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„LKB Kronika, Nr. 75 

(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Iš „Kronikos" archyvo 
Baudžiamoji byla Nr. 15678 

15. Balandžio 16 d. Apklausa 
prasidėjo 12 vai., pasibaigė 17 
vai. 

— Kokius prisiminimus para
šėte 1942-1943 metais, kur jie? 

— Parašiau apie įvykius 
Lietuvoje 1940-1943 metais. 
Rašiau apie Raudonosios armi
jos įžengimą, baimę, kad 
neišpjautų, neareštuotų, rašiau 
apie valdžios neteisėtą paskelbi
mą, gimnazijos, žu rna lų 
„Žvaigždė", „Mis i jos" 
uždarymą, vienuolyno namo 
nacionalizavimą, išvežimus, vo
kiečių repatriavimą, karo su 
vokiečiais pradžią, bolševikų 
žiaurumą. 

— Buvo antitarybiniai? 
— Taip, nes aprašiau neigia

mas puses. 
— Kodėl rašėte? 
— Turėjau tikslą parodyti 

įspūdžius apie istorinius įvykius 
taip, kaip jie atsispindėjo jėzuitų 
gyvenime. Prirašiau maždaug 
8-10 sąsiuvinio lapų. Turėjau 
tris egzempliorius. Vieną išsiun
čiau per vienuolį, ku r io 
pavardės neprisimenu, į Kauną, 

o du sunaikinau 1944 metų gale 
ar 1945 m. pradžioje. 

— Ką dar atspausdinote vo
kiečių okupacijos metais? 

— 1944 m. balandžio mėnesį 
baigiau atspausdinti dienoraštį 
iki 1930 m. 

— Kas jį skaitė? 
—1943 m., Pagryžuvyje skaitė 

Markevičius. Atrodo, pirmąją 
dalį skaitė rektorius tėvas J. 
Danyla. 

16. Balandžio 18 d. Apklausa 
pradėta 21 vai., baigta 24 vai. 

— Per kratą rastos 8 antitary
binės knygos: 

1. Valucko „Kolektyvinė tiro
nija" 

2. Komos „Žydai už vieno iš 
tarybinės valstybės vadovų nu
garos" 

3. Zigoriečio „Raudonasis 
siaubas GPU" 

4. Vaičiūno „Čekistų 
naguose" 

5. „Lietuvos archyvai bolše
vikų metais". 

— Knygos ne mano, nežinau 
kieno, gal Mskvitis pasidėjo. 
Niekam nedaviau. 

(Bus daugiau) 

Ukrainiečių krikšto Jubiliejus 
Visų krikščionių vienybės il

gesys, troškimas sukurti naują 
visų krikščionių bendradar
biavimo erą dvelkė Šv. Petro ba
zilikoje per iškilmingas pamal
das, minint ukrainiečių tautos 
krikšto tūkstantmetį. Pamal
dom, kurios buvo atliekamos 
bizantiečių apeigoms, vadovavo 
popiežius Jonas Paulius II. 
Drauge su juo koncelebracijoje 
dalyvavo vyriausias ukrainiečių 
katalikų arkivyskupas kardino
las Lubačivskis,20 vyskupų ir 
12 kunigų. Šv. Petro bazilika 
buvo pilna maldininkų, tarp ku
rių 7,000 ukrainiečių katalikų 
iš daugelio Vakarų pasaulio 
kraštų. Giedojo jungtinis cho
ras, kurį sudarė 1,000 balsų. 

Popiežiaus žodis 

Savo žodyje per Mišias Jonas 
Paulius II išreiškė troškimą ir 
linkėjimą, kad tarp katalikų ir 
s tačiat ikių grei ta i b ū t ų 
a t s t a ty ta visiška t ikė j imo 
vienybė. Pabrėžė ukrainiečių 
katalikų teisę išlaikyti vienybę 
su Romos Bažnyčia. Gindamas 
šią teisę, Apaštalų Sostas 
Vakarų pasaulyje yra įkūręs 
ukrainiečių katalikų metropoli
jas, eparchijas, ezerkatus su 
savais metropolitais bei vysku
pais. Priklausymas Katalikų 
Bažnyčiai, pažymėjo popiežius, 
yra visiškai suderinamas su 
savos tėvynės gerove... Dėl to 
visi trokštame ir linkime, kad 
jūsų broliai galėtų naudotis 
tikra sąžinės laisve ir pagarba 
savo religinėm teisėm, kad ga
lėtų garbinti Dievą pagal savo 
tautos papročius bei tradicijas. 

Baigdamas savo žodį, Jonas 
Paulius II užtikrino, kad Baž
nyčia su ypatintga meile žvelgia 
į ukrainiečių k a t a l i k ų 
bendruomenę: tiek į tą jos dalį, 
kuri yra tėvynėje, tiek į tuos, 
kurie yra įsikūrę įvairiuose 
Vakarų kraštuose. Drauge su 
ukrainiečių ka ta l ikų ben
druomene Bažnyčia dėkoja 
Dievui už tikėjimo dovaną ir už 
tą ištikimybę, su kuria ukrai-

Amerikos jungtinio štabo vadai. Iš kairės generolas Carl E. Vuono, pėstininkų kariuomenės 
viršininkas, generolas Larry D. Welch, aviacijos vadas, admirolas Crovve, Jungtinio štabo virši
ninkas ir laivyno vadas, generolas Robert T. Herres, štabo viršininko pavaduotojas, admirolas 
Carlisle A. Trost, laivyno vadas ir generolas Alfred M. Gray, marinų viršininkas. 

Latvis paneigia OSI kaltinimus 

n iečiai katalikai per šimtmečius 
saugojo ir gynė krikščioniškojo 
tikėjimo pavaldą. „Bažnyčios 
džiaugsmas, deja, pažymėjo po
piežius, paskęsta liūdesyje, kai 
ji mato, kad tiek daug brolių 
seserų neturi religinės laisvės. 
Daugelis neturi religinės lais
vės, nors šios laisvės teisė daug 
kartų buvo skelbiama valstybių 
konstitucijose ir tarptautiniuo
se dokumentuose". 

Kaip p i rmas slavas... 
Išreiškęs ukrainiečiam katali

kam savo solidarumą ir pasa
kęs, kad jų rūpesčius bei proble
mas visada lydės savo malda, 
Šv. Tėvas taip baigė: 

„Iš visos širdies apkabinu jus 
kaip brolis ir pirmas slavas po
piežius Bažnyčios istorijoje. 
Drauge su jumis dvasinėje 
maldos kelionėje skubu ant tos 
Kievo kalvos, kur šalia plataus 
Dniepro didingai iškyla šv. 
Vladimiro statula. Puolu ant 
kelių prieš rytų Madonos pa
veikslą Kievo Šventos Sofijos 
katedroje ir jai pavedu visus uk
rainiečių katalikų bendruome
nės rūpesčius. O Dievo Motina, 
pridenk mus savo šventuoju ap
siaustu ir gink nuo visokio blo-
gio . 

I š tvermės dovana 

Visuotinėje tikinčiųjų maldoje 
liturgijos metu buvo prašoma, 
kad Dievas suteiktų ištvermės 
dovaną tiem, kurie yra perse
kiojami dėl savo tikėjimo, dėl 
ištikimybės Kristui ir Bažny
čiai; kad jų liudijimas atneštų 
gausius išganymo vaisius visai 
Dievo tautai, kad pagaliau būtų 
pagerbta jų teisė į religinę 
laisvę. Buvo meldžiamasi ir už 
tuos, kurie dar nėra atsivėrę iš
ganymo naujienai, kad Jėzaus 
Kristaus šviesa juos pasiektų ir 
pakeistų jų gyvenimą. 

Chicago. — Daugelio nuste
bimui, kaltinamasis nacių 
nusikaltimais latvis Konrads 
Kalejs, pradėjo teisme kalbėti 
savo deportacijos byloje, paneig
damas jam metamą masinį žu
dymą II Pasaulinio karo metu. 
Kalejs, dabar 75 metų, pasisakė 
buvęs karininku latvių kariuo
menėje, bet visa jo veikla buvusi 
nukreipta prieš sovietus. Bet 
prokuroras sako, kad jis buvo 
Arajs komandos leitenantu, tar
navęs latvių pagalbinėje poli
cijoje, kuri žudžiusi žydus, 
čigonus ir kitus žmones. OSI 
įstaiga nori jį deportuoti tuo 
pagrindu, kad jis melavęs apie 
savo praeitį, gaudamas 1959 m. 
vizą į Ameriką. 

Iki šiol Kalejs naudojosi 
Penktuoju konstitucijos papil
dymu ir neatsakydavo į teismo 
klausimus. 

Latvio pasisakymas 

Konrads Kalejs pasakė 
teisme, kad jis tarnavo Latvijos 
kariuomenėje iki jo tėvynę oku
pavo 1941 metais Sovietų 
Sąjunga. Šiaip jis dirbęs ūkyje, 
padėdavęs savo bažnyčiai ir 
paskui įstojęs į Rygos univer
sitetą. Po to jis tarnavęs latvių 
divizijoje kurią kontroliavo 
vokiečiai ir kuri kovojo prieš 
sovietus. Jis niekada nebuvęs 
Viktoro Arajs dalinyje. Po karo 
jis gyveno pabėgėlių stovykloje 
ir emigravo į Australiją. 

OSI prokuroras sako, kad jis 
melavo įvažiuodamas į Ameriką 
ir, kad 13 latvių liudijo, kad jis 
buvo Atajs batalijono narys. 
Visa tai jis paneigė. 

jog Viktoras Arajs, kuris mirė 
prieš tris mėnesius, yra pasakęs 
1984 m. būdamas pats Kasselio 
kalėjime buvus jį jo leitenantu. 
OSI teigia, jog jis buvo pir
masis leitenantas Arajs mirties 
dalinyje, kuris nužudė 13,000 
žydų, komunistų ir čigonų. 
Tiesėjas Anthony Petrone veda 
jo bylą. 

Kalejs taip pat pasakė, jog tas 
raštas, kuris nurodo jj buvus 
Arajs dalinio nariu, yra netik
ras dokumentas, bet gautas iš 
draugo, kad jis 1941 m. galėtų 
įstoti į Rygos universitetą. Bet 
Thomas Fusi liudijo, jog Arajs 
patvirtino, kad tai yra jo pa
rašas ant to dokumento, kuris 
gautas iš sovietų archyvo ir, kad 
jis buvęs to mirties dalinio 
nariu. Anksčiau jo advokatas iš 
Berlyno liudijo, jog Arajs prieš 
mirdamas jam pasakęs, kad 
anas dokumentas apie Kalejs 
yra suklastotas. 

Konrads Kalejs, kaip rašo 
Sun-Times, manoma, yra vienas 
aukščiausio laipsnio buvęs 
nacių kolaborantas Latvijoje. Ši 
byla yra viena iš 70 bylų, kurias 
dabar veda Teisingumo departa
mento OSI įstaiga Amerikoje. 

Nebaigta konferencija 
Viena. — Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo konferen
cijos Vienoje dalyviai, visų 
Europos kraštų, išskyrus 
Albaniją ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių bei Kanados dele
gatus nutarė trim savaitėm ' 
nutraukti konferencijos darbus, 
pranešdami, kad jie vėl susirinks 
rugpjūčio 29 d. Stebėtojai mano, 
kad konferencija buvo trim 
savaitėm nutraukta ryšium su 
iškylančia is vis naujais 
sunkumais susi tar t i dėl 
baigiamojo dokumento. Tuo 
klausimu yra gilių nesutarimų 
tarp Vakarų valstybių ir komu
nistų valdomų kraštų. Šie 
pastarieji kraštai priešinasi 
Vakarų valstybių pastangom 
baigiamajame dokumente pri
mygtinai pabrėžti žmogaus 
teisių apsaugojimą ir humani
tarines problemas. 

Nr. 158 

Europoje mažinami NATO 
ginklai 

Ta pati sovietų puolimo strategija 

— I r a n a s pirmą kartą 
pranešė, kad praėjusį mėnesį 
Irakas nušovė 1,145 iraniečius 
ir 4,000 sužeidė. 

Apkaltintasis latvis Konrads Kalejs 
išeina iš Dirkseno federalinio pastato 
Chicagoje. 

Kaltintojo žodis 

Kitą dieną teisme investi-
gaturius Thomas Fusi liudijo, 

— Veronoje gyvenusį vokietį 
Anton Malloth, 76 m. amžiaus, 
Italijos vyriausybė nu ta rė 
ištremti iš Italijos už nacių karo 
metų nusikal t imus Čeko
slovakijoje. 

— Suomija pranešė, kad dar 
šiais metais įstos į Europos 
tarybą. Dabartinis tarybos pir
mininkas ispanas Marcelino 
Oreja tais ir kitais reikalais 
lankosi Helsinkyje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šventasis Tėvas privačioje 
audiencijoje priėmė Sovietų 
Sąjungos ambasadorių Romoje 
Lunkov. Ambasadorius, kuris 
dalyvavo Maskvoje įvykusioje 
sovietų komunistų partijos są
junginėje konferencijoje, buvo 
išreiškęs pageidavimą painfor
muoti Šventąjį Tėvą apie šios 
konferencijos darbus. Vatikano 
spaudos direktorius pažymėjo, 
kad ambasadoriaus apsilanky
mas pas popiežių buvęs 
mandagumo vizitas, bet suteiks 
dar vieną progą palaikyti dia
logui tarp Sovietų Sąjungos ir 
Apaštalų Sosto. 

— Azijoje gyventojų skaičius, 
pagal Jungtinių Tautų statis
tinius duomenis, antradienį 
pasiekė 3 bilijonus. Azijoje 
kiekvieną sekundę gimsta 7 
kūdikiai. Azijoje gyvena 60% 
visų pasaulio gyventojų. 

— Washingtone jungtinis 
Kongreso komitetas sutarė, jog 
federaliniams tarnautojams 
būtų pakeltas atlyginimas 4.1%. 
Tokių civilių ir karinių 
tarnautojų yra apie 4.4 milijo
nai. Šį susitarimą turi patvir
tinti prezidentas, kuris jau 
pažadėjo pasirašyti tą įstatymą. 

— Ekvadore prisiekė būti 
geru krašto prezidentu socialis
tas Rodrigo Borja. Iškilmėse 
Ameriką atstovavo Valstybės 
sekr. G. Shultzas. Dalyvavo ir 
Kubos diktatorius Fidel Castro, 
bet Shultzas su juo nesusitiko. 
Naujasis Ekvadoro prezidentas 
Borja pasakė, kad jo pirmasis 
oficialus aktas bus užmegzti 
diplomatinius ryšius su mark
sistine Nikaragva, kuriuos 
buvęs prezidentas Cordero buvo 
nutraukęs. 

— Sovietų istorinių archyvų 
direktorius Afanasejevas parašė 
laišką „Pravdos" dienraščiui, 
siūlydamas pakeisti sistemą, 
nes sovietinė santvarka nesan
ti socialistinė, kurioje nėra nei 
laisvės, nei duonos. .. 

— Senatas priėmė Amerikos 
karinėms išlaidoms įstatymą, 
pagal kurį fiskaliniuose metuo
se bus galima išleisti 282.6 bili
jonus dol. Tai yra mažiau, negu 
prezidentas prašė. Šiuo metu 
nežinia dar ar prezidentras 
pasirašys šį įstatymą. 

— Tailande dešimtys tūks
tančių Burmos gyventojų, įskai
tant ir budistu vienuolius, 
dalyvavo demonstracijose prieš 
vyriausybę, reikalaudami pa
grindinių žmogaus teisių ir 
demokratijos. Suimta daugiau 
negu 850 žmonių, praneša 
Japonijos žinių agentūra. 

Washingtonas. - NATO 
karinių jėgų vadas Europoje 
pranešė, jog Amerika gali su
mažinti savo branduolines 
sprogstamąsias dalis be dides
nės žalos apsigynimui. Gene
rolas John Galvin mano, kad 
sumažinimas šių ginklų bus po
litiniai sutiktas su pasiten
kinimu Europoje, o ypač Vo
kietijoje, kurioje yra išdėstyti 
amerikiečių branduoliniai gink
lai. Jis sako, jog tuo nebus su
silpnintas NATO pajėgumas, 
nes jau yra reikalinga pakeisti 
pasenusius ginklus daug moder-
niškesniais. 

Gen. Galvin, kuris buvo 
atvykęs į Washingtoną pasi
tarimams su Amerikos kariuo
menės vadais, apie tai pasako
jo reporteriams. Naujas NATO 
aukštųjų karininkų pasitarimas 
šiais reikalais įvyks šių metų 
gale ir ten bus nutarta kiek 
sprogstamųjų raketų dalių bus 
galima sunaikinti ir per kokį 
laiką. Generolas su žurnalistais 
nenorėjo leistis į gilesnius to 
klausimo gvildenimus, bet 
sumažinimas bus vienapusiš
kas, nes nereikės tartis su 
sovietų Sąjunga ir nelies Per-
shing branduolinių raketų dėl 
kurių yra neseniai pasirašyta 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis. 

Reikia moderniškų ginklų 
Tačiau generolas priminė, kad 

šis sumažinimas, kuris būtų 
jau trečias per paskutinius kele
rius metus, turėtų būti surištas 
su planuojamų trumpųjų distan
cijų raketų sumodeminimu. 0 
modernizavimas šiuo metu esąs 
būtinai reikalingas, sakė gene
rolas. Po jau įvykdytų sumaži
nimų, dabar Amerika Vakarų 
Europoje dar tur i 4,600 
sprogstamųjų raketų dalių. Per 
trejus metus dar 364 raketos 
bus sunaikintos, kaip to rei
kalauja pasirašytoji sutartis. 

Kariškai nebus susilpninta 
Europa. Nauji ginklai, įskaitant 
aviacijos raketas, kurios bus 
kovos lėktuvuose, o ir kitos 
žemės paviršiuje esančios 
raketos bus taiklesnės nuo 
priešo apsiginti. Bus galima 
turėti daugiau trumpųjų dis
tancijų raketų ir daug moder-
niškesnių, kurios teskris tik iki 
300 mylių, kas yra leista sutar
tyje. Šias raketas bus galima 
laikyti bet kokioje vietoje. 

Sovietuose nė ra pasikeit imo 
Pagal šį planą, bus mažina

mos bombos, artilerijos šoviniai 
ir pasenusios Lance raketos. 
Vak. Vokietijoje vis keliamas 
klausimas metų metais, kad jos 
teritorija vėl netaptų kovos 
lauku tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. Naujieji ginklai bus 
saugesni ir lengvai operuojami, 
pasakė generolas. Be to, jis 
nemanąs, kad karinė sovietų 
doktrina būtų pasikeitusi tiek 
daug, kad jie atsisakytų puola
mosios strategijos. Generolas 
sakė nematąs jokio karinio pasi
keitimo Sovietų Sąjungoje, o juo 
labiau Rytų Europoje. „Plienas 
tebėra kovos lauke, ir niekas ne
pasikeitė", kalbėjo generolas. 

Nepervertinti 
Gorbačiovo 

Amste rdamas . — Buvęs 
Amerikos Valstybės sekretorius 
Henry Kissinger, kalbėdamas 
Amsterdame surengtame tarp
tautiniame studijų seminare 
„Europa devintame dešimtme
tyje", įspėjo Vakarus neper
vertinti dabartinio sovietų kom
partijos generalinio sekreto
riaus Gorbačiovo ir jo vykdomo 
vadinamo persitvarkymo. Gor
bačiovo siekiamos reformos, pa
žymėjo Kissingeris, yra žymiai 
ribotesnės ir paviršutiniškesnės 
negu atrodo. Nuo Stalino laikų 
visi Sovietų Sąjungos vadovai 
išsižadėjo savo pirmatakų. 
Kiekvienas naujas Kremliaus 
valdžios laikotarpis prasidėjo 
valymais ir baigėsi sovietinei 
sistemai neišvengiamu sustin
gimu. 

Australas už Pabaltijo 
laisvę 

Gvatemala. — Tarp lietuvių 
tautos bičiulių Australijos 
politiniuose sluoksniuose yra iš
skirtinai pažymėtinas Australi
jos parlamento deputatas Neil 
Brown. Jis ne tiktai Australi
joje, be t ir t a rp t au t inė j e 
plotmėje įvairiomis progomis 
yra iškėlęs dabartinę neteisėtą 
trijų Pabaltijo kraštų padėtį ir 
parėmęs Pabaltijo tautų negin
čijamą teisę į laisvę ir nepri
klausomybę. 

Austra las deputatas Neil 
Brown paskutinį kartą Pabalti
jo k raš tų klausimu viešai 
pasisakė neseniai Gvatemalos 
mieste įvykusioje Pasaulio Parla
mentarų Unijos konferencijoje. 
Kalbėdamas šios konferencijos 
posėdyje Neil Brown priminė 
pasaulio parlamentaram tebesi
tęsiančią Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją, kurią sovietai 
įvykdė sulaužydami su Pabalti
jo kraštais pasirašytas sutartis, 
tarptautinius įstatymus ir tau
tų bei žmogaus teises laiduo
jančius principus. Neil Brown 
savo kalboje iškėlė pastaraisiais 
dešimtmečiais Pabaltijo tautų 
patirtas skriaudas — genocidi
nio pobūdžio deportaci jas , 
prievartinį rusinimą, žmonių 
persekiojimą už tautinius ir 
religinius įsitikinimus, prie
spaudą įvairiose gyvenimo sri
tyse. 

Australas deputatas Neil 
Brown pažymėjo, kad tarptau
tinė bendruomenė negali būti 
rami, kol Pabaltijo tautos ne
atgaus laisvės ir privalo parem
ti l ie tuvių, latvių ir estų 
vedamą ryžtingą kovą už Pabal
tijo kraštų laisvės atstatymą. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 13 <L: Ipolitas, Ka-
sijonas, Poncijonas, Diana, 
Gilvilė, Naglis. 

Rugpjūčio 14 d.: Euzebijus, 
Tarcizijus, Maksimilijonas, Pa

jauta, Eimuntas, Grintautas, 
Guostė. 

Rugpjūčio 15 d.: ŠvČ. Mari
jos ėmimas į dangų, Žolinių 
šventė. Sigita, Utenis, Rugilė, 
Napoleonas, Visvilas, Vydenė. 

Rugpjūč io 16 d.: Rokas, 
Rugelė, Alvitą. Butvydas, Joki-
mas. 

ORAS 

Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55. 
Temperatūra šeštadienį 93 1., 

sekmadienį 98 1 , pirmadienį 
100 1. 
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STUDIJŲ DIENOS 
Ateitininkų studijų dienos 

vyks rugsėjo 2-5 dienomis Dai
navoje, MI. 

Dieninė programa: 

Simpoziumas: „Popiežiaus 
Jono Pauliaus II enciklika Solli-
ci tudo Rei Socialis mūsų 
gyvenime". Moderatorius — Vy
tautas Vygantas. 

Paskaitos: 

Vaclovas Kleiza. „Lietuvos 
okupacijos nepripažinimas — 
tikrovė ir mitai". 

Vytautas Skuodis, „Pogrin
džio srovės: Bendradarbiavimo 
galimybės ir konfliktų pavojai". 

Algirdas Sta tkevič ius , 
„Žvelgiant į Lietuvos ateitį: 
Pagrindiniai rūpesčiai bei užda
viniai". 

Kun. Valdemaras Cukuras, 
„Modernios teologijos poslin
kiai: Prošvaistės ir klausimai". 

Emilija Sakadolskienė, „Ar
chaika ir modernizmas Bro
niaus Kutavičiaus kūryboje". 

Vakarų programa: 

Vakaronė: Dalia Kučėnienė, 
„Aukštumų siekiant: Iškilios 
lietuvės moterys". Pokalbis ir 
vaizdajuostės. 

Literatūros vakaras skirtas 
Alfonso Nykos-Niliūno poezijai. 
Poeto kūrybą nagrinės Viktorija 
Skrupskelytė paskaitoje, „Lai
kas atsiėmė peizažą". A. Nykos-
Niliūno poezijos rečitalį atliks 
Vaida Kuprevičiūtė-Jay. 

J a u n ų talentų vakaras 

Studijų dienų metu vyks 
turininga religinė programa. 
Bus progos laisvame forume ap
tarti įvairius organizacinius 
klausimus. 

POKALBIS ATEITININKŲ 
NAMŲ RŪPESČIAIS 

Kai į Chicagą atvyksta iš kitų 
vietovių ateitininkai ir aplanko 
Ateitininkų namus Lemonto 
apylinkėje, jie dažnai paklausia: 
„Kodėl jūs šiuos rūmus vadina
te kukliu namų vardu. Jie gi 
tikri Atei t ininkų r ū m a i " . 
Namai ar rūmai — ne taip svar
bu. Daug svarbiau, kad jie būtų 
ateitininkiškos veiklos židinys, 
kuriuo naudotųsi Chicagos ir 
apylinkių ateitininkai, ir kad iš 
to židinio ateitininkiškosios 
veiklos idėjos pasiektų ir kitus 
miestus bei kraštus. Tokia min
tis gal buvo ir tų dešimties Atei
t ininkų namų pradininkų, 
kurie prieš maždaug 10 metų 
juos ateitininkams padovanojo. 
Tik gaila, kad ši graži mintis iki 
šiol vis dar nebuvo pilnai 
įgyvendinta. 

Namai sudaro daug rūpesčio 
ne tik pačiai AN tarybai, kurios 
pirmininkas dabar yra inž. Al
fonsas Pargauskas, bet ir 
visiems jautriau besirūpinan
tiems a te i t in inkų veikla . 
Klausimai — kaip namus 
išlaikyti, kaip pritaikyti juos 
patogesniam naudojimui, paga
liau, kaip įtikinti pačius atei
tininkus, jų vienetus, kad jie 
namais naudotųsi — visa tai 
dažnai iškyla įvairiuose po
kalbiuose. O neseniai atsirado 
ir dar vienas naujas klausimas: 
kaip Ateitininkų namus palies 
kaimynystėje besikuriantis 
Lietuvių misijos centras (kitų 
vadinamas Pasulio Lietuvių 
centru). Be abejo, ateitininkai 
tokio Centro ir naujos parapijos 
steigimui pritaria. Bet ryšium 
su tuo yra būtina persvarstyti 
tolimesnės AN veiklos ir geres
nio panaudojimo galimybes. 

Tam reikalui rugpjūčio 3 d. 
Ateitininkų namuose buvo 
sukviestas būrys asmenų iŠ 
pačios AN tarybos. Ateitininkų 
federacijos, namų pirkėjų ir kt. 
Pasitarime dalyvavo: AF vadas 
J. Polikaitis, J. Damušienė, S. 
Kuprys, A. Prapuolenytė. dr. A. 
Darnusis, J. Baužys, M. Tamu-
lionienė. S. Tamulionis, A. Par
gauskas, P. Brizgys, S. Patlaba. 
J. Alenskas, dr. P. Kisielius ir 
viešnios iš Putnamo, seselė pro-
vinciolė Bernadeta ir seselė 

Margarita. Pasitarimą pradėjo 
AN tarybos pirm. A. Pargaus
kas, pokalbiams vadovavo dr. A. 
Darnusis. 

Buvo kalbamasi atvirai, pa
reikšta labiau ar mažiau opti
mistinių ar pesimistinių 
minčių. Optimistai, ypač dr. 
Kisieliaus asmeny, galvojo, kad 
AN ateitis šviesi. Namai turi 
išlikti ir išlikti visai ateitininkų 
šeimos veiklai. Reikia tik įdėti 
daugiau darbo, statyti salę ir 
pritraukti didesnį visuomenės 
dėmesį. 

Pesimistai, ar gal geriau — re
alistai (Baužys, Damušienė, 
Tamulioniai ir kt.) iškėlė 
faktus, kad patys ateitininkai 
dėl įvairiausių rimtų ir nerimtų 
priežasčių namais nesinaudoja, 
jų nepalaiko, nerengia juose 
savo renginių, susirinkimų, iš 
viso, jais per mažai domisi. 
Namų tarybai tenka dirbti vien 
tik, kad namai išsilaikytų eko
nomiškai. Įsikūręs Misijos cent
ras šią padėtį dar labiau pasun
kins. 

Iš Putnamo seselių buvo iš
girsta, kad jos rimtai planuoja 
atvykti į Chicagą, apsigyventi 
kur nors netoli besikuriančio 
Misijos centro ir Ateitininkų 
namų ir prisidėti prie pastora
cinio naujai kuriamos parapijos 
darbo. Galėtų padėti ir atei
tininkų veiklai. Ši žinia buvo 
sutikta šiltai, tokie seselių 
planai teigiamai atsilieptų į 
visą Chicagos pietvakarių lietu
vių religinį gyvenimą. 

Buvo kalbama (Polikaitis, Da
rnusis ir kt.), kad Ateitininkų 
namai galėtų būti įjungti į 
Ateitininkų fondą ir per jį 
pasidaryti Ateitininkų federaci
jos dalimi. Jie tada taptų visų 
ateitininkų (ne vien Chicagos ir 
apylinkių) nuosavybe ir centru. 
Juose vietos rastų pati Atei
tininkų federacijos būstinė, atei
tininkų archyvai, korporacijų 
kambariai, „Ateities' redakci
ja bei administracija, „Ateities" 
literatūros fondo leidykla ir kt. 
institucijos. Namus reiktų 
naudoti jaunimo kursams, suva
žiavimams, rekolekcijoms ir 
susikaupimo dienoms, o Chica
gos ir apylinkių ateitininkus 

Vėl iavų p a k ė l i m a s moksleivių a t e i t i n i n k u stovykloje Dainavoje. 

LIETUVOS TRISPALVĖ 
Rima Idzelyte 

Tėvų, tėvelių žemė; 
Teplevėsuoja vėliava; 
Gal ne tokia, kaip buvo, 
Bet ta viltis dar vis gyva. 

Metų, metais kraują liejom 
Su kryžiuočiais ir kitais; 

Žudė, degino ir mušė, 
Vargas po vargo, laikų laikais... 

Bet per visą šitą skausmą 
Vilties mums davė mūsų 

vėliava: 
Geltona, žalia ir raudona, 
Teplevėsuoja visada... 

ATEITIES LITERATŪROS 
FONDAS KVIEČIA 

• ! • • 

Šiuo metu „Ateities" Lite
ratūros fondas vykdo naujų 
narių vajų. Fondo nariu gali 
tapti kiekvienas lietuvių groži
nės literatūros ateitimi susi
rūpinęs skaitytojas. Metinis 
nario įnašas — dvidešimt penki 
doleriai, o studijuojančiam jau
nimui — tik dešimt dolerių. Fon
do nariu tapti labai lengva-: 
pakanka išrašyti čekį „Ateities" 
Literatūros Fondo vardu ir 
nusiųsti savo adresą ir nario 
mokestį Vakarei Valaitienei, 
7215 So. Saeramento Ave., 
Chicago, IL 60629. Fondo nariai 
gauna visas fondo grožinės lite
ratūros serijos knygas be atski
ro mokesčio, o taip pat gali ypač 
patrauklia kaina užsiprenume
ruoti specialius leidinius (pa
vyzdžiui — dabar spausdinamą 
Aisčio raštų pirmąjį tomą tik už 
dešimtį dolerių). 

Šįmet literatūros mėgėjams 
ALF sudarė sensaciją: išleido 
pirmąsias dvi Kazio Almeno 
detektyvinės trilogijos knygas: 
„Saują skatikų " ir „Lietingos 
dienos Palangoje". Trečiajam 
detektyviniam romanui Alme
nas praėjusią vasarą rinko 
medžiagą Kaune. 

„ D r a u g o " spaustuvė jau 
spausdina pirmąjį Jono Aisčio 
raštų tomą. Yra planuojami 
keturi tomai — tai svarbus pro
jektas. Raštus redaguoja Alfon
sas Nyka-Niliūnas ir Antanas 
Vaičiulaitis. Pirmąjį raštų tomą 
galimajau dabar užsiprenume
ruoti už 15 dol. (ALF nariams — 
tik 10 dol.). Tai maždaug 500 
puslapių gražaus formato ir dai
laus įrišimo knyga, kuri kaups 
Aisčio poetinį palikimą. 

P lanuojama leisti Vlado 
Šla i to eilėračių r inkinį 
„Vyšnios pavasarį", taip pat 
spaustuvei ruošiama Danguolės 
Sadūna i t ės poezijos knyga 
„Diena grožiu įkaitinta" ir 
kun. Ričardo Mikutavičiaus 
e i lėraščių r inkinys ,,Kad 
Lie tuva neišsivaikščiotų". 
Laukia eigos ir Kazimiero 
Barėno naujas romanas 
„Meškos maurojimo metai", 
Henr iko Nagio poezijos 
rinktinė. Tad derlius didelis, ir 
„Ateities" Literatūros fondas 
kviečia talkininkus. Tapdami 
ALF nariais labai regimu būdu 
padėsime lietuviškajai grožinei 
literatūrai pasklisti po visą 
platų pasaulį. ALF 

„ATEITIES" JAUNIMO 
KŪRYBOS KONKURSAS 

„Ateites" žurnalas skelbia 
metinį jaunimo kūrybos 
konkursą. Jame dalyvauja visi 
jauni kūrėjai, kurie savo kūrybą 
yra atsiuntę žurnalui spaus
dinti. Vasaros atostogos yra 

įpareigoti juose rengti savo 
renginius, susirinkimus. 

Namų taryba, iki šiol 
nepaprastai nuoširdžiai dirbusi, 
buvo prašoma paruošti įvairius 
planus, kuriuos būtų galima 
a te i ty pr i ta ikyt i besikei
čiančiose situacijose. Visus šiuos 
klausimus ir pasitarime išryš
kėjusias mintis ir planus siūlyta 
iškelti šio rudens metiniame 
AN akcininkų susirinkime. 

Federacijos vadas J. Polikai
tis ir visi pasitarimo dalyviai 
išreiškė padėką A. Pargauskui 
ir visai AN tarybai už darbą bei 
rūpesčius. Visi ateitininkai 
buvo kviečiami nuoširdžiai savo 
namus paremti ir, svarbiausia, 
pagyvinti savo veiklą. 

J . Bažys 

VISI KVIEČIAMI 

Ateitininkų namų tradicinė 
gegužinė sparčiu šuoliu artėja. 
Gegužinė įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 21 d., Ateitininkų so
de, po Mišių De Andreis 
koplyčioje. 

Atlikę sekmadienio religinę 
pareigą, visi kviečiami pasukti 
į gretimus Ateitininkų namus 
pietums ir atsigaivinimui šal
tais gėrimais malonioj pažįs
tamų ir draugų bendrystėj. 

Praeityje Ateitininkų namuo
se rado prieglobstį ne tik jau
nimas, bet ir visi lietuviai savo 
renginiams. Ir toliau ši prie
globstis nebus atsakoma. Nema
nome, kad kaimynystėje stei
giantis naujam centrui, namų 
reikšmestnnažėtų. Tikime, kad 
artimas bendradarbiavimas bus 
abipusiai naudingas. 

Visiems žinoma, kad namų 
išlaikymas pareikalauja daug 
darbo ir lėšų. Išlaikymo lėšų 
sumažinimui ir ruošiama ši 
gegužinė. Tikime, kad namų 
rėmėjai supras šį reikalą ir gau
siu atsilankymu mus parems. 
Taryba stengsis visus maloniai 
priimti, pavaišinti ir sudaryti 
gerą nuotaiką. Laukiame! 

Partizanų pagerbimui pasta
tytas lietuviškas kryžius namų 
priekyje, oro atmainų veikia
mas, buvo pradėjęs rodyti 
gedimo ženklų. Tarybos papra
šytas Mečys Šilkaitis, nebo
damas vasaros karščių, naujai 
kryžių perdažė. Ačiū jam už šią 
paslaugą. 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

geras laikas pafotografuoti, 
pamankštinti plunksną ir pa
rašyti žodžius ant popierio. Tiek 
daug įspūdžių iš stovyklų, vasa
ros kelionių, susitikimų su 
draugais! Visa tai puiki me
džiaga , ,Ate i t i e s" žurnalo 
jaunimo kūrybos konkursui. 

Tradicinis „Ateities" žurnalo 
vakaras įvyks šeštadienį, spalio 
1 d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Vakaro metu bus įteiktos 
jaunimo kūrybos premijos. 

Šiuo metu visi jaunieji poe
tai rašytojai, žurnalistai ir 
fotografai kviečiami dalyvauti 
„Ateit ies" žurnalo jaunimo 
kūrybos konkurse. Laukiami ei
lėraščiai, apysakos, apybraižos, 
straipsniai, piešiniai, meniškos 
nuotraukos, vasaros stovyklų 
nuotraukos ir aprašymai, metų 
veiklos nuotraukos ir korespon
dencijos. Imkime plunksną ir 
parašykime! Medžiagą galima 
siųsti „Ateities" žurnalo ryšių 
skyriui, 7430 So. Maplewood 
Ave., Chicago, IL 60629. 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy Medlcal Clinle 
217 E. 127 St. — Lemont. lt 60439 
Priklauso Palos Community Hospital 'r 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Trt. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS j 

Tel . 7S7-7575 
5780 Archer Ave 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SlOfiYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETM J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

Ofs tai. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm , antr, ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
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jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

U S A 
Kanadoje (U.S.A. dol.) 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 
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metams "̂  metu 3 mėn. 
. $70.00 $40.00 $25.00 
. $70.00 $40.00 $25.00 
.$70.00 $40.00 $25.00 
$40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West Slst Street 

Tai. — 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 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractic — 
5522 S. Wolt Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

•ą. 
Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6. penkt 10-12 1-6 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marque t te Medical Bu i ldmg 

6 1 3 2 S Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

Tel . 436-7700 

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 591h St.. Chicago IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Eigin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses' 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
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Dievas pašaukė — 

DIEVAS IR 
PAGARBINO 

Ateinantį pirmadienį yra Ma
rijos dangun paėmimo šventė. 
Pagal katalikų Bažnyčios ne
seniai paskelbtą dogmą Marija 
su kūnu ir siela buvo paimta į 
dangų. Dabar yra tikėjimo tie
sa, bet į ją tikėjo jau Bažnyčios 
tėvai, kaip šv. Jonas Damasce-
nas, Germanas Konstantino-
polietis ir kt. Jie suprato, kad 
ta, kuri buvo pašaukta būti 
Dievo Motina, negalėjo pavirs
ti dulkėmis, negalėjo mirti kaip 
nuodėmingi žmonės ir pranykti 
niekieno nepastebėta ir Dievo 
neatlyginta. Čia ir remiamasi 
apaštalo Pauliaus žodžiais, kai 
jis sako romėnams: „Kuriuos gi 
jis iš anksto paskyrė, tuos ir pa
šaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir 
nuteisino, kuriuos neteisino 
tuos ir pašlovino" (Rm. 8, 30). O 
juk nė viena nebuvo iš anksto 
paskirta tapti Dievo Sūnaus 
Motina, kaip Marija, kurią 
Dievas apsaugojo ir nuo gimto
sios nuodėmės, pelnytos visai 
žmonijai pirmųjų tėvų neklus
numu savo Kūrėjui. 

Kai dar Marijos dangun pa
ėmimas nebuvo paskelbta pri
valoma tikėjimo tiesa — dogma, 
kuri niekada nesikeičia, ji buvo 
garbinama labiau už kitus šven
tuosius, nes ji buvo pašaukta 
būti nepaprasta pasiuntine — 
duoti žmonijai Išganytoją, kurio 
laukė ilgus amžius. 

Tik „laiko pilnybei įvykus" 
(Ef. 1, 10), kaip sako šv. Paulius, 
Dievas pirma siuntė Mariją 
gimti nekaltai pradėta, Dievas 
ją pašaukė būti savo Sūnaus Jė
zaus Kristaus Motina, Dievas ją 
išskyrė iš visų kūrinių, kurie tik. 
buvo prieš ją ar po jos šioje 
žemėje, „kad žinotuj:iėt, kokia 
yra jo pašaukimo viltis, kokie 
garbingi jo tėvonystės turtai 
šventiesiems ir koks yra visa 
perviršijęs jo jėgos didumas 
mumyse, kurie įtikėjome jo 
galingos jėgos veikimu". (Ef. 1, 
18-19). Anot Jono Damasceno, 
„Veikėjo Dievo Motinai to, kas 
yra Sūnus, turėti, ir visa kūri
nija, kaip Dievo Motiną ir 
tarnaitę, pagarbinti". Tai ir 
buvo jos į dangų paėmimas be 
jokio tarpsnio žemėje sunykti 
kaip kiti žmonės. 

Marija yra išimtis žmonių 
tarpe, nors ji visu kuo panaši į 
kitus žmones, kaip jos sūnus 
Jėzus, nors jis buvo Dievo Sū
nus, žmogiška išvaizda panašus 
į visus žmones. Ji gyveno ne
turte, vargo žemiškus vargus, 
kentėjo kartu su Kristumi, kai 
jis buvo ant kryžiaus, kaip kitos 
motinos kenčia dėl savo vaikų. 
Marija buvo išimtis žmonių 
tarpe tik savo nekaltu prasi
dėjimu, nes tai buvo jos privile
gija dėl nuopelnų būsimų Dievo 
Sūnaus, kurį ji turėjo pagimdyti 
ir žmonių misijai paruošti. Jos 
buvo vienos privilegija, kad ji 
žinojo savo sūnaus Jėzaus 
pašaukimą, kilmę ir misiją. Bet 
ji ilgus metus turėjo tylėti ir 
kartu su Kristumi slėpti jo 
pasiuntinybę. Net tada, kai jis 
pradėjo skelbti naują mokslą — 
Evangeliją, ji buvo tik motina, 
kuri galėjo sekti, bet negalėjo 
prakalbėti apie jį, kaip Dievo 
Sūnų. 

Ji žinojo, kad yra Dievo 
pašaukta ne tik išnešioti, ne tik 
pagimdyti ir išauginti, bet ir 
būti tarpininke tarp nusikaltu
sio žmogaus ir nekalčiausio 
Dievo — savo sūnaus Jėzaus 
Kristaus. „Dievas, kuris turtin
gas gailestingumu dėl begalinės 

savo meilės, kuria j is mus 
mylėjo" (Ef. 2, 4), padėjo jai 
atlikti savo žmogiškas, motiniš
kas ir Dievo Motinos pareigas 
žemėje net iki jos sūnaus mirties 
ant kryžiaus. J i žinojo, kad ji 
yra jo padaras, sutverta Kris
tuje Jėzuje geriems darbams, 
kuriuos Dievas prirengė, kad 
juose elgtumės (Plg, Ef. 2, 10). 

Marija elgėsi ne pagal savo 
privilegijas, kurias jai suteikė 
Dievas, bet pagal savo žmogiš
kumą, kad neišsiskirtų iš kitų 
žmonių. Net po archangelo ap
reiškimo ir jai pasakymo, kad ji 
yra pilna malonės, kad ji gim
dys Dievo Sūnų, pradėtą iš 
Šventosios Dvasios, ji aplankė 
savo giminaitę Elzbietą, kuri 
turėjo pagimdyti Jėzaus atėjimo 
pranašą Joną Krikštytoją. 

Švč. Marijos, Dievo Motinos, 
i škė l imas aukšč iau k i tų 
kūrinių, jos su kūnu ir siela 
paėmimas į dangų, jos garbi
nimas kaip aukščiausios tobuly
bės žmogaus, o ne kaip Dievo, 
yra ta ip pat jos privilegija. Pri
vilegija yra ir tų, kurie Marijoje 
sudeda savo viltis. 
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Lietuviai Mariją visuomet 
gerbė ir garbino labiau, negu 
bet kuriuos šventuosius. Ją 
laikė ne tik šventa moterimi, 
bet ir Dievo Sūnaus Motina. Ne
buvo namų senesniais laikais, 
kur nebuvo Marijos paveikslo, 
nors tas paveikslas tik meni
n i n k ų fantazijos kū r inys . 
Mariją garbino gražiausią gegu
žės mėnesį ir vaisingą rudens 
mėnesį spalį. Taip atrodė ūki
ninkų kraštui, taip labiausiai 
tiko ir reikėjo. Nors Marijos 
mėnesiai gegužė ir spalis, kada 
specialiai kalbamas rožinis, 
skirti Bažnyčios, bet lietuviai ir 
Lietuva Mariją garbino ne dėl 
įsakymo ir nurodymų. Jie gar
bino ją iš įsitikinimo, kad Ma

rija y ra jų ir visos Lietuvos mo
tina. Ne be reikalo popiežius Pi
jus XI Lietuvą pavadino Terra 
Mariana — Marijos žeme. 

Dabartinėse sąlygose išeivija 
ir t au ta tėvynėje turi pagerbti 
Mariją ne tik kaip Dievo Mo
tiną, bet ir kaip savo motiną, 
kuri kiekvieną lietuvį nuo 
mažens globoja, lyg jai lietuvis 
specialią pagarbą teikia. Ne 
tiek pati šventė, kad ji supuola 
su paprasta diena ir katalikas 
atlieka nutraukdamas nuo savo 
darbo ar poilsio pareigą išklau
syti šv. Mišių, bet kartu su Ma
rija pakėlimas minties ir sielos 
į aukštesnes sritis, į dieviškas 
aukštumas, prisiminimas, kad 
žmogus žemėje tik laikinai gy
vena ir kad tik laikiną misiją 
atlieka. 

Net ir Marijos garbinimas že
mėje yra tik laikinas, tik žmo
giškos vilties ir pasitikėjimo 
savo dieviška mot ina iš
re iškimas. Kiekvienas nori 
pakilti su savo motina į dangiš
kas aukštumas, būti su savo 
Kūrėju, būti su savo motina 
amžinai. Tai yra gilioji prasmė 
visos tos teikiamos pagarbos 
Marijai, kai ji yra jau išaukš
tinta šalia savo dieviško Sūnaus 
Jėzaus. 

Lietuvoje ši šventė buvo vadi
nama Žolinėmis, nes tai lyg va
saros pabaiga. Jau visi javai pri
nokę, visos gėlės baigia peržy
dėti. Bet žmonės su tomis var
pomis ir gėlėmis atiduodavo 
savo širdis ir savo pasitikėjimą 
savo dieviškai Motinai. 

P r . Gr. 

Be visų blogybių esančių šios 
dienos Amerikoje, negalima pro 
pirštus praleisti vagiliavimo 
krautuvės. Nors prie įėjimų 
įspėjimai ir primena, kad „shop-
lifting" yra nusikaltimas ir 
pagautas bus baudžiamas visu 
griežtumu, bet tai neatbaido 
ilgapirščių ir tos rūšies vagystės 
aliarmuojančiai daugėja kiek-
v iener ia i s metais . Per 
paskut in ius 4 metus, FBI 
žiniomis, maisto produktų 
prekybose, departmento krau
tuvėse vagystės padaugėjo 24 
procentais. Šiais metais beveik 
du milijonai amerikiečių bus 
teisiami už vadinamą penkių 
pirštų nuolaidą. Yra apskai
čiuota, kad vienas iš 35 yra 
pagaunamas. Moterys vagia 
daugiau už vyrus ir vagių 
amžius svyruoja tarp 25 ir 45 
metų. 

Pavogtų daiktų vertę yra 
sunku apskaičiuoti, bet pre
kybininkų spėjimu gali būti 
tarp 8 ir 50 bilijonų per metus. 
Esant tokiems nuostoliams, kas 
nors turi juos padengti. Jie yra 
padengiami vartotojų, pirkėjų. 
Ką bepirktume, mokėdami 
prisidedame prie prekybos 
balanso. Šeima, susidedanti iš 4 
narių vidutiniškai permoka 300 
dolerių. Vidutinė vogtų prekių 
vertė maisto krautuvėje yra 11 
dolerių, kai tuo tarpu depar
tamento krautuvėje yra 100 
dolerių. Galima būtų pateisin
ti maisto vagilius, kad juos 
verčia alkis tai daryti, bet nė 
pas vieną nebuvo rasta maltos 
mėsos. Geriausi, brangiausi 
bifštekso (žlėgtainis) gabalai 
slėpėsi po jų rūbais. 

Vieni vagia iš reikalo, kiti iš 
noro turėti, treti iš pokšto. Il
l inois Smulkaus verslo 
sąjungos teigimu, trys ket
virtadaliai pagautų priklauso 
vidutinių arba didelių uždarbių 
kategorijai. Tipiškas vagis yra 
išsilavinęs, pusė yra baigę uni
versitetus. Chicagos apylinkėje, 
pagal Marshall Pields vicepre
zidentą, 80 procentų pagautų 
turi kišenėj užtenkamai pinigų 
ar kredito kortelių užsimokėti 
už pavogtas prekes. 

Kas verčia juos vogti? At
sakymai yra įvairūs. Žymus 
New Yorko psichologas paaiš
kina tokį elgesį apibendrinan
čiu posakiu: jeigu man ko 
neduodi, aš pasiimu. Kiti. 
pavydo vedami, remiasi „kas 
tavo, tai ir mano". Kitas psi
chologas aiškina: vagis nenori 
eiti su gyvenimu. Jis nori pra
lenkt i ki tus . Lengviausias 
būdas ką nors įsigyti yra 
vogimas. Nereikia dirbt i , 
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taupyti ar sumokėti. Nutvertų 
turtingųjų ir pasiturinčių pa
siaiškinimai yra įvairūs. Vieni 
teisinasi užmiršę, kad įsidėjo į 
rankinuką, kiti norėjo namuose 
patikrinti dydį ir pan. Viena 
Chicagos žymaus advokato 
žmona teisinosi, kad ji norėjusi 
savo elgesiu atsilyginti savo 
vyrui už neparėjimą laiku pietų. 

Prieš porą mėnesių buvo 
sulaikyta prie savo Lincoln 
Continental mašinos buvusi 
Miss America Bess Myerson. 
Krautuvės apsaugos pareigū
nams ją perdavus policijai, jos 
krepšyje buvo rasta pora 
buteliukų nagams lako, dvi 
poros auskarų, dvi kišeninės 
lemputės baterijos ir viena pora 
sandalių. Visko vertė: 44.07 dol. 
Pasiaiškinimas: atsiminė 
palikus neužrakintą automobilį 
ir būtų grįžus sumokėti. Ją 
reikėtų priskirti prie klepto-
manų grupės, nes ta i yra 
atsitikę ir anksčiau. Klep-
tomanija sergą vagia, ką reikia 
ir ko nereikia. Tokiu būdu 
daikto įsigijimas jiems patiems 
nėra suprantamas. 

Vienas Hollywood puošmenų 
prekybininkas tuo reikalu 
išsireiškė: kuo turtingesnis, tuo 
mažiau turi malonumo iš pirki
mo. Vogimas yra daug įdo
mesnis. Klientė, sumokėjus 
4000 dolerių už suknelę, pasi
glemžia 40 dolerių apyrankę. 
Yra pirkėjų, kurie išprovokuo
ja apkaltinimą. Su tokiais 
reikia būti atsargiems. Su
manus prekybininkas nepra
randa nė 40 dol. vertės pre
kės. Kantriai sulaukęs kito 
apsilankymo, mandagiai užsi
mena apie tą apyrankę ir 
užklausia, ar jis gali pridėti tuos 
40 dol. prie tos dienos sąskaitos. 
Paprastai atsakymas yra tei
giamas. 

Kaip mums yra žinoma, di
džiosios prekybos, turėdamos 
tiek daug prekių, sudeda jas ant 
lentynų ir pirkėjas pats pasitar
nauja. Di iiosios prekybos turi 
įrengusiu* TV stebėjimo stotis, 
kur sekamas pirkėjų judėjimas. 
Mažesnės prekybos apsiriboja 
savo sekliais. Bet vagystės 
nemažėja. Organizuotas vei
kimas vyksta abiejuose frontuo
se. Geras uždarbis ir lengvos 
bausmės — dirva organizuotam 
veikimui. Organizacijos paves
tas vagilis vyksta į nurodytą 
krautuvę su uždaviniu išnešti 
džinsus, brangius marškinius ar 
emoroidų kremą. Daiktai bus 
perimti kitų narių. Preperation 
H turi gerą paklausą. Kremas 

sustabdo kokaino naudotojams 
nosies kraujavimą ir heroino 
vergams — sumažina adatų 
dūrių sutinimą. 

Viena ir kita pusė gauna in
strukcijas, kaip atlikti savo 
uždavinius. Vagių metodai yra 
tiek išdirbti, kad yra spaus
dinami pamokymai, kaip pra
dėti ir tobulėti toje srityje. Savos 
rūšies vadovėliuose nurodoma, 
kaip paslėpti prekes arba kaip 
atpažinti seklius. Sekliai yra 
aprūpinti Walkie-talkie. Jeigu 
moteris šneka į savo rankinuką, 
būk atsargus. Išvengti prie 
išėjimo Sensormatic aliarmo, 
mokoma apvynioti aliarmą 
sukeliančius guzikus metaliniu 
aplanku. Taip pat rankinukas 
išklotas metaliniu popierium 
sustabdys vartų jautrumą. 
Vadovėliams į pagalbą ateina ir 
praktiškos priemonės. Už 50 
dolerių galima įsigyti impro
vizuotą dovanų dėžę, kuri pati 
atsidaro ir uždėjus ant norimo 
daikto, jį paima ir automa
tiškai užsidaro. Kalifornijoj už 
300 dolerių galima gauti guminį 
maišą, kurį užsikabinusi mote
ris atrodo nėščia. Ši prekių 
slėptuvė gali lengvai sutalpin
ti kelių šimtų dolerių vertės 
gėrybių. 

Organizuotas veikimas atlie
kamas sutartinai: vieni išneša 
iš krautuvės, kiti tuoj perima 
laimikį, t ret i pardavinėja 
gėrybes. Darbas lengvas, uždar
bis geras, bausmės menkos. Nu
tvertas vagilis ar profesionalas 
negauna daugiau 30 dienų 
kalėjimo. New Yorko pašonėj 
Paramus prekiavimo centras su
traukia pęr dieną apie 300,000 
žmonių. Tad nenuostabu, kad 
policija yra taip užsiėmus, kad 
neturi laiko pagautuosius vežti 
į policijos būstinę. Nutverti 
būna čia pat krautuvėj apklau
sinėti, paimtos pirštų nuo
spaudos ir paleidžiami iki teis
mo. 

Kadangi tik 1 iš 35 yra nu
tveriamas,, kova su ta blogybe 
neatrodo, sėkminga. Mažesnės 
prekybos naudoja savo ap
sigynimo metodus. Tarnautojui 
žvelgiant įeinančiam pirkėjui 
tiesiai į akis, vagiui sukelia 
jausmą, kad jis yra iš pereito ap
silankymo atpažintas. Arba 
dėmesys jau yra atkreiptas. 
Kitaip sakant, vagies kepurė 
dega. 

Keista, kad laikai taip greitai 
keičiasi. Dar tik šio šimtmečio 
pradžioj niekas namų durų 
nerakindavo, č šiandien nė dveji 
užraktai nepadeda. 

Quo vadis, America? Kur eini, 
Amerika? 

Į VYNUOGYNĄ 
PASAMDYTIEJI 
DARBININKAI 

Mato evangelijoje skaitome, 
kad kartą vienas jaunuolis pa
klausė Jėzaus, ką jis turįs 
daryti, kad laimėtų amžinąjį 
gyvenimą. Kristus atsakė, kad 
reikia laikytis įsakymų ir 
išvardino tuos įsakymus. Kai 
jaunuolis pasigyrė, kad viso to 
laikąsis, Kristus paaiškino: jei 
norįs tobulesnio gyvenimo, turįs 
savo turtus parduoti, išdalinti 
vargšams ir sekti paskui Jėzų. 
Jaunuolis tai išgirdęs, nuliūdęs 
pasišalino. O Jėzus mokiniams 
paaiškino, kad turtuoliui ne
lengva patekti į dangaus kara
lystę. 

Tada Petras ir kitų apaštalų 
vardu paklausė: „Štai mes viską 
palikome ir sekame paskui 
tave. Kas mums bus už tai?" 
Jėzus paaiškino, kad jie bus 
teisėjai dvylikos Izraelio 
giminių drauge su Žmogaus 
Sūnumi dangaus šlovėje. O „kas 
palieka namus, brolius,seseris, 
tėvus, vaikus, dirvas gaus 
šimteriopai ir paveldės amžinąjį 
gyvenimą" Tačiau priduria: 
„Daugel pirmųjų bus paskuti
niai, o daugelis paskutinių — 
pirmi" (Plg. Mt. 19,10-30). 

Iliustracijai apie tuos pirmuo
sius ir paskutinius Jėzus pasako 
palyginimą apie į vynuogyną 
pasamdytus darbininkus. 

„Su dangaus karalyste yra pa
našiai, kaip su šeimininku, 
kuris anksti rytą išėjo samdytis 
darbininkų savo vynuogynui. 
Susiderėjęs su darbininkais po 
denarą dienai, jis nusiuntė juos 
į savo vynuogyną. Išėjęs apie 
trečią valandą, jis pamatė kitus, 
stovinčius aikštėje be darbo. Jis 
tarė jiems: .Eikite ir jūs į mano 
vynuogyną, ir, kas bus teisinga, 
aš jums užmokėsiu!' Jie nuėjo. Ir 
vėl išėjęs apie šeštą ir devintą 
valandą, jis taip pat padarė. 
Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado 
dar kitus bestovinčius ir sako 
jiems: ,Ko čia stovite visą dieną 
be darbo?' Tie atsako: ,Kad 
niekas mūsų nepasamdė'. J is 
taria jiems: .Eikite ir jūs į 
vynuogyną'. Atėjus vakarui, 
vynuogyno šeimininkas liepia 
ūkvedžiui: .Pašauk darbininkus 
ir išmokėk jiems atlyginimą, 
pradėdamas nuo paskutinių ir 
baigdamas pirmaisiais!' Atėję 
pasamdytieji apie vienuoliktą 
valandą gavo po denarą. 
Pr i s ia r t inę pirmieji manė 
daugiau gausią, bet irgi gavo po 
denarą. Imdami jie murmėjo 

prieš Šeimininką ir sakė: .Šitie 
paskutiniai tedirbo tik vieną 
valandą, o tu sulyginai juos su 
mumis, kurie nešėme dienos ir 
kaitros naštą'. Bet jis vienam 
atsakė: .Bičiuli, aš tavęs ne
skriaudžiu! Argi ne už denarą 
susiderėjai su manim? Imk, kas 
tavo, ir eik sau. Aš noriu ir 
šitam paskutiniam duoti tiek, 
kiek tau. Nejaugi man nevalia 
daryti su savais pinigais, kaip 
noriu? Ar todėl tu šnairuoji, 
kad aš geras? Taip paskutinie
ji bus pirmi, o pirmieji — 
paskutiniai" (Mt. 20,1-16). 

Palyginime šeimininkas sam
do darbininkus ne visus iš kar
to, bet skirtingomis valandomis: 
anksti rytą, paskui 3,6,9 ir 11 
vai. Diena pas žydus buvo 
apskaičiuojama kitaip, negu 
mes dabar skaitome. Taigi nau
ja diena neprasidėjo vidurnaktį, 
bet buvo apsprendžiama pagal 
saulę. Naktis jų apskaičiavimu 
prasidėdavo saulės nusileidimu 
ir baigdavosi saulės patekėjimu 
ir buvo dalinama į 4 sargybas. 
O diena — nuo saulės užtekė
jimo iki nusileidimo — į 12 va
landų. Iš tų valandų bendrai 
skaičiuodavo tik trečią, šeštą ir 
devintą valandas. 

Kadangi žydų diena buvo 
apsprendžiama pagal saulę, ji 
ne visais metų laikais buvo vie
noda: ilgiausia 14 valandų, o 
trumpiausia tik pusdešimtos va
landos. Rugsėjo mėnesį, kada 
darbas buvo vynuogyne, vynuo
gių skynimas ir sunaudojimas, 
palyginime tas „anksti rytą" 
buvo maždaug aušra arba mūsų 
laiku apie šešta valanda ryto. 
Naujas samdymas darbininkų 
yra „trečią valandą", mūsiškai 
skaitant apie 9 valandą ryto. 
Palyginimo šešta valanda, mū
siškai bus jau vidudienis, žydų 
devinta valanda — mūsiškai jau 
trečia vai. po pietų. Pagaliau 11 
valanda, mūsiškai skaitant jau 
yra penkta valanda po pietų. 
Taigi pasamdytieji tą valandą, 
vynuogyne dirbo ne daugiau 
kaip vieną valandą. 

J .V . 

Aukščiausias gamtos nuo
pelnas, kad dorybė į visas širdis 
meta šviesą; net ir tie, kurie 
nenori eiti dorybių keliais, jas 
vistiek mato. 

Seneca 

Didieji žmonės yra meteorai, 
kurie skirti degti, kad žemė 
būtų apšviesta. 

Napoleonas 

Kar\tik sutiksi gerą žmogų, 
ištieskl jam ranką ir pririški jį 
pria Širdies. 

M. Robespierre 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 

VINCAS SALČIŪNAS 

18 
Venecijos miestas (368 t. gyv.)yra vidury lagūnos, 

kurią nuo Adrijos jūros skiria ilga kopų nerija. Dėl to 
jūros audros miesto nepasiekia, bet ypatingų jūros 
potvynių metu pakilęs vanduo dažnai pripildo kanalus 
ir užtvindo lėtai grimstančio miesto aikštes, pada
rydamas daug žalos. 

Venecija yra ankštai susigrūdusi ant 118 salų ir 
salelių, viena nuo kitos atskirtų daugybe kanalų, 
kuriuos vadina upėmis (rio), nors vanduo jose niekur 
neteka. Aišku, kad žemė buvo per minkšta statybai, 
tai į ją sukalė milijonus ilgų rąstų ir ant jų statė namus, 
rūmus ir bažnyčias, kurių svarbiausia yra Šv. Morkaus 
bazilika. Kiek atokiau nuo bazilikos yra jos varpinės 
bokštas, iš kurio matai miestą ir jo architektūros pa-
minkus, lyg ant delno. 

IŠ varp inės bokšto 
Iš bokšto matau mėlyną lagūną, apgyventas salas, 

o arčiau — visą miestą, jo šviesius namus ir raudonus 
stogus. Mieste viskas taip glaudžiai sugrūsta, kad 
nematau nei gatvelių, nei kanalų, lyg jų visai nebūtų, 
tik iš tos raudonų stogų jūros iškyla bažnyčios, jų bokš
tai ir kupolai. Pačioj Venecijoj, neskaitant tolimesnių 
salų, priskaitoma su virš 90 didesnių ar mažesnių 
bažnyčių. Gal ne visos jos dabar veikia, bet kadaise jos 
visos tarnavusios didikų šeimoms, kurios į savas 

bažnyčias sutelkė didelius meno turtus. Bandykime Sio ansamblio grožis jau iš tolo pagauna atvykstančiojo 
drauge apžiūrėti miestą iš šio 320 pėdų aukščio varpi- aki- Greta šios yra pailga Giudecca sala, kurios pakraš-
nės bokšto. čiu išrikiuoti puošnūs rūmai, vilos ir namai, o tarp jų 

Miestą pusiau dalija išsivingiavęs Didysis (Grande) aukštai iškyla, lyg gulbė balta, Atsiteisimo bažnyčia 
kanalas, pagrindinis vandens transporto kelias, daug s u stambiu kupolu ir dviem bokštais. Ji buvo pasta-
kur su virš 200 pėdų platumo. Abiejose jo pusėse tiesiai 
į vandenį nusileidžia senoviškų rūmų ir namų pama
tai ar bažnyčių laiptai. Virš kanalo aukštai iškelti trys 
dideli tiltai, padaryti tik pėstiems pereiti. Kadangi šis 
kanalas labai tiko didikų ir pirklių skoniui, tai prie 
jo ir susispietę puošniausi, įvairių stilių rūmai, statyti 
viduramžių laikais. Jie ir iš aukšto atrodo žavingai. 

Antroj Didžiojo kanalo pusėj yra marmurinė 
bizantiška Sveikatos Karalienės bazilika, statyta 1630 
m., atsidėkojant Marijai už maro pabaigą. Ją puošia 
du stambūs kupolai, du bokštai ir daugybė statulų 
aplink visą aštuonkampę bažnyčią. Kiek toliau yra 
gotiška didžiulė Pranciškonų bažnyčia (14 amž.), gar
si 1 itiano „Dangun ėmimo" paveikslu ir daugeliu kitų 
meno kūrinių. Dar kiek į rytus pasisukus, padangę 
dominuoja labai stambi, veneciškai-gotiška plytinė 
Domininkonų bažnyčia (13 amž.). Ji pasižymi garsių 
menininkų kūriniais ir palaidotų Venecijos kuni
gaikščių antkapiais. Greta bažnyčios yra istorinė Šv. 
Morkaus mokykla, kurios fasadas yra laikomas rene
sanso stiliaus šedevru Venecijoje. 

Kitapus Šv. Morkaus kanalo yra nedidutė Šv. Jur
gio sala, kurią beveik visą užima S. Giorgio Maggiore 
(Šv. Jurgio Didžioji) bažnyčia ir Benediktinų vie
nuolynas. Platus, baltas fasadas su korintiškom kolo
nom gražiai derinasi su rausvais pastatais ir raudonais 
stogais. Ant viršaus yra stambus kupolas, du bokšteliai 
ir atskirai stovintis aukštas, plytinis varpinės bokštas. 

tyta 16 šimtm., taipgi atsidėkojant už praėjusį marą. 
Dabar iš Šv. Morkaus varpinės atkreipiu dėmesį į 
arčiau esančias įdomybes. 

Šis varpinės bokštas stovi pakrašty keturkampės 
Šv. Morkaus aikštės, kurią iš trijų pusių supa masy
viniai marmuriniai rūmai, kurie senais laikais tarnavę 
kaip valdžios prokuratorių būstinė, o dabar juose įstai
gos ar muziejai. Jų pirmas aukštas išpuoštas meniš
kom arkadom, kuriose dabar yra daugybė užeigų, 
restoranų, kavinių. Aikštės grindinys išklotas marmu
rinėm plokštėm su raštuotais padabinimais. Ši aikštė 
(dažnai vadinama Venecijos svetaine) būtų dar 
patrauklesnė, jeigu kas nuo tų rūmų nuplautų suodžių 
ir purvo nuosėdas, kurios, per šimtmečius susirinku
sios, sudaro apleistos vietos įspūdį. 

Kitam aikštės gale yra pasakiškai graži Šv. Mor
kaus bazilika, bizantiško stiliaus šedevras. Jos portalai 
padabinti arkomis, kolonomis ir freskomis, o virš jų 
yra kita eilė skliautuotų freskų. Dar aukščiau stovi šeši 
labai nusmailinti bokšteliai ir daugybė statulų, skulp
tūrų, pap'uošimų. Panašūs puošmenys kartojasi ir 
bazilikos šonuose. Virš didžiųjų durų arkos yra keturi 
paauksuoti arkliai, padaryti pagal graikų 3 šimtm. 
modelius. Ant stogo dar yra 5 dideli bizantiški kupolai 
ir daug visokių sienų, arkų bei langų. Visų šių 
puošmenų rinkinys atrodo daugiau panašus į teatro 
sceną, negu į bažnyčios stogą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

HORIZONTAI 
LIETUVOS ATSTOVAS 
„DOSSIER" ŽURNALE 

VVashingtone išeinantis, čia 
reziduojantiems užsienio diplo
matams ir tarptautinei bend
ruomenei skirtas liuksusinis 
žurnalas „Dossier" rugpjūčio 
mėn. numeryje nemažai vietos 
skiria kelių šalių diplomatams. 
Jų tarpe Japonijos ambasado
riui Nabuo Marsunagai, Kipro 
ambasadoriui Andrew Jacovi-
des, Vatikano pronuncijui arki
vyskupui Pio Laghi ir Lietuvos 
atstovui VVashingtone Stasiui 
Lozoraičiui. 

Kiekvieno iš čia suminėtų dip
lomatų spalvota fotografija 
užima visą žurnalo puslapį. 
Charakteringa, kad St. Lozo
raitis nufotografuotas Lietuvos 
pasiuntinybėje prie ten kaban
čio dailininko Kalpoko tapyto 
istorinio nepriklausomybės ak
tą pasirašiusių Lietuvių tarybos 
narių paveikslo. Tinkamesnio ir 
taiklesnio istorinio vaizdo šiai 
Lietuvos atstovo nuotraukai, 
kurį pastebėjo liuksusinio žur
nalo fotografas Lietuvos pasiun
tinybės rūmuose, tikrai nebuvo 
galima surasti . Sią didžiai 
įspūdingą nuotrauką būtinai 
reikia pamatyti gyva akimi. 
Tuo tarpu kiekvienam aprašo
mam diplomatui paskirti 3 ar 
keturi žurnalo puslapiai. 

Trijų su puse puslapių 
straipsnį apie Lietuvos atstovą 
Stasį Lozoraitį rugpjūčio mėn. 
„Dossier" žurna le , kur is 
pasiekia ne t ik didesnius 
Amerikos mies tus , bet ir 
įvairias pasaulio šalis, kur 
Amerika turi savo atstovybes, 
parašė žurna l i s t as Tim 
McNicol, jį pavadindamas 
„Žmogus be savojo krašto". 

Pastabusis žurnalistas, nors ir 
padarydamas kai kurių klaidų, 
rašo, kad Lietuvos atstovas VVa
shingtone Stasys Lozoraitis ats
tovauja tai šaliai, kuri egzistuo
ja daugiau jo širdyje, negu bet 
kuriame žemėlapyje. (Čia įdomu 
paminėti vieną iš charakteringų 
St. Lozoraičio toliau straipsny
je paskelbtų pareiškimų, kad 
„nėra galimybių man darant 
karjerą pakilti aukščiau ir 
padidinti savo algą. Bet aš dir
bu savo pasitenkinimui, nes 
tikiu, kad dirbu naudingą dar
bą...") 

Toliau žurnalistas McNicol 
primena faktą, kad nuo 1940 m. 
birželio mėnesio, kai Sovietų 
Sąjunga aneksavo tą Pabaltijo 
šalį, Lietuva yra sovietinė 
respublika ir visi įstatymai bei 
potvarkiai ateina iš Maskvos. 
Straipsnyje dar kartą prime
nama, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir jų sąjungininkai 
Lietuvos, o taip pat Latvijos bei 
Estijos aneksijos oficialiai nie
kad nepripažino ir dabar nepri
pažįsta. 

Žurnalistas pastebėjęs, kad St. 
Lozoraitis taip pat eina ir Lie
tuvos atstovo prie Šv. Sosto pa
reigas, taigi būna ir VVashing
tone ir Vatikane, pamini, kad jis 
porą kartų per mėnesį nuvyksta 
į valstybės departamentą, kur 
su Valstybės departamento pa
reigūnais aptaria politinius, 
kultūrinius ir žmogaus teisių 
klausimus, dominančius ne tik-
jo atstovaujamos šalies žmones, 
bet ir emigracijoje gyvenančius 
lietuvius. Taip pat, Šiais laikais 
Lietuvos pasiuntinybė tarnauja 
kaip informacijos centras tiems, 
kurie universitetuose studijuo
ja Rytų Europos tautų istoriją ir 
politiką. 

Straipsnyje primenama, kad 
Lozoraičio tėvas Stasys Lozo
raitis, Sr., buvo nepriklausomos 
Lietuvos d ip lomatas , kad 
okupavus Lietuvą su šeima 
gyveno Romoje, kur sūnus 
studijavo teisę. 1956 m. jaunasis 
St. Lozoraitis pradėjo dirbti Lie
tuvos pasiuntinybėje prie Šv. 
Sosto, 1983 m. buvo paskirtas 

Lietuvos atstovo VVashingtone 
dr. Stasio Bačkio padėjėju, o jam 
pasitraukus — Lietuvos atstovu. 

Tai tik viena kita laisvai at
pasakota ištrauka iŠ ilgoko 
straipsnio. Kai „Draugo" ben
dradarbis, pamatęs ypač diplo
matų (jų tarpe ir Sovietų 
Sąjungos didžiulio štabo) plačiai 
skaitomame „Dossier" žurnale 
taip įspūdingai pagerbtą Lietu
vos atstovą ir taip pat dar sykį 
primintą faktą, kad Lietuva yra 
okupuota, paskambino į Lietu
vos pasiuntinybę pasveikinti, 
St. Lozoraitis kukliai prisipa
žino, kad jam esą malonu, jog šį 
sykį į jį buvo atkreiptas dėme
sys, aplenkus kitų ir gal žymiai 
didesnių šalių diplomatus. 

O aš tada tyliai pagalvojau: 
mūsų atstovas yra nepaprastai 
patrauklus, daug svetimų kalbų 
mokant is diplomatas, 
surandantis bendrą kalbą su 
kiekvienu žmogum, su kuriuo 
tik tenka jam susidurti. Tai gal 
viena iš priežasčių, kodėl jis 
pateko į šio liuksusinio žurnalo 
puslapius šalia Vat ikano 
pronuncijaus, Japonijos bei 
Kipro ambasadorių ir Ugandos 
princesės. 

MUMS VISKĄ DAVĖ 
LIETUVA 

Sekmadienio, liepos 31 d., 
popietę Amerikos katalikų 
tautinėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje VVashingtone iškil
mingomis Mišiomis prie didžiojo 
altoriaus ir procesija į Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčią buvo 
baigtas sukaktuvinis Lietuvos 
Vyčių seimas. 

Į Mišias suplaukus keliams 
šimtams vyčių atstovų iš beveik 
60-ties kuopų, ta ip pat 
nemažam būriui apylinkės 
lietuvių ir vysk. P. Baltakio 
vadovaujamai dvasininkų dele
gacijai atėjus prie altoriaus, 
būrys vyčių davė IV laipsnio 
nar io priesaiką ir buvo 
pr i sa ikdin ta nauja centfo-
valdyba. Po šio Lietuvos Vyčių 
dvasios vado kun. A. Jurgelai
čio lietuvių kalba atl ikto 
ritualo, vargonams palydint 
šventovėje nuskambėjo vyčių 
himnas, kurio žodžius paraše 
1914 m. iš Lietuvos atvykęs 
poetas kun. M. Gustaitis, o 
muzika komp. A. Aleksis. Dau
gelis įsiklausėm į himno 
žodžius: „Ei, Vyčiai, gyvenam 
Tautai ir Bažnyčiai ,/Mums vis
ką davė Lietuva/vaduosim gal
va ją sava..."/ 

Šie iškilmingi Lietuvos vyčių 
himno žodžiai jau skamba 74 
metus , nenustodami savo 
prasmės, nes vyčių rūpestis 
Lietuva tiek jos laisvės, tiek ir 
vergijos metais buvo ir yra 
didelis,nors jie atstovauja III ir 
IV Amerikos lietuvių kartai. 

Vysk. P. Baltakis, prieš 
Mišias pasveikinęs vyčius, jas 
aukojo su keliolika lietuvių 
kunigų. Jų tarpe buvo ir du 
prelatai iš Romos: Algimantas 
Bartkus ir Audrys Bačkis, kuris 
pasakė grynai lietuviško turinio 
gražų pamokslą anglų kalba. 
Mišias lietuviškomis giesmėmis 
palydėjo amerikiečių Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos choras iš 
Silver Spring, Marylando valsti
jos. Tai buvo istorinis įvykis, 
kad amerikiečių choras lietu
viškai giedotų lietuvių kompo
zitorių giesmes. Tuo istoriniu 
įvykiu vyčių vadai ne be rei
kalo didžiuojasi. Tai ypač pabrė
žė prof. J. Stukas ir kiti. 

Po Mišių procesijai atėjus į lie
tuvių Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčią, vyčių delegatai kiek 
vienas prie altoriaus padėjo po 
žiedą, visi pasimeldė ir kartu su 
choru nuskambėjo giesmė 
„Mari ja , Mari ja" . Taip 
iškilmingai ir buvo baigtas 
75-sis seimas, kurio metu buvo 
aplankyta ir Lietuvos atsto
vybė. Iškilmingose Mišiose šalia 

Lietuviai Californįįoje 
SĖKMĖS REGINAI! 

Visad malonu sužinoti geras 
naujienas. Mūsų kolonijoje ilgą 
laiką gyveno Regina Aukštkal-
nytė Kungienė, po staigios vyro 
dr. Zigmo Kungio mirties liku
si viena su trimis mažais sū
numis. Vėliau išsikėlė į Eugene, 
Oregon, pas tėvus ir ten džiau-

kitų dalyvavo Lietuvos diploma
tijos šefas dr. S. Bačkis su 
žmona ir Lietuvos atstovas VVa
shingtone bei Vatikane St. Lo
zoraitis. 

gėsi sveikesniu klimatu tiek 
gamtos, tiek vaikų auginimo 
atžvilgiu. 

Visi ats imename Reginos 
gražų, minkštą soprano balsą. 
Gautame iš Reginos laiške skai
tome, kad ji tik ką pasirašė 
kontraktą dainuoti Eugene 
Operoje La Boheme ir Elixir of 
Love (Elisir d'Amore.). Taigi pir
mas žingsnis profesionaliniame 
lygyje jau žengtas! Repetuoja 
tris kartus į savaitę, lauksime 
daugiau žinių apie pasisekimus 
ir į švieisą operinę ateitį! 

Taip pat maloni žinia, kad Re-

Trisdešimt penktojo Santaros-Šviesos 
suvažiavimo 1988 m. rugsėjo 8-11 d.d. 

Tabor Farmoj, Sodus, Mich. 
PROGRAMA 

Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. , 2 vai. Algis Mickūnas, „Galios 
filosofija ir cinizmo problema". 

Pokalbis su Česlovu Kudaba apie gamtosaugą Lietuvoje. 
8 vai. Judita Sedaitytė, ,,Fantastinis realizmas lietuvių 

dailėje". 
Pokalbis su Regimantu Adomaičiu apie filmą ir teatrą. 

Penktadienis, rugsėjo 9 d., 9 vai. Roman Szporluk, 
„Ukraina persitvarkymo laikotarpyje". 

Simpoziumas „Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje"; Rimvydas 
Glinskis, Daiva Skuodytė, Darius Sužiedėlis, Antanas Šileika 
(Moderuoja Judita Sedaitytė). 

2 vai. Pokalbis su Sigitu Geda apie išeivijos ir Lietuvos poezi
jos santykius. 

Saulius Sužiedėlis, „Vokiečių okupacijos Lietuvoje istoriniai 
klausimai: kas naujo, kas sena". 

8 vai. Regimanto Adomaičio rečitalis. 
Pokalbis apie persitvarkymo sąjūdį Lietuvoje. 

Šeštadienis, rugsėjo 10 d., 9 vai. Česlovas Kudaba, 
„Kultūros fondo dabartis ir ateitis". 

Kostas Ostrauskas, „Žodžiai, žodžiai, žodžiai". 
2 vai. Sigitas Geda, „Rytų filosofija ir lietuvių poezija". 
Audronė Barūnaitė VVilIeke, „Kaino ir Abelio mitas S. T. Kon-

droto kūryboje".. 
Multidiscjpjjnarinių studijų instituto, A. Mackaus fondo, AM 

& M fundacijos, Metmenų ir Santaros-Šviesos federacijos or
ganizacinis Dosėdis. 

8 vai. Literatūros vakaras: Vitalija Bogutaitė, Sigitas Geda, 
Henrikas Nagys, Kostas Ostrauskas, Liūne Sutema, Aldona 
Veščiūnaitė. 

Jono Dovydėno fotografijų paroda. 
Naujų knygų sutiktuvės. 

Sekmadienis, rugsėjo 11 d., 10 vai. Ilona Gražy-
tė-Maziliauskienė, „Iliuzijų vingiai — A. Landsbergio drama". 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Iki rugsėjo 5 d. 
užsiregistruoti: Marija Paškevičienė, 306 • 55th PI . , Downers 
Grove, IL 60516. 

VUT? 

rfl INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 

Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, j iems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberte Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

gina atsitiktinai susitiko kadai
se pažintą jauna vyrą, dabar irgi 
likusį vieną su keturiais sūnu
mis, ir po atnaujintos draugys
tės su juo sukūrė šeimą. Dabar 
jos pavardė Kungys-Kesslau. 
Gerhardo motina lietuvė ir jis 
yra kilimo iš Klaipėdos, j u r y 

CLASSIFIED GUIDE 
REALESTATE 

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

Kreiptis į: Hermis DecKys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
kalbėti lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 

3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

Ieškau automobiliui garažo. 71 ir 
Richmond apylinkėje. 

778-6916 

Reikia vieno ir 2-jų butų namų. Jei 
norite parduot i , skambinki te 
778-6916. Brokeris P. Žumbakis. 

For sale Lithuanian Bakery & small 
Sub-Shop-Deli 7 rm. house attached. 
Mušt sėli due to ill health. 

Brockton, Mass. 
508-588-1999 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis-Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

L-
FOR RENT 

J 
MASTER PLUMBING 

COMPANY 
Licensed, Bonded, Insured 

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

Restoranas NERINGA 
2632 W. 71 st St. 
tel. 312-476-9026 

Vienintelis autentiškas lietuviškas 
maistas Čikagoje ir apylinkėse. 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeiing 

Porches & Decks • Ftoor & VVail Tiie 
Alumingm Siding S Trim • Kitchen & Baths 
Masonry -Rec Rooms 
Additions 'Insurance Repairs 

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

Išnuomojamas butas Marquette 
Parko apyl. 6 kamb. 2 a. su 
kilimais ir šiluma. Suaugusiems. 
Tel. 434-9369. 

Išnuomojamas gražus 3 kamb. bu
tas pusrūsyje prie 70 & California 
Virimo krosnis ir šaldytuvas; spintelių 
virtuvė ir vonia; pakeltos ąžuolinės 
grindys. Sausas ir šiltas. $200 į mėn. 
Skambinti 430-2137 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Brighton Parko apyl. suaugu
siems. $280 į mėn. Šiluma nuomi
ninkų. Te l . 737-4135. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Pox Remodeiing & Construction 
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas 
remontas. įkainojimas veltui. Skam
binti: John Lapė 254-3338. 

INTERNATIONAL 
O.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8810/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d . , rugsėjo 19 — spalio 
2. N.Y. $2,069.00; Chicago $2,159.00 

Nr. 8810/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d . , Vakarų Vokietijoje 
(Oktoberfest) 5 d . , rugsėjo 19 — spal io 7. N.Y. $2,349.00; Chicago 
$2,435.00. 

Q.T..Iittenurtfonal tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

REAL ESTATE 

'.H'SBį KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACe REALTORS 

IHCOMS TAX - IMSUMHCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IRSĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S- Pulaski 

767-0600 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 1 Vz aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 aj to. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

No- 232 — 12 butų mūras Bridgeporto 
viduryje; 2 ir 1 mieg. butai. Atskiras 
šildymas; ištisas rūsys: puikiai išlaikytas; 
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie Skambin
kite dabar! 

No. 248 — viduryj* Brighton! 3 butų 
gražuolis! 2 mieg. kamb. pirmame ir antra
me aukšte; i mieg. „related living" apt.; 
atskiras šildymas; moderni virtuvė; 2 auto 
garažas su automatišku atidarymu; alumi-
nio ..trim". Labai Švarus, daug priedų. 46 
& Sacramento Skubėkite! 

No. 254 — 71 & Pulaski naujas 3 butų 
namas: 3 mieg. kamb. ir 1 V? prausyklos pir
mam ir antram aukšte: 2 mieg kmb. pus
rūsio bute; atskiras karštas vanduo; 2V2 
auto. garažas. Puikiai išlaikytas, nepapras
tai švarus. Skubėkite! Skambinkite dabar! 

No. 26764 A Karlov 7% kamb. aštuon
kampis mūras: 58 pėdų ilgumo; 4 dideli 
mieg.; didžiulė virtuvė; „dinette ir valg. 
kamb.; išdažytas rūsys: 2 auto garažas; 
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir 
elektra. Tobulai švarus, puikiai išlaikytas 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

0 BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

HELP WANTED 

Reikalinga moteris namų ruošai 
ir prižiūrėti vaikus Orland Parke. 

Skambinti 349-1911 

r&v 

Naujai atidaromam lietuviškam 
. restoranui ..Baltija'". 8100 Roberts 
I Rd., Justice. I I . sav. Marius ir Ar-
! vydas Kielai. reikalingos padavėjos, in

dų plovėjas ir maisto ..orderių" iš
davėja. Skamb. 458-1400 arba 
594-1220. 

_ i 

O.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 00465 TEL.: (312) 430-7272 

Siuvama pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avias kailio 
kailinius, taip pat paltus I i avies kailio gabaliukų. Valoma Ir 
pataisoma. Parduodame avies kailio apvalkalus auto. 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avias kailio 
šlepetes. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 
Tel. 047-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p. 
Šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p. 
Sekmadienį uždaryta 



DARIAUS-GIRĖNO 
ŽYGIŲ PRISIMINIMAS 

Lietuvių t au ta laukia iš savo 
sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai 
reikia ir jos sūnums prisidėti 
prie bendrojo darbo — tir t i dar 
mažai žinomas Žiemių Atlanto 
vandenyno oro sroves, o taip pat 
naujai išrastus navigacijos bū
dus ir priemones pritaikyti kas
dieniniams reikalams. Mes, gy
vendami tokiais laikais, kada 
oras s tengiamasi panaudot i 
žmonijos reikalams, laikome 
savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti. . . „Li-
tuanicos" laimėjimas tegu su
stiprina jaunųjų Lietuvos sūnų 
dvasią ir įkvepia juos naujiems 
žygiams! 

„Lituanicos" pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto van
denyno gelmes tegu auklėja jau
nųjų lietuvių a tkaklumą ir ryž
tumą, kad sparnuotas lietuvis 
bū t i na i ve ik tų k las t ingą j į 
A t l a n t ą Tėvynės L ie tuvos 
garbei! Tad šį skridimą ski
riame ir aukojame Tau, Jaunoji 
Lietuva! Tą didįjį bandymą pra
dėsime, tikėdamiesi Dangaus 
palaimos". 

Tai iš trauka iš lakūnų Stepo 
Dariaus ir Stasio Girėno kreipi-
mosi-testamento prieš jų žygį 
per Atlantą. Kaip žinome, nors 
jie Atlantą perskrido laimingai, 
tačiau žuvo tuometinėje Vokie
tijoje liepos 16 d. naktį . Jų žu
vimo priežastis nėra pilnai iš
aiškinta, nors teigiama, kad 
lėktuvas užkliudęs medžius ir 
nukritęs žemėn. 

Yra pripažinta, kad lietuviai 
lakūnai buvo labai gerai pasi
ruošę šiam skridimui, nors dėl 
lėšų stokos, negalėjo apsirūpinti 
naujausia technika. Nuskridę 
6411 km pagal įveiktą nuotolį 
jie užėrnė antrąją vietą tarp visų 
l akūnų , iki tol įve ikus ių 
Atlantą. Navigacijos t ikslumu 
jų skrydį, panašiai kaip ir Lin-
bergo skridimą iš New Yorko į 
Paryžių, žinovai tada vadino 
nepralenkiamu. 

Šiemet suėjo j au 55 metai nuo 
to didžiojo žygio į Lietuvą. Šis 
Dariaus-Girėno užmojis ir jų 
ryžtas, turbūt, dar neturi sau ly
gaus mūsų istorijoje. Šiandien 
lietuviai, kur t ik jie begyventų, 
gerai prisimena Dariaus-Girėno 
pavardes, didžiuojasi jų darbais 
ir pasiekimais. Ypač juos gerai 
prisimena Chicagos lietuviai, 
nes čia lakūnai ruošėsi savo žy
giui į Lietuvą, čia tebėra jų gar
bei p a s t a t y t a s p a m i n k l a s , 
veikia jų vardu pavadintas 
Amerikos legiono postas, litu
anistinė mokykla ir kt. 

Iki šiol tuos minėjimus Chica-
goje ruošdavo Dariaus-Girėno 
postas su jo veikėjo J. Paukščio 
pagalba. Tačiau tiek to posto va
dovaujantieji asmenys, tiek pats 
J . Paukštis paseno. Nėra tos jė
gos, kuri būtina, norint, ką nors 
didingesnio surengti . 

Kaip žinome, dar iki šiolei di
džiausioje Chicagos lietuvių 
kolonijoje — Marąuet te Parke 

tebestovi šiems mūsų didvy
riams pastatytas paminklas . Jo 
statyba rūpinosi specialus komi
tetas ir 1935 m. vasarą buvo ati
dengtas dar iki šios dienos tebe
stovintis paminklas . Jis kaina
vęs 11,450 dolerių. 

Su šiuo paminklu nėra labai 
gerai. Nežiūrint, kad j is yra 
centrinėje vietoje, tač iau jo 
priežiūra nelabai rūpinamasi . 
Dažniausiai jis būna aprašinė
t a s įvairiais nešvankiais žo
džiais jaunųjų vandalų. Praėju
sių metų rudenį „prapuolė" pa
grindinė paminklo dalis — rutu
lys, kuris vaizduoja pasaulį. Per 
„Margučio" radiją po kur io 
laiko šis įvykis buvo praneštas. 
Tik po kurio laiko buvo sužino
ta , kad t a s rutulys buvo nuim
t a s „ v a l y m u i " . Na , o t a s 
„ v a l y m a s " už t rukęs ap ie 8 
mėnesius. Taigi dedasi nenor
malūs dalykai, kokių nebeturė
tų būti. 

Re ik tų įsteigti Dariaus-Girė
no pamink lo globos komitetą, 
kur i s t u r ė t ų rūpintis jo priežiū
ra . J u k Marąuet te Parke dar 
daug lietuvių tebegyena, jų 
t a rpe nemaža pensininkų, ku
riems ir paminklo fizinė priežiū
r a ne turė tų būti sunki . 

Dariaus-Girėno globos komi
te tas tu rė tų būti iniciatorium ir 
minėj imų organizavime. Ka i 
l ie tuvių didesnė dalis apleis 
M a r ą u e t t e Parką , patį pa
minklą gal reikėtų perkelt i 
k i tu r . Apie ta i , žinoma, jau da
b a r bū tų gal ima pradėti galvo
t i . J u k j i s pas ta ty tas už pri
vačius p in igus ir jį perkelt i at
rodo t u r ė t ų būti įmanoma. 

„Lietuvių t au ta laukia iš savo 
sūnų ir drąsesnių žygių..." Taip 
savo t e s t amen te rašė Darius ir 
Girėnas. J ie savo didžiąją misiją 
a t l iko, užmokėdami didžiau-

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

1988 m. rugpjūčio 14 d. sue ina penker i metai nuo 

A.tA. 
APOLONIJOS JAROŠIENĖS 

mirties. 
Su liūdesiu ir skausmu pr i s imename kasdien Tave, 

brangi Mamyte ir mieloji Sese. Aukšč iaus ias nusivedė 
Tave Anapus... Bet kol mes gyvi šioje žemėje, gyveni ir 
Tu — mūsų širdyse ir mintyse. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir velionės Apolonijos bran
giam atminimui šv. Mišios bus aukojamos tėvų Marijonų 
koplyčioje ir Lietuvoje. 

Artimieji, draugai i r pažįs tami prašomi prisiminti 
mirusią savo maldose. 

L iūdesy je l ikę d u k t ė i r s e s e r y s s u š e i m o m i s . 

A.tA. 
KĘSTUČIUI URBUČIUI 

s t a i g a ir n e t i k ė t a i a t s i s k y r u s iš š io pasau l io , 
r e i šk iame gilią užuojautą m i e l i e m s t ė v a m s , AN
TANINAI ir P R A N U I U R B U Č I A M S , žmonai ELISA-
BETH, v a i k a m s DANIELA i r S T E F A N , seseriai RŪ
TAI K I L I E N E I su š e i m a i r k a r t u meldž iamės . 

Genovaitė Bielskienė 
Pijus, Danguolė, Kristina ir Audra Bielskai 
Gediminas, Roma ir Edvardas Bielskai 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — MM v. vakaro. 

Visos laidos U WCEV stotie* 
1460 AM banga. 

Adresas: S l l So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 00480. 

Tek (312) 839-2511 

£^3 midkind FcdGrcil 
Savings and Loan Association 

siąja kaina — gyvybe. Šiandien 
vargu ar kas tokią kainą iš 
mūsų sutiktų mokėti. Tačiau to 
nebūtinai reikia. Pasistenkime, 
kad jų šventa atmintis nebūtų 
užmiršta, kad minėjimai ir 

paminklas n e b ū t ų p a l i k t a s 
likimo valiai . Ta i j a u bus 
nemažas darbas iš mūsų pusės. 
O gal net ir j aun imas prie šių 
darbų galėtų prisidėti? 

E d . Šula i t i s 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

A.tA. 
kun. ANTANAS KARDAS 
Gyveno Sunny Hills, FL. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 11 d., 9:15 vai. vakaro, sulaukęs 

76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Griškabūdyje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys Marytė 

Kardauskaitė ir Pranė Kamantauskiene su vyru Vaciu, JAV-
bėse; Lietuvoje — Marcelė Strimaitienė su vyru ir šeima. 

Velionis buvo brolis a.a. kun. Jono Kardausko, MIC. 
Velionis buvo didelis lietuviškos spaudos rėmėjas. 
Priklausė Lietuviškos Knygos klubui, Lietuvių Ben

druomenei ir daugeliui kitų organizacijų. 
Laidotuvės įvyks antradieni, rugpjūčio 16 d. iš Šv. Teresės 

bažnyčios, Sunny Hills Blvd., Sunny Hills. Po gedulingų 
pamaldų velionis bus nulydėtas į Calvary kapines, Sunny 
Hills, FL. 

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

Nuliūdę seserys ir giminės. 

A.tA. 
TEODORA SERAPINIENĖ 

SKABLAUSKATTĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 12 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Joniškyje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ignas, Lietuvoje brolis 

Povilas su šeima, svainis Rapolas ir kiti giminės. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Muzikų ir Lietuvių 

Pensininkų draugijoms. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 14 d. nuo 4 iki 

9 v.v. ir pirmadienį, rugpjūčio 15 d. riuo 4 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 8t. » 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 16 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs vyras ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

M M 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuot tvarkomos 
mūsų Kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista o .. anizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame jdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 motų 10 dienų kelionės [ Uetuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Uopos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
Americar. Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje. Maskvoje ir kituose Europos miestuose 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių j Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas Prašome paskubėti užsisakyti keliones. 

Dėl r»gistraci|0S ir informacijų skambinkite 1-312-239-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
Wostern Ave., Chlcago, III. 80643. 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 
v 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ELE t=> 
EOUMNOSaC 
LENDER 

|| REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius. įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
VVoodhaven. N.Y. 11421 

A.tA. 
LIUDAS MONTRIMAS 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukęs 84 m. amžiaus, mirė š.m. rugpjūčio 
10 d. 4 vai. p.p. tik atvažiavęs j Victory Lakęs priežiūros 
ligoninę, Lindenhurst, IL 

Velionis gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Nevarėnų 
valsčiuje. VVaukegane išgyveno 37 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Joana, sesuo Stefani
ja Akavickienė, brolis Rapolas su žmona Marija — VVaukegane 
ir sesuo Liuda Rimdzevičienė su šeima — Klaipėdoje. JAV-
bėse: sūnėnas Rapoliukas Montrimas, žmona Jean ir šeima; 
dukterėčios: Vida Kosmoniene su vyru Robertu ir šeima, Aldo
na Montrimaitė, Zita Širkienė su vyru Julium ir Elena 
Skališienė su vyru Eduardu. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 
4 iki 8 v.v. Petroshus koplyčioje, 315 lOth St., North Chicago, 
IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 13 d. Iš koplyčios 
8:30 v. ryto velionis bus atlydėtas į Šv. Baltramiejaus 
bažnyčią, 8th & Lincoln, VVaukegan, IL., kurioje 9 v. ryto bus 
atlaikytos gedulingos pamaldos už jo sielą. Po pamaldų velio
nis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines Čikagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome 
aukoti: Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207-1922. 

Nuliūdę: žmona ir giminės. 

Laidotuvių dir. Ed. Petroshus, tel. 312-473-3966. 

M y l i m a i sesute i 

A.tA. 
JADZEI ŠARŪNIENEI 

Lietuvoje m i r u s , g i l i am liūdesy l ikusiai seseriai ZI
N A I S I N K E V I Č I E N E I su še ima ir k i t i ems artimie
s i e m s r e i šk i ame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų dr-jos 
Melrose Parko ir apylinkių skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. U a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 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. U 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 HOMK 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 1 5 

1410 S o . 5 0 t h 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 SŪNCS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTI 'V IV DIRKKTORIAI 

2 4 2 4 VVest 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430 -5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M., J r . 

• 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

x R imvydas Glinskis , Dai
va Skuodytė, Darius Sužiedėlis 
ir Antanas Šileika dalyvaus 
simpoziume ..Jaunoji karta Lie
tuvoje ir išeivi joje" San
taros-Šviesos trisdešimt penkta
jame suvažiavime rugsėjo 8-11 
d. Tabor Farmoj, Sodus, Mich. 

x P u t n a m o seselių rėmėjų 
va ldyba ir talkininkės buvo 
susirinkusios Balfo patalpose 
rugpjūčio 8 d. aptarti 27 Madų 
parodą, kuri bus Jaunimo cen
tre spalio 16 d. 

x Ses. N a n c y S t r e a t m a t t e r 
(medicinos daktarė, kardiologe) 
rugpjūčio 15 d., Marijos Dangun 
Ėmimo šventėje, darys pirmuo
sius vienuoliškus įžadus Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijoje. 
Įžadams šv. Mišias laikys vie
nuolyno kapelionas kun. Stanis
lovas Gaučias ir St. Adrian 
klebonas kun. Petras Paurazas. 

x A . a. kun . A n t a n a s Kar
d a s (Kardą uskas) po sunkios li
gos mirė rugpjūčio 11d. savo na
muose Sunny Hills, Fla. Velio
nis buvo gimęs 1912 m. kovo 4 
d. Baigės Marijonu gimnazija 
Marijampolėje, studijavo farma
ciją, o paskiau įstojo į Vilka
viškio kunigų seminariją. Kuni
gu įšventintas 1939 m. birželio 
11 d. Dirbo Sakiuose, Čilėje, 
Michigane ir ilgiausiai Nevv 
Yorko pastoracijoje, kol išėjo į 
pensiją ir išsikėlė į Floridą. 
Amerikoje liko sesuo Marytė ir 
P r a n ė K a m a n t a u s k i e n ė su 
vyru. Laidojamas Kalvarijos 
(Calvary) kapinėse iš St. The-
resa bažnyčios rugpjūčio 16 d., 
antradienį. Chicagoje liko daug 
jo draugų. Vyresnis jo brolis 
kun. J o n a s Kardauskas, MIC, 
mirė Chicagoje prieš devynerius 
metus. 

x I r e n a Kerelienė su dalimi 
šeimos šiandien išvyksta į Tau
tinę skau tų stovyklą Kensing-
ton, Ohio. Ji taip pat paėmė 
jubiliejinės knygos apie skautų 
gyvenimą didelę dalį nuvežti į 
stovyklą. 

x T ė v a s J o n a s Bacevičius , 
O F M , Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyne, Putnam, CT. 
rugsėjo 11 d. praves Šiluvos 
Marijos šventę. Programoj: 10 
v.r. vaizdajuostė apie Šiluvą, 
11:00 v.r. Šv. Mišios, 12:00 pie
tūs, 1:30 v. p.p. konferencija, po 
to iškilminga procesija giedant 
giesmes ir kalbant rožančių. 
Visi kviečiami dalyvauti. Malo
nėkite pranešti: I. C. Convent , 
P u t n a m , CT. 06260 a r b a te l . 
1-203-928-5S52. 

(sk) 

x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 
pirkti a r parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į A lex 
Rea l ty , 5727 W. Cermak Rd. , 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. į s t a i 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V i k t o r a s . Viktoras Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai , taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu m e s 
nega l im pa rduo t i : mes ga l im 
p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk.) 

x A r t Ins t i tu t e of Ch icago 
muziejaus krautuvė ieško tar-
nautojų-pardavėjų ir krautuvės 
vedėjo pavaduotojo. Resume 
siųsti. B l e n d a Chinn , Art In 
s t i t u t e of Ch icago , Michigan 
a t A d a m s , Chicago , IL 60603 

(sk) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambar io su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
B a r t o n , 4401 S. Ta lman, Ch i 
c a g o , II. 60632. 

(sk) 
x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
i r apy l inkėse . Skambinki te 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 a rba 
636-6169. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir k i t iems dokumentams, 
kur ias ga l ima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. VVestern A ve., 
C h i c a g o , 111. 60643 . T e l . 
238-9787. 

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI P A 
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki 
t ė s į Mutua l Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

BRAZDŽIONIS, VYDŪNAS, 
PIRMAS SKYRIUS 

Iš Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitės (2) 
J U O Z A S MASILIONIS 

Brazilijos „Nemunas" ir Argentinos „Inkaras", tautinių šokių grupės, kartu prie paminklo po 
savo šokių pasirodymo. N u o t r R u t o s M u s o n y t e s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Daina Sk ruody tė -Paka l -
n išk ienė išlaikė nekilnojamo 
turto (Real Estate) pardavėjos 
egzaminus ir dabar dirba First 
Rate Real Estate firmoje Mar-
ąuette Parko apylinkėje. Daiva 
yra ilgametė Cicero gyventoja ir 
aktyvi lietuvių visuomenės na
rė. Pažymėtina, kad First Rate 
Real Estate teprašo 5(/c komiso 
už namo pardavimą. Nuosavy
bės įkainavimas yra nemo
kamas. 

x V i o l e t a R a k a u s k a i -
tė-Stromienė, pasaulyje ir įvai
riose tautose pasižymėjusi estra
dinėmis dainomis, išleidusi dvi 
p lokš te les , su d ide l iu 
pasisekimu einančias iš rankų 
į rankas, dainuos „Draugo" me
tiniam bankete — koncerte rug
sėjo 25 d. Martiniąue pokylių 
salėje. 

x Bal t ic M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x A k i n i a i s iun t imui i L ie 
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x D ė m e s i o tur int iems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
į Lietuvą. Ta rp in inkau ju ne
brangiai au tomobi l ių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
l ikimų s u t v a r k y m e . Siunčiu 
k a r g o , parūpinu video, stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tel . (312) 430-4145. 
Rašydami praneškite savo tele
foną. R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. 
R o b e r t s Rd., H ickory Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

x U ž s i d i r b k i t e a u k š t u s 
nuošimčius! Taupomoji sąskai
ta (daily passbook) moka 6.00^ 
(6.14'£ met in i s prieauglis) . 
Terminuoti investavimai (certi-
Ficates) moka žymiai aukščiau! 
Kur? KASA Lithuanian Fe
deral Credit Union, 2615 W. 
7ls t St., Chicago, IL 60629: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL; 1445 S. 50th Ave., 
Cicero, IL. 

<sk) 

DR. A. R A Z M A 
P I R M I N I N K U 

Chicagos apylinkės ir dau
gelio apygardų s u t a r i m u ir 

x L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
Br igh ton P a r k o apylinkė ren
gia gegužine rugpjūčio 14 d., 
sekmadienį, Šaul ių namuose 
nuo 12 iki 6 vai. vak. Yra 
galimybė, kad gegužinėje daly
vaus dr. A. Statkevičius. Pelnas 
skir iamas Lietuvių Katal ikų 
Bažnyčios K r o n i k a i . Visi 
kviečiami gegužinėje atsilan
kyti ir praleisti l inksmai laiką. 
Gros Balio Pakš to orkestras. 

x Aisč io poez i j a — ta i pir
masis Aisčio raštų tomas, kuris 
jau spausdinamas. Knygą jau 
dabar galima užsisakyti už 15 
dol. išrašant čekį: Ateit ies Lite
ratūros Fondas ir s iunčiant ) \ 
tuo pačiu vardu, adresas 7215 
So. Sacramento Ave., Chicago, 
IL 60629. ALF nar ia i moka tik 
10 dol. 

(sk) 
• 

x Ate i t in inkų n a m ų geguži
n ė s loterijai ver t ingų dovanų 
paaukojo Fed. vadas J. Polikai-
tis su ponia ir p . A. Kleizienė. 
Gegužinė įvyksta rugpjūčio 21 
d. ir 12 vai. n a m ų sode po 
pamaldų De Andreis koplyčioje. 

(sk) 
x D ė m e s i o nor int iems vykti 

su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
reg i s t ruo t i s p a s A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv ice B u r e a u , 9727 
S. Wes te rn Ave . , C h i c a g o , IL 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk.) 

x L igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurai t į , A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x D ė m e s i o V i d e o a p a r a t ų 
sav in inka i ! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Nor in t vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
t i " — pri taikyti . Už labai priei
namą kainą IHF Productions 
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka 
setes grei t ir t iksl iai , naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus. Kainoraštį galite gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
s k a m b i n d a m i 312-436-0038. 
Taip pa t čia gal ima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenkin ts visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Pe t ras Berno
tas I H F P R O D U C T I O N S , 
3015 W. 59th St., C h i c a g o , IL 
60629. 

(sk) 

pasiūlymu dr. Antanas Razma 
numatomas t inkamiausiu būti 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininku. J is 
tur i didelį patyrmą visuomeni
nėje veikloje ir dideles kvali
fikacijas tą veiklą įvykdyti, kad 
lietuvių išeivijai ir Lietuvai 
būtų geriau. Dr. Ant. Razma 
yra Lietuvių Fondo steigėjas, 
prikalbinęs kitus savo artimuo
sius ir ne ta ip ar t imus prie tos 
idėjos prisidėti. J i s buvo il
gamet is , vis pas ikeisdamas, 

Dr. Antanas Razma 

x V i n c a s S i m a s k e , Albion, 
Mich., pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo 30 dol. „Draugo" 
paramai i r 15 dol. dėl laimėjmų 
su p r i e r a šu , kad ta i a u k a 
lietuviškai spaudai, nors dien
raštis a te ina nereguliariai, kar
ta is net po 5 numerius iš ka r to 
arba visai dingsta. V. Simaske 
skelbiame garbės prenumerato
rium, dėkojame už aukas , bet 
dėl pašto t a i visi nukenčiame. 

x V i o l e t o s K a r o s a i t ė s 
vedama Opt ica l S t u d i o , 2620 
W. 71 St., te l . 778-6766, nuo 
rugsėjo 1 d. visą mėn. bus 
uždaryta dėl atostogų. Suinte
resuoti akinių užsakymu, prašo
mi kreiptis j au dabar, kad bū tų 
galima laiku aptarnaut i . 

(sk) 

x R u g p j ū č i o 17 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. Illinois valstijos 
ir Cook apskrities prokuroro 
„Lawmobile" atvažiuos pr ie 
„Seklyčios" ir duos paskai tą 
apie „Nusikaltimus prieš vyres
niuosius". Visi kviečiami! 

(sk) 
x A m e r i c a n Trave l Se rv i ce 

B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
t u s atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i skrist i iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, a r k i t u s 
miestus. Ta ip pat tu r i žmogų 
New Yorke , k u r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i tus mies
tus . Tą patį patarnavimą atl ie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Se rv i ce B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , Chicago , BJ. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

valdybos, tarybos, pelno skirs
tymo komisijos p i rmin inkas . 
Visur j i s mokėjo t a k t i š k a i , 
neužgaudamas kitų, draugiškai 
prieidamas, suderinti skir t ingas 
nuomones. J is veikė ir k i tuose 
L i e t u v o s v e i k l o s b a r u o s e , 
k u r i u o s bū tų s u n k u i r iš
skaičiuoti . 

S iūlymas dr. An tano Razmos 
į LB kraš to valdybos pirmi
n inkus y r a viena iš ger iaus ių 
idėjų, nes j i s moka ir s u r i n k t a s 
lėšas taupyt i , ir v i suomeniška i 
su visais tar t is , i r sk i r t ingas 
nuomones derint i . Susi r inki
mas, kiek žinoma, bus pabaigoje 
rugsėjo ir pradžioje spalio, ta ig i 
da r iki to laiko j i s gali apsi
galvoti ir ki taip, bet t ie , k u r i e 
nori , kad LB gyvuotų ir veiktų , 
tu rė tų pasiūlymą neatleist i . . . 

L.B. t a r y b o s n a r y s 

P I E T Ų A M E R I K O S 
T A U T I N I A I Š O K I A I 

Liepos 10 d. 3 v.p.p. J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje įvyko 
Akademinio .Skautų sąjūdžio 
Chicagos skyr iaus su ruoš t a s 
Pietų Amerikos t au t in ių šokių 
grupių koncertas . J a m e pasi
rodė Brazilijos grupė „Nemu
n a s " , v a d o v a u j a n t Sy lv i j a i 
Bendoraitytei-Machado, ir Ar
gentinos grupė „Inkaras" , vado
vaujant Juozui Pul ikui . Pagrin
dinė koncerto koordinatorė buvo 
fil. Kr is t ina Likanderytė . 

Tą sekmadieni suėjo p i lna 
sa lė e n t u z i a s t i š k ų ž iū rovų , 
kur ių l inksmas ūpas buvo iš
re ikš tas plojimu į t a k t ą i r 
dažnais šauksmais „valio!" Abi 
grupės gražiai pašoko l ie tuvių 
t au t in ius šokius. Taip p a t abi 
grupės įterpė savo k raš tų kul
tūros pavyzdžius. Rosana Tu
mas iŠ Brazilijos „ N e m u n o " 
grupės šokėja pianinu skambino 
dvi Brazilijos l iaudies da inas , o 
šeši Argentinos „ I n k a r o " gru
pės nariai pašoko t r i s variacijas 
A r g e n t i n o s šokio „ t a n g o " . 
Publ ika džiaugėsi šiuo k u l t ū r ų 
pasidal inimu. 

Po koncerto vyko šokėjų pri
ėmimas kavinėje. Pub l ika tu
rėjo progą pasidalint i šokėjų 
džiaugsmu, kai jie spontaniškai 
p r a d ė j o d a i n u o t i P i e t ų 
Amer ikos k a r n a v a l ų r i t m o , 
da inas ir šokti. 

Konce r to rengė ja i dėko ja 
„Draugu i " ir „Marguč iu i " už 
p r a n e š i m u s v i suomene i , su 
kur ių pagalba buvo pi lna sa lė 
ž i ū r o v ų . T a i p p a t d ė k o j a 
en tuz i a s t i škam j a u n i m u i i r 
Chicagos l ie tuviams, kur i e pri
ė m ė sveč ius , j u o s v a i š i n o , 
vežiojo ir visą savai tę globojo. 
Taip pat dėkoja skautams, kur ie 
atvyko į koncertą ir ku r i e ati
darė savo namus i r Širdis mūsų 
brol iams ir seserims iš P ie tų 
Amerikos — nuoširdus ačiū! 

fil. Ga i l ė E i d u k a i t ė 
ASD Chicagos valdybos 

korespondentė 

Ši l ta t a i ši l ta kaip ir Chica
goje, bet išsimiegojom, nors čia 
n ė r a t o k i ų oro vės in tuvų , 
k o k i u s t u r i m e n a m i e . Po 
vidunakčio oras atvėso. Rytą ir 
vėl šilta, saulė, bet ką tuo 
nustebinsi? 

Dieną p radė jome šv. Mi-
šiomis, kur ias a tnašavo kun. P. 
Daugint i s i r kun . J. Duoba. J is 
savo pamoksle ragino naudotis 
gražia gamta , ap l inka , j viską 
žiūrėt i iš gerosios, o ne iš blogo
sios pusės. To pamokslo nepri
minčiau spaudoje, jei po trejeto 
v a l a n d ų n e b ū t ų p a s r u v ę s 
neigiamosios pusės srautas. Bet 
t a i vėliau. 

D i e n o s p i r m i n i n k u buvo 
pakvies tas Juozas Plačas, Chi
cagos Dariaus Girėno mokyklos 
vedėjas. Pirmąją paskaitą „Ber
n a r d a s Brazdžionis — poetas i r 
žmogus" skai tė Stasė Peterso
nienė, Pedagoginio lit. instituto 
direktorė. B. Brazdžionis, per
na i a tšventęs 80 m. amžiaus 
sukakt į , t ebėra jaunatviškas ir 
žvalus. Pre legentė supažindino 
su poeto biografija, jo mokslu ir 
da rbu Sakalo leidykloje, reda
guojant „Atei t ies spindulius", 
gyvenimu išeivijoje. Rašyti pra
dėjo anksti , primąjį rinkinį išlei
do d a r gimnazijoje būdamas. 
Skaitytojai naująjį poetą priėmė 
su dėmesiu ir juo domėjimasis 
augo su kiekvienu jo nauju eilė
raščių r inkiniu . Iš kiekvieno 
r inkinio iškėlė po vieną kitą 
eilėraštį , ku r i e nenustojo savo 
popul iarumo. Brazdžionis yra 
p la tus ir gi lus, prabyla švelniai 
griausmingai, prabyla pranašiš
kai . Daug eilėraščių parašė mo
t ina i pagerbti , daug eilėraščių 
vir to giesmėmis ir dainomis. 
Tau tos dainuojami y r a Vie
nužis , Maironis i r Brazdžionis. 
Mokėjo įsigyventi į aklojo jaus
mus , Sibiro t remt in ių pergy
venimus, labai iškėlė tėvynės 
praradimo j ausmą ir Lietuvos 
meilę iš tolo. 

Brazdžionis — Vytė Nemu
nėlis moka įsigyventi į vaikų 
pasaul į ir j iems prabilt i . Jis 
ska i tomas išeivijoje, j o eilė
raščiai gaudomi ir Lietuvoje. 

Laiko p r i t rūkus , prelegentė 
nebespėjo plačiau apibūdinti 
Brazdžionio asmens. Nors, iš 
š a l i e s ž i ū r i n t , Brazdžionio 
veidas atrodo rūs tokas , tačiau 
p raka lb in tas šypsosi, juokauja, 
mėgs ta pasipasakoti įvairius 
nuotykius iš savo gyvenimo. 

Ant rą paskai tą „120 metų 
nuo Vydūno g imimo" skaitė 
Apolinaras Bagdonas iš Chi
cagos. Jo paska i t a susidėjo iš 
ke tu r ių dalių. Pirmojoje prele
gen tas davė t rumpą Mažosios 
Lietuvos istoriją, antrojoje papa
sakojo svarbsniuosius Vydūno 
gyvenimo įvykius, plačiau susto
d a m a s prie jo gyvenimo karo ir 
pokario metais. Trečiojoje dalyje 
papasakojo apie Vydūno asme
nybę. Būdamas silpnos sveika
tos, tapo vegetaru ir sveikatą 
pa la ikė mankš ta ir g rynu oru. 
Tikėjo Dievą, bet nepriklausė 
jokiai religinei grupei. Mylėjo 
Lie tuvą ir l ietuvius. Ketvir
tojoje dalyje nušvietė jo filosofiją 
ir panagrinėjo keletą jo veikalų. 

Abi paskai tos užt ruko po visą 
valandą, todėl neliko laiko nei 
k l aus imams , nei diskusijoms. 

Popiet trečią dienos paskaitą 
ska i tė Rūta Jau tok ienė , Chi
cagos aukštesniosios ir Mar-
ą u e t t e P a r k o li t . mokyklos 
mokytoja: „Koks yra pirmas 
skyr ius , tokia l i tuanis t inės mo
kyklos atei t is" . Pačioje pradžio
j e pre legentė pasisakė kalbė
s iant i iš savo pačios praktikos, 
o ne pagal kokias teorijas. Prieš 
maždaug septyniolika metų jai 
t eko dirbti II skyriuje. Buvo 
daug iau ka ip 30 mokinių, visi 
buvo kilę iš l ietuviškų šeimų, 

visi gerai suprato l ietuviškai, 
nes namų kalba buvo lietuvių k. 
Klasėje nekalbėjo niekas angliš
kai. Jai teko mokyti tuos pačius 
mokinius I sk. ir pasku i 8 sk. 
Kas buvo geras I sk., t a s buvo 
geras ir 8 skyriuje, jei buvo 
t i ng inys , liko t i n g i n y s . 
Drausmės atžvilgiu y r a daug 
pasikeitimų. iŠ to da rė išvadą, 
kad reikia daug dėmesio kreip
t i į I skyrių: koks p i rmas 
skyrius tokia lit. mokyklos atei
tis. Dabar ja i tenka dirbti su 
specialiu skyrium — lietuviškai 
nemokančiais. Vaikai iš mišrių 
šeimų, net yra kur abu tėvai 
nelietuviai. Smulkiai ir įdomiai 
papasakojo, kaip praveda jiems 
pamokas . Daugel is s i lpna i 
kalba ir supranta l ietuviškai, 
bet dar noriai dėvi t au t in ius 
drabužius, dainuoja, šoka tau
tinius šokius. Sunku su jais 
dirbti, bet verta, nere ikia jų 
užmiršti ir apleisti. 

Po šios paskaitos dar liko 
klausimams, diskusijoms ir jose 
dalyvavo S. Petersonienė, G. 
Radvenytė, M. Newsom, Jan
kauskienė ir O. Jagėlienė. 

Vakarinėje programoje teko 
pereiti būreliais visokius užda
vinius ir surinkti daugiausia 
taškų. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Gintė Damušytė Lietuvių 
informacijos centro redaktorė, 
išskrido į Vokietiją, k u r daly
vavo ir Europos lietuvių studijų 
dienose. Ji ten skaitė i r specialų 
pranešimą apie ok. Lietuvą. 

— Dr . Kęs tu t i s V a l i ū n a s 
rugpjūčio 6 d. sulaukė 65-rių 
metų amžiaus . J i s mokėsi 
Kaune ir Vokietijoje Tuebin-
geno universitete, ku r įsigijo ir 
ekonomijos daktaro laipsnį. 
Dvylika me tų yra i šbuvęs 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybos pirmininku. 
Apie tą laikotarpį j i s y ra pa
rašęs angliškai atsiminimus, 
kurie greitai išeis iš spaudos. 

— P r a n c i š k o n ų v a s a r v i e 
tė je Kennebunkpor te visas 
rugpjūčio mėnuo buvo lietuviš
kas. Čia buvo paskaitos, kon
certai, literatūros vakarai. Kon
certavo sol. Antanas Keblys iš 
Montrealio, sol. Ona Aleksaitė 
iš Bostono. Paskiau bus ateiti
n inkų send raug ių r y t i n i o 
Amerikos pakraščio stovykla. 
Šiemet sueina jau 40 metų, kai 
šia vasarviete lietuviai gali nau
dotis. 
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