau 
kelią. O yra žmonių, kurie nieko 
neturi — nei tikėjimo, nei 
šeimos, nei draugų. Jie nenori 
arba nesugeba juos supantiems 
atrišti savas žaizdas, ieškoti 
pagalbos. 

Skaudžiai audringas šių dienų 
gyvenimas, žmogaus širdies 
šauksmas iššaukė psichologinės 
pagelbos centrų įsįsteigimą. 

„Ačiū Dievui, mūsų mieste 
yra net keli tokių organizacijų 
centrai, — pasidžiaugė Joana. 

„Skambina žmonės į juos 
palikdami anonimais. Laimingu 
atveju patekau aš ten atsiliepti 
telefonu. Šaukėjai dėkingi, kad 
jiems įsižiebia vilties spindulys, 
pajunta žemę po kojom. Yra kas 
jų klausosi, nebara, neniekina, 
kas pabūna su jai? vienatvės 
valandą. 

,,Ten ir vieniša senatvė, 
bręstanti jaunystė, tėvai — 
vaikai, žmonos — vyrai, sveiki 
— ligonys sunkią valandą krei
piasi vildamiesi rasti šilumą, 
atgarsį savo skausmo šauksmui. 
Šaukiasi ir tie, kurie tvirtai 
aps i sp rendę nuki rp t i savo 
gyvenimo siūlą. 

,,Ne visi patys sau mirties 
sprendimą ištarę, nori mirti. Jie 
t ik nori išs i la isvint i iš 
nepakeliamos situacijos. O ir ap-
sisprendusieji, ir pasmerkę save 
mirčiai, nori bent per telefoną 
girdėti žmogaus baisa, pamiršti 
vienatve, pajusti šilumą. Mes 
visi tampame giliai paliesti, kai 
pajuntame ant gyvenimo briau
nos stovinčio ištiestą ranką' , — 
t esc •! •;-. na 

„Nepamirštamą įspūdį padarė 

Evelina, pirmoji tokioje būklėje 
sutikta man budint prie tele
fono. Budėjau naktį. Viena. 
Labai trūksta žmonių. Retai 
išgyvenu prabangą tu rė t i 
bendradarbi. Maždaug trečią 
valandą ryto atsi l iepusi 
telefoną, girdžiu moters balsą: 
— Aš tik norėjau pasakyti, kad 
paėmiau tablečių. Aš noriu mir-
tR-Jos balsas toks ramus, toks 
faktiškas. Lyg neliestų gyvybės 
ir mirties klausimo. Lyg ji 
nebūtų ištarusi sau pačiai mir
ties sprendimo. Ir mane tai 
gąsdina. Labai neramu dėl jos. 
Padėkoju už paskambinimą, ir 
pasisakau savo vardą eidama 
išjungti kitas telefono linijas. 
Kalbant su tokioje būklėje 
esančiu šaukėju, negali būti 
trukdoma. Ji esanti Evelina, 78 
metų. Prieš ketverius metus jai 
padarė gerklėje operaciją — 
pašalino piktybinį auglį. 
Auglys, operacija, terapija 
padarė jos balsą šiurkštų, todėl 
ji atsiprašo mane, kad man 
reikia jo nemalonaus balso 
klausytis. Nustebina mane jos 
j au t rumas , nes jos balse 
nesijaučia šiurkštumo. Mąstau 
kiek daug ji kentėjo. Tikriausiai 
ne vien fizinę kančią, kad 
renkasi mirtį. Gal ji viena iš 
daugelio, kurie nieko neturi 
šiame pasaulyje. 

— O taip, ji esanti viena savo 
bute. Jos dukra gyvena už poros 
kvartalų. 

„Manyje įsižiebia viltis, kad 
su dukros pagalba pavyks ją 
perkalbėt i ir ji apsispręs 
gyventi. 

— O ne, aš nenoriu šauktis 
dukters! Aš noriu mirti! 

„Evelina pasakoja, kaip prieš 
keletą metų dukters kviečiama 
atsikėlė čia iš Naujosios Ang
lijos. Ten ji gimė ir augo. Ten 
praleido visą savo gyvenimą. Ji 
paliko namus, draugus. Norėjo 
būti kartu su dukra. Kurį laiką 
buvo maloniai j aukus 
gyvenimas tiek dukrai, tiek jai. 
Laimė, džiaugsmas ir rūpestis 
augančiais vaikaičiais jungė jas. 
Kol iškilo ginčai su vaikaičiu 
dėl pinigų, dėl automobilio. 
Pyktis pradeda augti manyje, 
kad pinigas viską sugriovė. 
Materija užgožė harmoniją, 
neapykan ta išaugo vietoj 
meilės. 

— Dabar, — sako Evelina, — 
esu vienišesnė negu bet kada 
buvau. Niekam nesu reikal
inga. Niekam nesu naudinga. 
Aš esu pasiruošusi iš čia išeiti. 
Parašiau laiškelį. Viskas bus 
aišku pasilikusiems. Jos balsas 
labai liūdnas dabar. Jaučiu jos 
kančią, nusivylimą, sielvartą, 
vienatvę. Rodos pati visa tai 
išgyvenu. Bet, jei noriu jai 
pagelbėti, negaliu leisti jos 
kančiai apimti mane. 

„Evelina yra medicinos sesuo. 
Gerai susipažinusi su paimtais 
vaistais, su jų veikimu. Kad jai 
būtų lengviau įvykdyti savo 
apsisprendimą, ji juos paėmė su 
degtine.Ir tai padės pasiekti 
tikslą. Blyksteli mintis apie ją 
— medicinos seserį — gyvybės 
puoselėtoją. Dabar ji pasiekė 
nevilties bedugnę ir pasinaudojo 
profesinėmis žiniomis savai 
gyvybei sunaikint i . Kokia 
ironija. 

„Bandau įžiebti joje norą 
gyventi. Maldauju Eveliną 
susisiekti su dukra, išsikalbėti, 
pasisakyti, kokie jausmai ją 
kankina, ką ji pergyvena, at
naujinti ryšius, sugrąžinti 
harmoniją tarp jos ir dukters. 
Bet jos balsas dabar vėl toks 
r amus , toks tv i r tas , toks 
apsisprendęs, — Nieko kito, tik 
mirti noriu, — vėl kartoja ji 
pridurdama, kad pradedanti 
iausti vaistų veikimą. 

„Pajuntu savo bejėgiškumą. 
Negaliu pasiekti nei jos širdies, 
nei jos pačios, kad atitolinčiau 
mirtį. Griebiuosi trapiausio 
šiaudelio jos paskutinėm 
gyvenimo valandom palengvin-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

GRASILIJA METI UVIENĖ 

Šiais Gyvosios Krikščio- suvažiavimo protokolą. Ižd. Gr. 
niškosios Dvasios metais, 
gegužės 17 d., 1 vai. „Ramunės" 
svetainėje įvyko Moterų 
sąjungos Chicagos apskrities 
narių suvažiavimas. Šis 
suvažiavimas buvo neeilinis 
todėl, kad dalyvavo centro pirm. 
Aldona Shurmvay iš Worcester. 
MA, centro sekretorė Roma 
Kuprienė iš Riverside. IL.. „Mo
terų dirvos" redaktorė Dalė 
Vaikutytė-Murray ir admi
nistratorė Palmira Beiden-
bach, abi iš Wisconsin. 
vicepirm. Emilie Prose iš 
Orland Park, IL, septynių 
kuopų pirmininkės ir atostovės. 
Visas viešnias sutiko ir pa
sveikino šio suvažiavimo šei
mininkės, 49 kuopos pirm. An
tanė Baleišienė, Ona Radaus-
kienė-Mickevičienė. Julija 
Dikšienė ir kitos. Jos rūpinosi, 
kad viskas būtų tvarkoje. 

Suvažiavimą pradėjo Chi
cagos apskrities pirm. Stella 
Kaulakienė. Sukalbėjusi maldą, 
pakvietė visas vaišintis. Eva 
Lukas perskaitė praėjusio 

Meiluvienė pranešė, kad mažai 
kas pasikeitė finansiniai. Išsiųs
ta 50 dol. Laisve Kovų paminklo 
prie Jaunimo centro pa
taisymui. Kuopų nario mokes
ti sumokėjo visos pirmininkės. 

Kuopų ruoša seimui 

Kuopų veikios Dranešimus 
pradėjo Agnė Bigelienė iš II-os 
kuopos. Liūdna žinia, kad mirė 
Augusta Jakai tė-Šakienė, 
paskutiniu saiku gyvenusi pas 
savo dukteri Californijoje. Buvo 
veikli 2-os kuopos narė. Ketvir
tame seime (1918-1919) Balti-
morėje ji buvo išrinkta centro 
pirmininke, 1954-55 m buvo iš
rinkta vicepirmininke. Už pasi 
darbavimą buvo apdovanota 
Garbės ženklu. Ji buvo pagerbta 
susikaupimo minute. Illinois 
direktorė Juliana Rastko šiuo 
laiku yra Loyolos ligoninėje ir 
laukia eilės širdies operacijai. 
Palinkėjome jai st iprybės 
pakelti operaciją ir greitai pa
sveikti. 2-os kuopos nares ruo
šiasi seimui, nes joms reikės 

„ pravesti registraciją. Trečios 
kuopos pranešimo nebuvo, nes 

ti . Prašau, kad ji pasipasakotų j a i atstovavusi Daina Dumbrie-
apie save, kad prisimintų nė išskubėjo į kitą susirinkimą, 
laimingas dienas. Kai j ; kalba, 20 k. išsamų pranešimą padarė 
jaučiu lygji mane vestų gražiu Jadvyga Tamasevičienė. Prie 
taku į šiltus namus, į laimingą Nekaito Prasidėjimo parapijos 
gyvenimą. Jos balsas ramus, bažnyčios statomam lietuviš-
švelnus ir beveik džiaugs- kam kryžiui. 20-toji kuopa 
mingas. Pagaliau ji sako: surinko 450 dol. Jos nori, kad 

— Ačiū už pabuvimą su būtų įrašytas Moterų Sąjungos 
manimi. Nebuvau vieniša, vardas. 46-tos kuopos 
Neišgelbėjai mano gyvybės, bet pranešimą atliko Eva Lukas. Jų 
išgelbėjai mane nuo skaudžios kuopa gausi, veikli ir jos rūpi-
vienatvės valandos — pasku- naši padėti seimui. Nori 
tinės valandos mano gyvenime, sudaryti programų knygelę, 
Ar sutiktum pasimelsti su kurioje prekybininkari galės 
manim? pareklamuoti savo verslą, o kiti 

„Vėl žybteli vilties galės savo auka pasveikinti 
kibirkštėlė. Gal bendra malda seimą. 67 kuopos pirm. Pranė 
nuves ją gyvenimo, o ne mirties Ivanauskienė pasiskundė, kad 
taku. Jungiuosiu su ja Tėve nėra jaunų narių, bet pasi-
mūsų' maldoje. Pabaigus džiaugė, jog esančios gerai 
kalbėti maldą, telefono klikte- veikia, padeda parapijai ir kt. 
Įėjimas užpūtė vilties ki- 75-os Br. Nezveckas pavadavo 
birkštėlę.. Evelina paskuti- pirm. Uršulę Rastenienę, nes ji 
niams savo žodžiams pasirinko labai sunkiai sirgo. Nors narės 
maldą. Nuo jausmų antplūdžio išsibarsčiusios po apylinkę, bet 
aptirpęs mano kūnas, mano į susirinkimus suvažiuoja. 
protas. 

„Pirmą kartą esu patenkinta, 
kad Pagalbos centre budžiu 
viena. Išgyvenami jausmai 
neišsakomi. Nepajėgčiau 
pasidalinti jais nei su arti
miausiu bei labiausiai 
atjaučiančiu žmogumi. 

„Prisiminiau kadaise skai
tytus Graham Greene .The 
heart of the Matter" I .Dalyko 
esmė' ) žodžius. Juos pasakė 
kunigas jaunai savižudžio 
našlei. Ji tvirtino, kad jis, kaip 
savižudys, negali būti laido
jamas krikščioniškomis apei
gomis. 

— Taip, — kalbėjo kunigas. — 
mes žinome Bažnyčios jstatus, 
taisykles, bet mes nežinome, 
kas vyko jo širdyje paskutinėje 
jo gyvenimo akimirkoje". 

Ramus ir tylus Atlantas tin
giai išsiliejęs horizonte. Tylūs 
ir mes. Joanos pasakojimas 
užčiaupė lūpas širdies 
susitelkimui, susimąstymui. 

Milo i Lenkauskienė atidaro Lie
tuviu dienas Clevelande 

Nuotr V, Ba<»-\ i.-iau-

Kai kuopa nyksta 
Paskutinis pranešimas buvo 

49 kuopos. Tai ,,Gulbės 
giesmė". Jos pranešė, kad savo 
susirinkime nutarė: daugiau 
nebemokėti nario mokesčio ir 
nebepriklausyti kuopai — užda
ryti ją „Be laiko numirti". Visos 
norėjo kalbėti ir duoti joms pa
tarimų. Centro pirm. Aldona 
Shumway prašė nepasitraukti, 
bet prisidėti prie kitų kuopų, 
kurios yra veiklios, gal turinčios 
mažą skaičių narių. Visos prita
rė. Palikta joms laisvai apsi
spręsti. Julija Dikšienė ketino 
persikelti į 29-tą kuopą. Centro 
pirm. Aldona Shumvvay pasi
džiaugė, kad kitos kuopos gerai 
veikia ir palinkėjo sėkmės 
rūpestingai pasiruošti seimui, 
kuris bus rugpjūčio mėn. 6-9 
dienomis Hilton Inn. Sekr. 
Roma Kuprienė prašė visu at
sakyti į visus raš tus ir 
nevėluojant ats iųst i nario 
mokesti. Ypač paskubėti atsi
liepti } ..Iškiliosios Lietuves Mo
ters" balsavimą. 

Apskrities pirm. St. Kaula
kienė nuoširdžiai padėkojo 49 
kuopos pirm. Antanei Balei-
šienei ir kitoms už gražų pri
ėmimą ir palinkėjo nepabėgti iš 
sąjungiečiu. o jungtis j kitas 
kuopas. 

Sukalbėta malda už mirusias 
sąjungietes, o gyvoms palinkėta 
sėkmingo darbo ir geros 
sveikatos. 

Po suvažiavimo dar pasiliko 
Seimo rengimo komisijos narės 
su centro pirmininke ir rašti
ninke kai kuriuos seimo 
ruošimo klausimus aptarti. 
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LIETUVOS KRIKŠTAS, 
MINDAUGAS IR 

VATIKANAS 
meilės krikščionybei ir 1.1. 

Daugumas jo priekaištų yra 
grynai asmeniška prelegento 
nuomonė. Ne visada jau taip ir 
laimino popiežius kryžiuočius, 
teriojančius Lietuvą. Anot isto
rikų i Ivinskis. Sužiedėlis, Gi
džiūnas!, buvo laikai , kada 
mūsų valdovų balsas daugiau 
pas popiežių reiškė, negu ordino 
'Mindaugas . Gediminas) . 0 
jeigu 1387 m. naujoji Vilniaus 
ir vėliau įsteigta Žemaičių vys
kupija buvo priskir ta Gniezno 
arkivyskupijai, tai, matyt, ne be 
Jogailos ir Vytauto sutikimo. 
Tais laikais dar nebuvo išryš
kėjęs lenkų pavojus mūsų tautai 
ir valstybei. Vilniaus arkivys
kupijos priklausomybės klau
simo, kol Lietuva yra okupuota, 
Vat ikanas jokiu būdu spręsti 
negali, nes turėtų tada pri-
pažinti Sovietų vienašališkai P ū t i k ą , nei su įtakų sferomis 

Nedidele Baltimorės lietuvių 
kolonija, kad ir kukliu įnašu, 
įsijungė į Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties gran
dinę. Nebuvo tam reikalui su
darytas komitetas. Iniciatyvos 
ėmėsi Šv. Alfonso parapijos kle
bonas kun. Antanas Dranginis, 
kuris viską suorganizavo, pa
r a p i n i ų organizac i jų pade
damas. 

Minėjimas įvyko sekmadienį, 
birželio 14 d. Buvo pakviestas 
B a l t i m o r ė s a r k i v y s k u p a s 
VVilliam D. Borders, kuris 11:30 
vai. ryto laikė Sv. Alfonso 
bažnyčioje Mišias. Klebonas 
kun. A. Dranginis kartu kon-
celebravo ir pasakė abu pa
m o k s l u s . L i e t u v i š k a m pa
moksle klebonas pažvelgė į 
krikščionybės jubiliejų iš isto
rinės perspektyvos, angliškam 
iškele okupuotos Lietuvos ka
talikų kančias. Mišių metu gie
dojo . .Dainos" choras. Auką 
nešė taut iniais drabužiais apsi
rengę Angelė ir Albertas Juš
kai. Presbiterija buvo papuošta 
Baltimorės lietuvių muziejaus 
būre l io k ryž i a i s ir koplyt
stulpiais. Lietuvių legionierių 
postas 154 buvo įnešę JAV. 
nepr. Lietuvos ir legionierių 
vėliavas. 

Mišioms ba ig ian t i s , arki
vyskupas t a rė t rumpą žodį apie 
lietuvių ka ta l ikų kančias ok. 
Lietuvoj ir kad Amerikoje 
ka ta l ikams anksčiau irgi buvę 
didelių sunkumų. Pasidžiaugė, 
kad l ie tuvia i ir kentėdami 
išlaiko savo tikėjimą. Iškilmės 
bažnyčioje buvo baigtos JAV ir 
Lietuvos h imnais . 

Po Mišių parapijos salėje vyko 
priėmimas. Čia scena irgi gra
žiai papuošta muziejaus būrelio 
kryžiais bei koplytstulpiais. Pri
ėmimą atidarė klebonas kun. A. 
D r a n g i n i s , pa sve ik indamas 
mūsų parapijon atsilankiusį 
arkivyskupą, ir pakvietė kalbėti 
Juozą Gailą, kuri? LB Balti
morės apylinkes vardu įteikė 
svečiui ką tik iš spaudos išėjusią 
Nijolės Sadūnai tės knygą ..Ra-
diance in the Gulag". Arki
vyskupas t rumpai padėkojo už 
dovaną. 

Toliau J . Gaila kalbėjo lie
tuviškai, iškeldamas mūsų is
torines ir dabart ies problemas 
ryšium su krikščionybe. Tik 
gaila, kad prelegentas tokia pro
ga pasirinko polemini toną. tvir
t indamas, kad Vatikanas lai
minęs kryžiuočius, kai jie pul
dinėję Lietuva, kad Lietuva iki 
šiol kardinolo nesusilaukusi, 
kad Vilniaus arkidiecezijos pri
klausomybe dar neišspręsta, 
kad Amerikoje per mažai turi
me lietuviu vyskupu, kad Min
daugas apsikrikšti jęs ne iš 

I 

Lietuvos krikšto sukakties minėjime Washingtone, D.C. Iš kairės: Elvyra 
Narutienė. Ona Bačkienė ir Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis. 

Nuotr. P. Naručio 

žodis, kr in tąs į žmogaus širdį. 
J is nieko bendro neturi nei su 

primestas Lietuvai sienas ir Lie
tuvos inkorporavimą } Sovietų 
S-gą. Ar tai mums priimtina? 
J u k to labai t rokšta Sovietai 
ižiūr. ,.Ką matė lenkų žurnalis
t a s Vilniuje?" „Tėviškės ži
buria i" , 1987 m. birželis 23). 
Tad ar ne geriau dabartinė 
būklė, kai Vilniaus arkidiece
zijos lietuviškoji dalis, jei ne de 
ju re . tai bent de facto priklauso 
Lietuvos bažnytinei provincijai? 

Žinoma, skaudu, kad dar 
netur ime kardinolo. Argi lie
tuviai tos garbės neužsitarnavo? 
Ir galime prašyti popiežiaus, tik 
jau ne priekaištingai, ne piktai. 
Taktiški metodai bus veiks
mingesni, nes šis popiežius daug 
palankaus dėmesio rodo Lie
tuva i . P r i s imink ime , kokiu 
iškilmingumu Romoje buvo mi
nimos šv. Kazimiero mirties; 
metinės ir dabar Lietuvos krikš
to atnaujinimo sukakt is bei 
arkiv. Jurgio Matulaičio palai
mintu paskelbimas. Aplamai, 
popiežiaus pareiškimuose, lie
čiančiuose Lie tuvą , niekur 
nejaučiame lenkiškumo tenden
cijos. J is Lietuvą traktuoja kaip 
atskirą tautą ir valstybę. Juk 
neseniai popiežius pasakė, kad 
nevažiuosiąs į Maskvą, jei jam 
nebūsią leista aplankyti Lie
tuvos. Toks pareiškimas iškelia 
Lietuvą į pasaulinių problemų 
plotmę. 

Trumpoje korespondencijoje 
nėra vietos a tsakyt i į visus 
prelegento priekaištus. Vieną 
t ik norėtųsi pabrėžti, kad į 
krikščionybės minėjimus mes 
renkamės pasimelsti , padėkoti 
Dievui, kad esame katalikiška 
tau ta , iškelti krikščioniškas 
vertybes ir kokią įtaką jos tu
rėjo, mūsų taut inei kultūrai 
besivystant, padėkoti, kad susi
laukėme naujo palaimintojo. 
Krikščionvbė — tai Kristaus 

LIEPOS 26 D. SEKMADIENI, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE 
PUTNAM, CONN. METINĖS 
PIKNIKAS — LIETUVIŲ DIENA 
10:30 va i . ryte m a l d a p r i e F a t i m o s M a r i j o s , 

Procesi ja 

11 vai. š v . M i š i o s 

12 va i . P i e tū s , p r o g r a m o s 

3 va i . p . p . — N E R I N G O S s tovyk lau to jų p rog rama 

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 

Pasikvieskite ir savo draugus 

nei su intrigomis. Visai nesvar
bu, a r Mindaugas iš meilės 
krikščionybei krikštijosi ar ne. 
Svarbu, kad šiandien mūsų 
tau ta y r a giliai krikščioniška, 
užgrūdinusi savo tikėjimą vysk. 
M. Valančiaus, arkivyskupų 
pal. J . Matulaičio, M. Reinio, T. 
Matul ionio, vysk. J. Stepo
navičiaus, kunigų A. Svarinsko. 
S. Tamkevičiaus. J. K. Matulio-
no. Nijolės Sadūnaitės, „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" ir daugelio kitų žinomų 
ir nežinomų kankinių pasi
aukojimu ir paprastų artojų di
džia meile Dievui ir žmogui. 
Tačiau reikia pritarti J. Gailos 
minčiai, kad lietuviai tau t i ška i 
nelabai a tsparūs. Nutautė jo 
mūsų bajorai , n u t a u s t a m e 
dabar ir mes. O krikščionybė. 
gilus tikėjimas, jau kar tą iš
gelbėjo Lietuvą nuo galut inio 
sužlugimo (vysk. M. Valančiaus 
laikai i, išgelbės ir dabar. 

Žmonių į minėjimą susir inko 
nemaža i . Nors klebonas iš 
anksto ragino moteris atei t i 
pasipuošusias taut inia is dra
buž ia i s , bet t ik kel ios te
paklausė. Arkivyskupas net ir 
j a s pas tebė jo ir k l e b o n u i 
išreiškė savo pasigėrėjimą mūsų 
tau t in ia is papročiais. Be to. j is 
domėjosi, ar l ie tuvia i Bal-
timorėje dar tebekalba sava 
kalba. 

Pr iėmimui vaišes paruošė 
sodalietės drauge su kitomis pa
rapijos organizacijomis. 

Minėjimas rado atgarsį Bal
t imorės arkidiecezijos savait
rašty „The Catholic Review". 
Birželio 17 d. numery atspaus
dinta nuotrauka, vaizduojanti 
arkiv. W. Borders ir kleboną 
kun. A. Dranginį Šv. Alfonso 
bažnyčios prieangy po pamaldų 
besišnekučiuojanius su taut i 
niais drabužiais pasipuošusia 
ba l t imor ie te . Po n u o t r a u k a 
lietuviškai užrašyta „Tegyvuo
ja Lietuva*'. Toliau duodamas 
nuotraukos aptar imas angliš
kai. Tam pačiam numery ran
dame vysk. P. Baltakio, OFM. 
laišką, dėkojant} ..The Catholic 
Revievv" už a n k s t e s n i a m 

numery paskelbtą pranešimą 
ap ie Ba l t imorė j r e n g i a m ą 
Lietuvos kr ikš to minėjimą, 
kuriame arkiv. Borders malo
niai sutikęs dalyvauti. Taip pat 
išspausdinta karikatūra, kurio
je sovietinė meška kviečia po
piežių į Sovietų S-gą, o toliau už 
meškos nugaros matyti per
sekiojama Lietuva. 

A. R a d ž i u s 

MISCELLANEOUS 

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

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

10% — 2 0 % — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h St reet 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

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

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

s is temų pata isymai . 
V y t a u t a s T a r a s 

G & F Electronics. 
VCR & Television Service 

3020 W. 63rd St.. Chicago III. 
776-4110 

Repai' Ali Makes — Free Estimates 
Carry m our Home Service 

Ali Work Guaranteed 
Special — Clean VCR S12 95 

ASMENIŠKI PATARIMAI 
Turintis B. A laipsnĮ duos didesnį 
sav«s pažinimą — asmenišką su
brendimą. Skambinti 

434-8394 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581-4111 

Maloniai patarnausiu jums 
asmeniškai renkantis naują 
automobili! 

* 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmenis. Pasinaudokite patogiu 

planu atidedant pasir inktus reik

menis ypat ingai p roga i . Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

vimas. A t idary ta p i rmad ien į ir 

ke tv i r tad ien į v a k a r a i s ik i 9 

valandos. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 po 5 vai . vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

OPEN HOUSE BY OVVNER 
July 11 4 12 — Noon to 6 

4159 W. 58 Place 
S t Turibius — 2 btocks west of Pulaski. 
Immac & modern 4 bdrm bnck expan-
dable; full fin bsmt w/kitchenette, 2 car 
garage v/side dnve. 

SAVININKAS PARDUODA 
6054 S. KOLMAR 

2 butų mūrinį namą. 5V2 kamb. 1-mam 
aukšte. 4V2 kamb. 2-tram aukšte; 
užbaigtas skiepas su % prausykla; 
didelis sklypas; 2V2 auto. garažas. 
Skambinti. 

767-1953 
NAUJI NAMAI 

Burbanke nuo S95.000 Skambinkite del 
detalių 

MAISTO KRAUTUVĖ — BUTAI 
Brighton P a r k e — 42 ir VVestern 
apylinkėje dvigubas sklypas; kaimynystes 
apyvarta Skambink. . levai Asmytei 

S A T E L U T E REAL ESTATE 
737-2300 

L B - - . - = -
- AUS, KOMPIUTERIŲ 

pagalba galite PIRKTI ar PAR

DUOTI NAMĄ mieste ir priemies

čiuose. Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J . BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodel ing 

• Porches & Decks • Floor & Wall Tiie 
• Aluminum Sid>ng & Trim • Kitchen & Batais 
• Masonry »Rec Rooms 
• Aadttions •Insurance Reoairs 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

ADVOKATŲ D R A U G I J A 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Te l . 778-8000 

Darbo valandos; 
Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai . 

^ Firkt 
Repu. lic 
ReaJty, Inc. 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties del 
g re i to ir sąž in ingo pa ta rnav imo 
skambinkite 

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arba 857-7187 

MASTER P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsik imšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

ATIDARĄS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
Šeštadienį ir Sekmadienį 
Liepos 11 ir 12 tarp 1 - 3 

3322 W. 66 PI . — vienos šeimos 3 mieg 
prabangus namas Elegantiškas valgo
masis, d idž iu l is sal ionas. Skambint i 
IRENAI 

BUDRAITIS REALTY 
767 -0600 arba 471 -2349 

3 INCOME BUILOING 
Lovely, mušt see interior; Vį block Archer. 
walk to Pulaski. 5 min Stevenson Maint. 
free — just cut grass: 8 appl : plenty of 
parking. $88.500 

636-8888 

FOR RENT 

BEAUTY & HAIR CARE 
In your home for men and women. We 
bring the BEAUTY SALON to you. 
Appt. necessary. Cal l ANNA 
BECKER 

227-3888 

FOR SALE 

PIRMOS RŪŠIES KILIMAI 
DuPont-stain mastar. Blg«low. Salam. 
Pavyzdžius atnešiu | namus Profesionaliai 
įdedami Ucanclja — Apdraudą. Joks dar
bas ne perdidehs ar per mažas 

ROMAS DARGIS 
589-2349 arba 476-7887 

HELP VVANTED 

SUNBIRD SE CONVERTIBLE 
SAAB 

Sumaniausiai bet kada 
pagaminti automobiliai 

Reikalinga subrendusi, krikščionė 
moteris prižiūrėti 6 ir 2 metų vaikučius 
mano namuose — Dyer. Indiana. 
Skambinti: 

219-865-6668 

Ieško pensininko ar arti pensijos prityrusio 
VISŲ AMATŲ MEISTRO 

Įvairūs darbai — dailidės, vandentiekio ir 
elektros Geras atlyginimas Pilnam ar 
nuolatiniam dalmam laikui Skambinkite 

943-1887 

BUSINESS OPPORTUNITY 
Chrlatmat Around Tha Wertd Wants You 
Snow Our 8rand New Lme of Chnstmas Gifts and 
Deco'ations No Investment. Coiiectmg or 
Dei'venng VVeekly Pay Check — Free Samples 
t, Traimno, Be a Dernonstrato' or a Hostess Have 
A Party in Your Home & Receive Free G'fts CaM 
Mane Today 442-7534. 

IEŠKOMA KARTU GYVENTI 
KOMPANIJONĖ 

Vyresnio amžiaus kalbanti liet. ir 
angliškai. Kreiptis penkt. tarp 10 v.r. — 
12 v. aroa skambinti del susitarimo 

6328 S. Sacramento Ava. 
758-2048 

B R I G H T O N P A R K E 
I š n u o m o j a m a s 6 kambar i ų — 3 
m i e g . b u t a s . 2 - t r a m a u k š t e . 
Skamb in t i 

523-9572 

M A R O A J E T T E P A R K E 
I š n u o m o j a m a s 3 kambar ių bu tas . 
S k a m b i n t i 

925-5686 

UNION PIER 
Išnuomojamas didelis butas savaitėm 
arba mėnes iu i — neb rang ia i . 
Skambinkite 

778 -8739 arba 476-3647 

SITUATION VVANTED 

COMPANION • HOUSEKEEPER 
for the elderly: vvhite. 36 yr old. 
American female. with car No live-
m. ercellent references. Tel 

227-3888 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Q n M £ _ KMIECIK REALTORS 
^ l 7922 S. PULASKI RD 1 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
284-1900 

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

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

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg. 
kamb. kondo: nauja 2M 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 Jewel. vais
tinę, daktarą, banką, restoraną >: kepyklą 
CTA sustoja priekyje Patogus ir elegentiš-
kas. Paskubėkite pamatyti 

No. 848 — 84 ir Pulaski — 3 mieg mūri
nis 30 m namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas. 21/2 auto. aaražas 
naujas kilimas. Skambinkite dabar! 

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

No. 877 — 68 ir Pulaski — 4 mieg mū
rinis 30 m. senumo. 2'•* vonios. Didelis šei 
mos kamb su židiniu ir puikiai įrengtas 
rūsys Centr. oro vėsinimas 2 maš. garažas 
su atidarymu. Nauji kilimai Didelis kiemas. 
Puikus pirkinys didelei šeimai mėgstančiai 
gražiai gyventi 

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

No. 893 — 71 ir St. Louis: 3 mieg mūri
nis 30 m namas; moderni v i r tu-
ve-prausykla; ištisas skiepas: 2 auto 
garažas, arti Dominicks VValgreens >r CTA. 
Skambinkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Ta i . — 434-7100 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta j anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas . Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistines Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4 50. Illinois gyventojai moka $4.75 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

PRIME REAL ESTATE 
4600880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
v:s parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskienė 
Neapmokamai (kamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

i ' I 



Kansa? City lietuvaitės, dalyvavusios tarptautiniam festivalyje, kur jų 
tautinių šokių grupe ..Aidas" atstovavo lietuviam, atlikdama programą. 

Nuotr Jono Urbono 

VILNIAUS KRAŠTO 
SŪNUS, SPORTO 

VEIKĖJAS 
Pranas Zižmaras ir dabar atsimenamas 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Nežinau, ar gali būti gražesni 
prisiminimai už nerūpestingas 
jaunystės dienas?! Manding, nors 
gimiau ir augau lenkų oku
puotame Vilniuje, nematydamas 
nepr iklausomos Lietuvos 
gyvenimo, tačiau praleisti mokslo 
metai Vilniaus lietuvių „Ryto" 
pradžios mokykloje bei Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje yra 
labai brangūs ir giliai jsispraudę 
į mano atmintį kaip šviesiausios 
gyvenimo dienos. 

Niekuomet nepamiršiu pra
džios mokyklos mokytojo, mielo 
dzūko J. Navicko, kuris „paišy
bos" pamokose paprastai pasiū
lydavo išpaišyti Trijų Kryžių 
kalną ar Gedimino pilį, o virš jos 
dar didesnę Lietuvos vėliavą — 
vėl, mokant Lietuvos himną, 
jam pasirodydavo ašaros akyse... 

Visuomet prisiminsiu gimnazi
jos direktorių, rašytoją, mate
matikos vadovėlių autorių Mar
celiną Šikšnį ir jo kiekviename 
sakinyje kartojamą , ,aškuta" 
žodį. Ir šiandien nežinau, ką jis 
reiškia, tačiau spėju, kad tai jun
ginys dviejų žodžių „aišku tau". 
Net ir išdėstęs lentoje ilgą 
Pitagoro teoremą, jis ją taip pat 
užbaigdavo „aškuta" žodžiu. O 
kur dabita, beveik kiekvieną die
ną keitęs eilutę lenkų kalbos 
mokytojas (mėgdavo būti vadina
mas „profesorium") krokuviškis 
Pizlo, Lenkijos istorijos — Pucia-
ta, lotynų — Br. Untulis, kunigai 
K. Čibiras. V. Taškūnas. dr. Ig. 
Šlapelis, Matjošaitis. G. Šla-
pelytė-Sirutienė (dar ir šiandieną 
pasikeičiame laiškais) ir kt.? Juk 
visi lietuviai mokytojai stengėsi 
mus auklėti lietuviškoje ir krikš
čioniškoje dvasioje, mylėti savo 
kraštą, o vasaros atostogų metu 
mesti plačią lietuvišką šviesą 
Vilniaus krašto kaimui. 

Nevisuomet supratome jų 
norus ir siekius, baudžiant mažą 
nusižengimą elgesio pažymio 
mažinimu arba kviečiant tėvą 
pas direktorių. 

Kiek laisviau „atsikvėpdavo
me" kūno kultūros pamokose. 
Lenkai mokytojai buvo „libera-
liškesni" už lietuvius, kadangi 
lenkai gimnazistai daugumoje 
gyveno su tėvais, turėjo daugiau 
laisvės už lietuvius mokinius, 
kurių 90% gyveno bendrabu
čiuose — Birutės, dr. J. Basa
navičiaus ir kt. Tad. apleidus 
gimnazijos rūmus, mokiniai vėl 
patekdavo j bendrabučio gyveni
mo rėmus — taisykles, kur taip 
pat kiekvienas nusižengimas 
buvo baudžiamas. Be to, mokyto
jai sakydavo, kad i Lietuvių gim
nazijos mokinius, yra „atkreiptos 
visų akys". 

Tad, suprantama, kad kūno 
kultūros pamokose, išliedavome 
ne tik prakaitą, bet ir visą 
energiją ir jėgas, a t l ikdami 
mažoje salėje mankštą ant gim
nastikos kopėtaičių, spardydami 
kamuolį, lenktyniaudami bėgimo 
take. 

Gerai n e a t s i m e n u , t ač i au 
berods 1933 mokslo m. pabaigoje 
plačiai buvo kalbama, kad nuo 
rudens kūno kultūros mokytojo 
pareigas eis jau lietuvis Pr. Ziž
maras, ką tik baigęs Varšuvoje 
„Centralny Instytut Wychowania 
Fizycznego" — Centrinį Fizinio 
Lavinimo Institutą, suteikiant 
teisę visose Lenkijos gimnazijose 
dėstyti kūno kultūrą. 

Pažįstamas jis mums buvo iš 
skau t i škos veiklos , l a imėtų 
lietuvių skautų bėgimo rung
tynių aplink Vilnių prieš kitas 
lenkų draugoves, Lietuvos ne
priklausomybės proga — iška
bintos tirspalvės Gedimino pilyje. 

Nebuvo jis aukšto ūgio, pasaky
čiau išlinkusiom kojom (vok. 
O'beine), garbanotais plaukais, 
tačiau stipria valia ir pasiryži
mu spindinčiom tamsiom akim. 
Jos perverdavo mokinį. Trum
pus žodžius — „šok" ar „bėk", 
mokiniai vykdydavo be jokių at
s iprašymų. Mėgo j is mane , 
kadangi lengvojoje atletikoje ir 
žiemos sporto šakose priklausiau 
prie geresnių gimnazijos spor
tininkų, praleisdamas ketevir-
tadienio popietę jo treniruotėse. 
Ir mes „vyrai" (taip Pr. Ž. mus 
vadindavo) mylėjome savo kūno 
kultūros mokytoją, ypač laiky
dami jį didvyriu po 1938 m. kovo 
mėn. 20 d. dvikovos su lenku 
studentu — atsargos karininku. 

Grįžus Vilniui prie Lietuvos, 
Pr. Zižmaras buvo paskirtas 
Vilniaus Sporto Apygardos pir
mininku (tik ne vadovu „kaip 
rašoma LE!). Palyginus trumpu 
laiku jis perreformavo Vilniaus 
sportinį gyvenimą, įjungdamas jį 
į Lietuvos sportines vėžes. Buvau 
..Vilniaus Balso" sporto ko
respondentu, tad beveik kiek
vieną dieną užeidavau į VSA 
sportinių žinių, t rumpai pa
kalbėti su Pr. Žižmaru einamais 
reikalais, numatomom rungty
nėm. Niekuomet netikėjau, kad 
1940 m. birželio mėn. 14-15 d. 
surengtos Vilniaus — Kaunas 
lengvosios atletikos rungtynės 
bus paskutinės nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime. Jos vyko 
ūžiant transportiniams sovie
tiniams lėktuvams, skraidant 
virš Vilniaus bombonešiams, 
Vilniaus gatvėmis žygiuojant 
raudonarmiečiams. Rungtynės 
nebuvo užbaigtos, kadangi dau

gumas Kauno sportininkų išvyko 
} namus. 

Taip pat netikėjau, kad birže
lio mėn. pabaigoje a r liepos 
men. pradžioje paskutinį kartą 
matysiu mano mielą buv. moky
toją. Tyliai VSA patalpose buvo 
kalbama apie Pr. Žižmaro suėmi
mą, kad į jo vietą taikosi Vilniaus 
vienvietės meisteris gudas Ke-
pelis. 

Nežinoma liko Pr. Žižmaro 
suėmimo data, tačiau spėju, kad 
ji įvyko greičiausiai liepos mėn. 
pradžioje, kadangi dar ir šian
dieną laikau brangų sportinį 
atminimą, išduotą pažymėjimą, 
kad esu Vilniaus Sporto Apy
gardos Futbolo Teisėjų Kolegijos 
narys. Pažymėjimas pasirašytas 
Pr. Žižmaro 1940 m. birželio mėn. 
27 d. Taigi, jo suėmimas galėjo 
įvykti tik po tos datos. 

Kiek daugiau šviesos į Pr. 
Žižmaro suėmimą meta lenkas 
Vladas Vielhorskis savo leidinyje 
„Wspommėnia z przežyce w nie-
woli sovieskiej", London, 1985 
m. (Pergyvenimų prisiminimai 
sovietinėje nelaisvėje) Autorius 
priklausė prie dienraščio „Kurier 
Wilenski" redakcinio štabo. Laik
raštis jau „naujos vyriausybės" 
buvo uždarytas 1940 m. birželio 
mėn. 22 d. V. Vielhorskis, gimęs 
Voluinėje, iš profesijos agro
nomas, plačios erudicijos žmogus, 
perėjo į istorikų eiles, labai ten
dencingai savo rašiniuose nu
šviesdamas D. Lietuvos kuni
gaikštystę ir pačią lietuvių tautą. 
Taigi, minėtuose prisiminimuose 
26 psl. V. Vielhorski taip rašo: 
„celė nr . 1 p r ik l ausė p r i e 
Apygardos teismo rūmų, šoni
niame sparne pristatyto pastato 
(Tai Tauro g-vė — K.B.). Jaunes
niais už mane buvo du lietuviai 
— 42 m. Jurgis Zagorskis, išsi
gimėlis lenkas, profesionalas 
šnipas, labai gabus, išsimoks
linęs, ta lent ingas paišytojas, 
beribis cinikas, akiplėša ir 33 m. 
l ie tuvis P r a n a s Zižmaras , 
vadovas l ietuviško sportinio 
gyvenimo Vilniaus krašte, mūsų 
politinis priešas. Garbingas, 
k i lnus , r i t e r i š k a s irv ge ra s 
žmogus. Pamėgau aš jį. Po dviejų 
savaičių Žižmarą paėmė iš celės. 
Nežinau kas su juo vėliau atsi
tiko. Ketvirtas celės draugas 
buvo .keičiamas'. Tai buvo 
siunčiami provokatoriai". 

Prie Pr. Žižmaro suėmimo, iš 
savo pusės taip pat norėčiau pri
dėti keletą pastabų. Pirma — LE 
XXXV t. 375 psl. Pr. Žižmaro gi
mimo data atžymėta 1905 m. ir 
pagal kitus šaltinius 1907 m. Pa
starieji metai yra tikri, nes ir V. 
Vielhorskis rašo, kad 1940 M. Pr. 
Zižmaras buvęs 33 m. taigi gimęs 
1907 m. Antra — viename Vil
niaus Krašto Lietuvių S-gos susi
rinkime Toronte a.a. Pr. Ancevi-
čius skaitė labai įdomią paskaitą 
apie Pr. Žižmarą, ypatingai iškel
damas joje dvikovą su lenku, ka
dangi Pr. Ancevičiui teko eiti se
kundanto pareigas. Žadėjo, kiek 
daugiau „paslapčių" įdėti į pa
skaitą ir ją atiduoti spaudai. 
Nesuspėjo, nusinešdamas daug 
įdomių žinių į kitą pasaulį. Taip 
pat, šiame susirinkime buvo kal

bama, kad Pr. Zižmaras su tuo 
lenku studentu susitikęs Sibiro 
stovykloje, padavę vienas kitam 
ranką ir likę net geri draugai. 

Trečia — kaip Lenkijos pilietis 
Pr. Zižmaras galėjo įsijungti į 
organizuojamą SS-goje Anderso 
armiją ir tokiu keliu ištrūkti iš 
Sibiro stovyklos. Juk daug Vil
niaus krašto lietuvių įstojo į gen. 
Anderso eiles, tokiu būdu išsigel-
bėdami iš Sibiro nelaisvės, tačiau 
rasdami sau amžino poilsio vietą 
Monte Casino kapinėse. Jose yra 

kelios lietuviškos pavardės, kitos 
sulenkintos, nukertant galūnes. 
Kodėl Pr. Zižmaras neįsijungė į 
Anderso armiją — taip pat pa
slaptis. Gal jis mėgino, tačiau 
galėjo būti atpažintas kaip aršus 
lenkų priešas ir nepriimtas. 

Pr. Zižmaras mirė Sibire, ta
č i au t iks l i da ta než inoma. 
Nežinoma ir vieta, nežinomas ir 
k a p a s šio V i ln i aus k raš to 
p a t r i o t o . Šiemet , j e igu Pr. 
Zižmaras dar gyventų, būtų 
sulaukęs 80 m. 
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A.tA. 
KAROLIUI DRUNGAI 

mirus, žmoną BIRUTĘ, 
MYKOLĄ, 
užjaučiame. 

KAROLĮ 

Edvardas, 

dukrą SALMĘ ir sunūs 
ir J U R G Į nuoš i rdž ia i 

Vytautas ir Irena Linartai 
Lialė ir Raimundas Lapai 

A.tA. 
KAROLIUI DRUNGAI 

mirus , s ū n ų 
už jauč iame. 

KAROLĮ ir visą šeimą nuoši rdžia i 

PARAMOS savininkai ir tarnautojai 

A.tA. 
Dipl. inž. BORISUI KOLOSOVUI 

mirus , jo žmonai E L E N A I , s ū n u i JURGIUI su šeima, 
g iminėms bei a r t imies iems re i šk iame gilią užuojautą. 

ALIAS Chicagos skyriaus valdyba 

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
naudingų dovanų. 
Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami 
oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką. 

Siuntinys 12 - 1987 m. 
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — striukė, išeiginiai marškiniai, 
moderni bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas 
arba moteriškas nertinis. 
Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $250. 

Siuntinys 14 — 1987 m. 
Sportinis kostiumas, ..Adidas" arba kitokios firmos jei klijantas 
pageidauja, gali būti vyriškas arba moteriškas, moteriški arba vyriški 
sportiniai labai geros rūšies batai, puiki bliuskutė. 
Siuntinio kaina siunčiant oro paštu $190. 

Pasiunčiame ir pačių klijantų sudarytus siuntinius arba sudarome 
tokius kaip klijantas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu. 

Z. Juras 
11 London La ne, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Telef. 01-460-2592 

Nuoširdžia i da lomės su g i laus s k a u s m o pal ies ta 
cent ro valdybos n a r e SALOMĖJA N E D I E N E , jos 
m y l i m a m brol iui , 

A.tA. 
ANTANUI KRIŠČIŪNUI 

iškeliavus į amžinybę. Liūdintiems: velionio NAŠLEI, 
s ū n u i ALGIUI ir v is iems a r t i m i e s i e m s re išk iame 
užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos centro vaidyba 

Mielai seser ia i 

A.tA. 
MARIJAI KAZAKEVIČIENEI 

m i r u s , E L E N U T E I RAZMIENEI, dr . DOMUTEI 
K I S I E L I Ū T E I ir dr . PETRUI K I S I E L I U I bei ar
t imies iems nuoširdžiausią užuojautą r e i š k i a m e 

Kazys, Irena. Arūnas, Raminta, 
Gaja ir Nida Pemkai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Tele fonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v., C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

f\^l midlcind FedGf cil 
• ^ • • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

V A S A I T I S — B U T K U S 
I J M D O T U V I L ' DIRKKTORIAI 

1446 South 50 th Avenue 
Cicero, I l l inois 

Telefonas — 652-1003 

MARQUETTE PARK 
2 6 5 7 WEST 6 9 t h STREET 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BR1GHTON PARK 
4 0 4 0 A R C H E R AVENUE 

2 5 4 - 4 4 7 0 

BRIDGEVIEW 
8 9 2 9 S. HARLEM A V E 

5 9 3 - 9 4 0 0 

BEE 
LENDER 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9 8 3 7 S. K e d z i e Avenue , E v e r g r e e n Park, I l l inois 
(Anksč iau b u v ę 6 8 4 5 S o u t h Wes tern Avenue) 

I^IDOTUVIIJ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marquette Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
Tel . - 4 2 2 - 2 0 0 0 

I i 
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x K u n . J u o z a s Marg i s , Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Rosario mies te Argentinoje, 
a p l a n k ę s Lie tuvos krikščio
n y b ė s ir a r k i v . J u r g i o 
Matulaičio palaimintuoju pa
skelbimo iškilmes Romoje, pa
važinėjęs Europoje, šiuo metu 
jau yra New Yorke ir pirma
dieni, liepos 13 d., atvyks į Chi-
cagą. Jis dalyvaus Marijonų vie
nuolijos kapituloje kaip Argen
t inos marijonų atstovas, po to 
ap lankys savo gimines ir drau
gus Chicagos apylinkėse. 

x J o n a s R i m a s Fr icke , Dai
nos t Variakojytėsi ir Ernst Fric
ke sūnus, baigė N'orthuestern 
univers i te tą ir birželio 20 d. 
gavo bakalauro diplomą. J. R. 
Fr icke baigė sociologijos ir ur
banistikos mokslą. J is buvo uni
versi teto slidinėjimo būrelio 
na rys visus ketverius metus. 

x Šv. Miš ios l i e t u v i š k a i , 
ku r i a s laikys prel. J. Prunskis , 
bus Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos koplyčioje liepos 14 d., 
ant radienį . 7 vai. vak. Motinos 
Marijos Kaupai tės , vienuolijos 
įsteigėjos, beatifikacijos bylos, 
kur i dabar vedama Chicagos 
a r k i v y s k u p i j o j e ir k u r i o s 
postuliatore paskirta ses. Mary-
lin Kuzmickus, intencija kas 
mėnesį laikomos šv. Mišios. 

x J u o z a s Šu la i t i s su žmona 
Aldona iš La Grange Park. 111.. 
lankėsi VVashingtone. D.C., k u r 
da lyvavo Lietuvos krikščio
nybės 600 m. minėjimo ren
giniuose. J ie paviešėjo ir pas 
savo dukrą Dalią Remienę, kur i 
su vyru gyvena Washingtono 
apyl inkėse. 

x B i r u t ė ( S a l a v e i č i k a i t ė ) 
R e d m o n d . s e s u o a.a. m u z . 
A l i c e S t e p h e n s , mirė 1987 m. 
birželio 29 dieną. Laidotuvės 
buvo privačios. Šv. Mišios už 
a.a. Birutės Redmond sielą bus 
a t la iky tos šeštadienį, liepos 18 
d.. 9 vai. ryte Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

<pr.) 
x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . S k a m b i n k i t e 
R E M A X F I R S T . R i m a s 
S t a n k u s , u i . 361-5950 arba 
636-6169. 

<sk.) 

x P r i e š be t k u r u ž s a k a n t 
p a m i n k l ą , ap l ankyk i t e St . 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime dideli pasi
r inkimą, matysi te granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome pamink lus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta
t a n t i kapines, jūs apžiūrėsite ir 
į s i t ik ins i te , kad paminklas pa
da ry ta s , kaip Jūsų buvo pagei
d a u t a . S a v i n i n k a i Li l ia ir 
Vi l imas Nelsonai . 445-6959. 

<sk.) 

x M I D L A N D F E D E R A L 
S A V I N G S , B r i g h t o n P a r k o 
skyr iui re ikal ingi tarnautojai . 
Te i r au t i s tel. 254-4470. 

(sk.) 

x D Ė M E S I O D A K T A 
R A M S ! Išnuomojamas daktarui 
kabine tas Hickory Hills. 111. Del 
informacijų skambinti 599-2000 
d a r b o v a l a n d o m i s . 

(sk.) 

A R A S 
fVngiame ir taisome visti rūš ių 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti . Pats prižiūriu darbą. 
A R V Y D A S KIKI.A 

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

Tel. 434-9655 

x Dr. Z igmas Smi lga , visuo
menininkas ir spaudos darbi
ninkas, ilgokai sirgęs, šiuo metu 
kritiškoj padėty yra paguldytas 
St. Luke-Presbyterian ligoni
nėje. Žmonos dr. Julijos, vaikų 
ir brolio kun. dr. Zenono Smil
gos, atvykusio iš ryt inio pa
kraščio, yra nuolat lankomas. 

x Ona i S u l a i t i e n e i , gyv. Ci
cero lietuvių kolonijoje, buvo pa
dary ta sudėtinga ausies opera
cija. J i jau gerokai sustiprėjo ir 
grįžo į darbą Mt. Sinai ligoninės 
laboratorijoje. Kadangi ji yra 
Chicagos . .Vaidilutės" teatro 
a d m i n i s t r a t o r ė , t a i pradėjo 
rūpintis ir tolimesniais šio teat
ro veiklos reikalais . 

x P re l . J u o z a s P r u n s k i s 
bus pagerbtas per Pavergtųjų 
t a u t ų minėjimą liepos 19 d., 
sekmadienį. Marąuet te Parke. 
Šv. Mišios bus 10:30 vai. Švč. M. 
Mar i jos G i m i m o parap i jos 
bažnyčioje, po to e isena į Mari-
jo.- aukšt. mokyklose kiemą. 

x L i e t u v i ų N a m ų s a v i 
n i n k ų Lietuvių diena, sureng
t a M a r ą u e t t e P a r k e , buvo 
birželio 27 d., šeštadienį. 69 gat
vėje. Festivalyje dalyvavo apie 
25 tūkstančiai žmonių. Buvo 
lietuviško valgio, tautinio meno 
dirbinių. Rengėjai buvo -Juozas 
Bagdž ius . Z igmas Mikužis , 
D a n a M i k u ž i e n ė . K r i s t i n a 
Likanderytė , Vitas Plioplys ir 
Edvardas Vaitkus. 

x Ona ir J o n ą Keramina i iš 
Rockfordo, 111., praėjusį savait
galį buvo atvykę į Cicero ir Chi-
cago ir čia aplankė savo pažįs
t a m u s . J i e atvežė neseniai 
išimto medaus iš jų sodyboje lai
komų avilių. Reikia pažymėti, 
kad jų medus bi t ininkų drau
gijos buvo apdovanotas aukš
č i a u s i u į v e r t i n i m u . Ona 
Keraminienė nepraleidžia pro
gos p a g a r s i n t i l i e t u v i u s 
Rockforde ruošiamuose tarptau
tiniuose renginiuose. 

x 1 6 - t a s i s P a s a u l i o i r 
A m e r i k o s Lie tuvių Gydytojų 
są jungos suvažiavimas įvyks 
1987 m. rugsėjo 5-6 d.d. DAR
B O d i e n o s s a v a i t g a l y j e , 
H y a t t O a k b r o o k v iešbuty je , 
1909 Spring Rd.. Oakbrook. 111. 
60521. Suvažiavimas bus jubi 
l i e j i n i s — 75 m e t a i nuo 
Amerikos lietuvių gydytojų or
ganizuotos veiklos pradžios. 
Valdyba ruošiasi ir tikisi visų 
dalyvavimo. Dėl tolimesnių in-
form. kreiptis pas d r . Arvydą 
V a n a g ū n ą , tel. 383-3456. 

(pr.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s dėl 
pasų ir kitų dokumentų, ku
r i a s gal ima tuojau atsiimti. 
A m e r i c a n T r a v e l Service 
Bureau. 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago. 111. 60634. Tel. 238-
9787. 

(sk.) 
x Dėmes io! Je igu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero. 
Benvyn. Riverside. Westchester 
a r kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipki tės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įver t ina pali
kimus. Jo pa ta rnav imu naudo
jasi bankai , taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Je igu mes 
negal im p a r d u o t i : mes galim 
p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.i 

x A m e r i c a n T r a v e l S e r 
v ice B u r e a u praneša, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyt i Klaipėdą. 
Palangą, Panevėžį ir Kauną. 

(sk.) 

x A d v . Daina Kojelytė, Ad 
dison, 111, visuomenininke, su 
p r e n u m e r a t o s p r a t ę s i m o 
mokesčiu atsiuntė ir 25 dol. 
auką. D. Kojelytei, mūsų garbes 
p r e n u m e r a t o r e i ir rėmėjai , 
ta r iame nuoširdų ačiū. 

x Dr. A n t a n a s ir Bi ru tė 
Čiuriai , Lake Zurich. 111.. mūsų 
garbės prenumeratoriai , lietu 
visko žodžio rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą, pridėjo ir 35 
dol. dienraščio st iprinimui. La
bai dėkojame. 

x A r c h . Vy tau t a s P e l d a iš 
Chicagos parėmė „Draugą" 25 
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. Vyt. 
Peldai, mūsų garbės prenume
r a t o r i u i ir n u o l a t i n i a m 
„Draugo" rėmėjui, tariame nuo
širdų ačiū. 

x M. Kizis, Tecumseh. Ont.. 
Kanada , lietuviškos spaudos 
rėmėjas, atsiuntė 20 dol. auką 
ir k a r t u pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. M. Kizį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už palaikymą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Metinis lenkų festivalis — 
18-tas — bus Bronson, Michi-
gan, liepos 23-25 dienomis. Bus 
lenkiškų valgių, tautinių šokių 
ir kitų įvairenybių. J festivalį 
kviečia ir lietuvius. 
x Dr. Elena L. L i a t u k a s , 

Bethesda, Md., Peter Chapis. 
Simas Paulius, I. Vengris. Vy
t au t a s Gutauskas, A. Jurjonas, 
Veronika Mašiotas, Frances 
Skerba, F . Černius. J. Cecha-
n a v i č i u s , Ed ir J a d v y g a 
Slakaičiai . Teodoras Blir.stru-
bas, Genevieve Juodikis. Uršu
lė Bubelis. Jadvyga Skvarčius. 
Elizabeth Trenavičius, visi iš 
C h i c a g o s , O n a Met r i ck . 
Woodland Hills. Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 10 dol. aukų 
Labai dėkojame. 

x E k s k u r s i j a į N A U J Ą J A 
Z E L A N D I J Ą su pratęsimu i 
Aus t r a l i j ą . I š s k r e n d a m iš 
Amer ikos 6 gruodžio 1987. 
Kreipt is į Bi ru tę Zala tor ienę , 
T r a v e l Advisers , Inc., 1515 N. 
Har l em - #110, Oak Park . 111 
60302, telef. 312-524-2244. 

(sk.> 

x D Ė M E S I O ! Buvus i An
t a n o T v e r o l a i k r o d ž i ų krau
t u v ė y r a l i kv iduo jama . Kas 
t u r i nea t s i imtų laikrodžių, 
prašau iki r ū g s . 1 d., 1987 m. 
a t s i im t i . Vėliau už pa l ik tus 
d a i k t u s n e a t s a k a u . Susita
rimui te l . 737-1941, 2646 W. 69 
St., Chicago, 111. 

(sk.) 

x LISLE, I L p a r d u o d a m a s 
gerai pastatytas 3 mieg. mū
rinis namas. Židinys. Pilnas 
rūsys. Gražus % akro medžiais 
apaugęs sklypas. Netoli trau
k in io . J Ū R A G V I D A S -
C E N T L R Y 21 C L A R K & 
H O L M , 420-1000 arba 
852-9817. 

(sk.) 

x Gifts I n t e r n a t i o n a l , Inc. . 
— N. i r J . Vazne l ių prekyba. 
2501 W. 71st St.. Chicago. IL. 
60629, tel.: 471-1424, vasaros 
metu t r eč i ad i en i a i s uždaryta. 

(sk.) 

x P a l a n g a , K l a i p ė d a (su 
nakvyne), P a n e v ė ž y s , Kau
n a s , t a i tik keletas iš Lietuvos 
miestų, kuriuos lankys G.T. In
t e r n a t i o n a l , Inc., ekskursan 
tai . Registruotis prašom skam 
binti: (312) 430-7272. 

(sk.) 

x Bal t i c M o n u m e n t s , Inc. . 
2621 W. 71 Street. Chicago. 111. 
T« l 176-2**2. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai 
nos. geriausiomis sąlygomis. 

(sk.i 

x A k i n i a i s i u n t i m u i į Lie
tuvą . Kreiptis j V. Karosaitc 

Optical Studio. 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 7786766. 

(sk.) 

Buvęs Aid. Edward R. Vrdolyak Lietuvių dienose Marąuette Parke. Iš kairės E. R. Vrdolyak, 
J. Kulys ir lietuvaitė, tautiniais drabužiais apsirengusi, pasikalbėjime. 

Photo: Southvvest News-Herald 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SERGA BUVUSI M U Z I K O S 
iMOKYTOJA C H I C A G O J E 

Estelh Racine-Olen, muzikos 
mokytoja, užaugusi \ l a r q u e t t e 
Parke, ilgus metus turėjo Ra
dine Music studiją 65 St. ir 
Talman Ave. sankryžoje. J i 
mokė pianiną ir akordeoną. J i 
priklausė Šv. Teresės ir Holy 
Cross savanorių draugijoms. 

širdį ir ypatingai simpatišką 
būdą. Be abejo, jos vietiniai 
d r a u g a i l anko , be t n ė r a 
abejonės, kad ir pažįstami ir 
draugai iš toliau norėtų iš
reikšt savo gerus linkėiimus 
ir ją pradžiugint. Jos adresas; 
Estelle Olen, 10528 Granada 
Dr ive . Sun Ci ty , Arizona 
85373. 

D. 

Buvusios Chicagos gyventojos ir veikėjos — Donna Kamm (kairėj) 
Olen. 

J a u ke le tas m e t ų ka i j i 
pe-sikėlė gyventi i Phoenix, 
Arizoną, dabar gyvena Sun Ci
ty. J i ir jos vyras Stanley yra 
aktyvūs nariai Phoenix Amer. 
Lithuanian ir Amer. Polish 
klubų. 

Nuo Naujųiu metų Estelle 
Olen labai «-imtai serga. Buvusi 
ligoninėse ir turėjusi įvairius 
tyrimus, dabar yra namuose 
globojama savo geraš i rdž io 
vyro. Ji buvo gera mokytoja 
daugeli metu. turi plačią pažintį 
ne tik mokiniu tarpe , bet ir 
daug draugų, nes ji turi gerą 

N A U J A KASOS ĮSTAIGA 

Lietuvių kredito unija .,Kasa" 
per gana trumpą savo gyvavimo 
l a iko ta rp į sugebėjo įs igyti 
nemažą mūsų visuomenės pasi
tikėjimą. Tą liudija jos nuola
tinis, pastovus augimas bei stip
rėjimas. Kadangi vienas iš pa
grindinių ..Kasos" tikslų yra 
tvarkingas, saugus ir efektingas 
patarnavimas visiems nariams, 
prieš kiek laiko jau Chicagos 
„Kasos" skyriaus vadovybė su 
direktorių tarybos pritarimu 

pradėjo tirt i galimybes atidaryti 
naują įstaigą pietvakariniuose 
Chicagos priemiesčiuose, kur 
yra susibūręs nemažas skaičius 
lietuvių. Ir šiandien jau galime 
džiaugtis to darbo vaisiais. 

Liepos 13 d. „Kasa" at idaro 
naują Chicagos skyriaus įstai
gą, 9525 South 79th Avenue, 
Suite 4A, Hickory Hills, Illinois. 
Telefonas 598-1333. įstaiga yra 
labai patogioje vietoje (netoli 
95th Street ir Roberts Road), 
tu r i didelę automobiliams pa
statyti aikštę ir yra p i rmame 
pastato aukšte . 

Pirmoji savaitė — nuo liepos 
13 dienos ligi liepos 17 dienos 
yra skir ta visuomenės susipa
žinimui su naująja įstaiga (open 
house). Tuo laikotarpiu darbo 
valandos bus nuo 12 yal . po 
pietų ligi 7 vai. vak. Čia bus 
proga susipažinti su įstaiga, jos 
tarnautojais bei te ik iamais pa
tarnavimais . „Kasa" nori savo 
nar iams pa tarnaut i j iems pa
togiausiu laiku, todėl tos sa
vaitės me tu visi, apsi lankę į įs
taigą, tu rės progos užpildyti 
anketą ir pareikšti savo pagei
davimus tolimesniam įstaigos 
darbui. Liepos 18 dieną, šešta
dienį, 11 vai. ryto bus oficialus 
naujos įstaigos a t i d a r y m a s . 
Jame žada dalyvauti ir „Kasos" 
centrinės vadovybės atstovai iš 
New Yorko. Po oficialaus ati
darymo bus vaišės ir pabendra
vimas. I šį įvykį yra kviečiami 
ne t ik na r i a i , bet i r visi 
apylinkių lietuviai, kur ie do
misi „Kasos" veikla. 

Normalios įstaigos operacijos 
prasidės pirmadienį, liepos 20 d. 
Tolimesnės tikslios darbo valan
dos bus paskelbtos per oficialų 
a t i d a r y m ą , a t s i ž v e l g i a n t į 
daugumos narių pageidavimus. 
Laukiame visų naujoje „Kasos" 
įstaigoje Hickory Hills priemies
tyje. 

V. K. 

CHICAGOS ŽINIOS 

N E P R I K L A U S O M Y B E S 
Š V E N T Ė 

Liepos 4, J A V nepriklausomy
bės šventė, Chicagoje buvo iškil
minga i a tšvęs ta . Buvo koncer
ta i , eisenos. Istorijos draugija 
Lincoln p a r k e sudarė ypat ingą 
programą, pasikvietė kardinolą 
Bernardiną, kur is savo kalboje 
pažymėjo, k a d amerikiečiai gali 
didžiuotis tuo , ką laimėjo per 
211 laisvės metų. Tačiau kardi
nolas pape ikė rasizmą, k a i 
k u r i ų va ld in inkų korupciją, 
nelygybę t a r p vargšų ir tur t in
gam-

A U G A MIDWAY 
A E R O D R O M A S 

Chicagos Midway aerodrome 
š iemet birželio mėnesį keleivių 
judėjimas padidėjo 4 1 % , paly
g inus su prae i tų metų birželiu. 
Šiemet birželio mėnesį pro šį ae
rodromą keliaujančiųjų bendras 
skr idimų ilgis pasiekė 233.8 
mil. mylių. 

M O T E R Ų K L U B O V E I K L A 

L i e t u v i ų B r i g h t o n P a r k o 
M o t e r ų k l u b o n a r i ų sus i 
r ink imas įvyko gegužės 7 dieną 
Anelės salėje. Pi rmininkė Sue 
Cheplis a t idarė susirinkimą, pa
sveikino visas a ts i lankius ias 
na re s ir p ranešė liūdną žinią, 
kad mirė viena mūsų klubo 
narė — Mary Wenskūnas. Visos 
na rė s atsistojimu ir minu tės 
ty la page rbė mirus ią n a r ę , 
šeimai išreiškė gilią užuojautą. 

N u t a r i m ų rašt ininkė Eugeni
ja S t rungys perskaitė protokolą 
iš prae i to susir inkimo, ku r i s 
buvo p r i imtas vienbalsiai Buvo 
praneš ta , k a d šiuo la iku serga 
mūsų kas in inkė Antoinette Ka-
ly s , j a i p a l i n k ė t a g r e i t a i 
pasveikt i . Narės , kur ios gali t , 
prašom ap lankyt i . 

P i r m i n i n k ė p r a n e š ė , k a d 
i š e i n a m a tos togų . Biržel io , 
liepos rugpjūčio, rugsėjo mėn . 
mūsų sus i r ink imų nebus, b u s 
t ik spalio 1 dieną. 

Buvo pranešta, kad už buvusią 
m ū s ų p i r m i n i n k ę N e l l i e 
Skinul is y r a užprašyta Mišios, 
B r i g h t o n P a r k o p a r a p i j o s 
bažnyčio je l iepos 24 d ieną 
8 va i . r y t o . N a r ė s , k u r i o s 
gal i t , prašomos dalyvauti , DO 
Mišių b u s pusryčiai. 

Po susi r inkimo buvo vaišės 
Motinos dienos proga. N a r ė s 
p a s i v a i š i n u s i o s s k i r s t ė s i į 
n a m u s , l i n k ė d a m o s g raž ia i 
praleist i Motinos dieną su savo 
šeimomis ir gražiai ir laimingai 
praleis t i atostogas. 

Ki t a s n a r i ų susir inkimas bus 
spalio 1 dieną. 

Eugeni ja S trungys 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
j e l . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vyten i s L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

*+*#****• 

N.-uijas ..Kasos'" namas, kurio atidarymas bus ateinancii 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. ORden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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