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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padauginki 

Iš „Kronikos" archyvo 
Sovietinėse respublikose 

Ant minėto Gašev kaimo 
kalno baigia griūti didelę 
a rch i tek tūr inę vertę tu r į s 
pagarsėjęs katalikų vienuoly
nas. Vienuolynas paverstas 
vaikų namais, vaikai apgyven
dinti vienuolių celėse, o pati 
bažnyčia paversta vaikų namų 
sandėliu. Ukrainos tikintieji 
gausiai lanko šią vietovę, nors 
milicija visokiais būdais vaiko 
maldininkus. 

1986 m. rudenį, dalyvaujant 
milicijai, rajono ir kaimo parti
niams bei tarybiniams aktyvis
t ams , buldozeriais buvo 
nugriauta neveikianti (valdžios 
uždaryta) katalikų bažnyčia 
Vyškov kaime, Dolunsko ra
jone, Ivano-Franko srityje. Vyš
kov kaimas yra aukštai Kar
patuose ir ribojasi su Užkar
patės sritimi. Čekoslovakų dar
bininkai, tiesiantys vamzdžius 
dujotiekiui, atsisakė duoti tech
niką bažnyčiai griauti. J ie pa
smerkė ukrainiečius, kurie 
naikina savo architektūrinius 
paminklus. 

1985 m. buvo sudeginta 
bažnyčia Kosmač kaime, 
Kasovskio rajone Ivano-Franko 

srityje. Pagal legendą, prie šios 
bažnyčios statybos daug pri
sidėjo kovotojas už Ukrainos 
laisvę Aleksiej Dovbus, žuvęs 
1745 metais. 

1985 m., griaunant nevei
kiančią cerkvę Trušivkos 
kaime, Kalusko rajone, Ivano-
Franko srityje, prieš minią 
žmonių, kuri stengėsi sutrukdy
ti, neleisti griauti šventovę, į 
kaimą iškviesti kareiviai miniai 
išsklaidyti panaudojo piroksi
lino, trotilo dūminius sprogme
nis. Paprastai pagelbėti griovė
jams iškviečiamas sustiprintas 
padalinys milicijos su šunimis, 
milicijos mokyklos kursantai ir 
vietinio garnizono kuopa. 

1980 metais Ukrainoje val
diški bedieviai nugriovė pas
kutinius kryžius pakelėse, 
kaimų pakraščiuose, tikinčiųjų 
sodybose. Nuvertė ir sulaužė 
statulas, turinčias ryšio ar 
primenančias istorinius įvykius, 
kaip pvz. baudžiavos panaiki
nimą 1848 m. 

Paskutiniu metu daugelyje 
kaimų tikintieji, saugodami 
savo šventoves nuo padegėjų, 
pasikeisdami budi jose. 

KATALIKAI PASAULYJE 

LIURDE 
MARIJOS METAI 

Garsiosios Liurdo Dievo Moti
nos šventovės Prancūzijoje In
formacijų biuras praneša, kad 
praėjusiais 87-tais metais šią 
šventovę aplankė 4,608,000 
maldininkų iš viso pasaulio 
kraštų. Daugiausia maldininkų 
praėjusiais metais Liurde apsi
lankė iš Prancūzijos ir Italijos. 
Statistiniai duomenys rodo, kad 
kasmet į Liurdą atvyksta apie 
300,000 jaunimo. Ypač čia gau
su jaunimo šiemet, kai visame 
pasaulyje yra minimi Marijos 
metai. Vien Marijos metų užda
rymo proga rugpjūčio mėnesio 
viduryje į Liurdą atvyko apie 
400,000 jaunimo. 

VIZITAS I 
PIETŲ AFRIKA 

Popiežiškosios „Iustitia et 
Pax" Teisingumo ir Taikos tary
bos pirmininkas, prancūzas kar
dinolas Etchegaray dvi savaites 
darė sielovadinį vizitą Pietų Af
rikoje. Kardinolas aplankė svar
biausias Pietų Afrikos vyskupi
jas, betarpiškai susipažindamas 
su sudėtinga ir pavojinga padė
timi krašte, kuris pasireiškia 
savo dinamizmu, bet drauge yra 
ras inės diskriminacijos 
skaudžiai paženklintas. Kar
dinolas vizito metu turėjo pro
gos apsvarstyti įvairias Pietų 
Afrikos Bažnyčios problemas, 
susitiko su kitų krikščioniškų
jų bendruomenių atstovais. 

POPIEŽIUS LANKYSIS 
PRANCŪZIJOJE 

Popiežius Jonas Paulius II 
spalio mėnesį lankysis Prancū
zijoje. Pagrindinė šios apaštali
nės kelionės Prancūzijoje stotis 
bus Strasbourgas, kur Šventasis 
Tėvas kalbės dviejose svarbiau
siose Vakarų Europos parla
mentinėse institucijose: Euro-

Išdraskytas šnipų tinklas 
Vak. Vokieti joje suimtas buvęs JAV kareivis 

mente. I Europos Tarybos par
lamentinę asamblėją, kurią su
daro 21-os Vakarų Europos vals
tybės atstovai, popiežius žodžiu 
kreipsis atvykimo į Strasbourgą 
dieną, spalio 8. Kitas dvi dienas, 
spalio 9 ir 10, Šventasis Tėvas 
aplankys Alsace ir Lotaringijos 
regijonų, Rytų Prancūzijoje, ka
talikus. Spalio 11 sugrįžęs į 
Strasbourgą, Jonas Paulius II 
Europos Rūmuose tars žodį Eu
ropos parlamento deputatams, 
kurie atstovauja 12-kai Europos 
Ekonominės Bendruomenės 
kraštų. 

I Hondūrą atbėga Nicaraguos Contrų vaikai, kas rodo Contrų pairima, negaunant JAV 
karinės paramos. Dabar jiems gresia ir vidinis skilimas — tų, kurie anksčiau nuvertė Somozos 
valdžią ir tų, kurie anuomet ją palaikė. 

JAV Ekonomija sustiprėjusi 
Tačiau rimtai gresia infliacija 

Washingtonas. — JAV eko
nomija yra net stipresnė, negu 
statistikos rodo, nes jas žymiai 
pakreipė sausros poveikis į 
žemės ūkį, praneša JAV Preky
bos departamentas. Praėjusį pa
vasarį JAV gamyba ir patarna
vimai paaugo 3.3 procentų me
tine ratą, ją koregavus dėl in
fliacijos. Nuskaičius sausros po
veikį, ji būtų paaugusi 4.3 pro
centais. 

Tačiau tuo pačiu laiku kainos 
kilo greičiau negu bet kada nuo 
1982 m. antros pusės. Manoma, 
kad tokios statistikos padėsian
čios viceprez. Busho kampanijai 
iki lapkričio mėnesio. Tačiau jei 
Federalinio Rezervo Taryba kai
nų kilimui atsverti pakels palū
kanų ratas, pakilusi paskolų ga
vimo kaina gali pakenkti res
publikonams. 

Gub. M. Dukakio kampanijos 

LEGALIZUOTOS 
VIENUOLĖS 

ČEKOSLOVAKIJOJE 

Pirmą kartą po daugelio me
tų Čekoslovakijos valdžia davė 
leidimą apie 500 seserų vienuo
lių oficialiai dirbti žmonių 
pagalbos srityje. Seserys 
vienuolės pradžioje daugiausia 
rūpinsis sergančių ir senyvo 
amžiaus pasiekusių seserų vie
nuolių Čekoslovakijoje globa. 
Iki šiol Čekoslovakijoje 
vienuolėm net ir šioje srityje 
buvo draudžiama oficialiai veik
ti. 

Rytų Vokietijoje vienuolėm 
taip pat jau yra leidžiama ofi
cialiai dirbti žmonių globos ir 
pagalbos srityje. Apie ta i 
praneša religine padėtimi 
komunistų valdomuose kraš
tuose besirūpininatis „Krikščio
niškosios Rusijos" centras 
Romoje. 

Centras taip pat praneša, kad 
Čekoslovakijos teismo sprendi
mu Olomouc psichiatrinėje li
goninėje yra internuotas reli
ginis veikėjas ir žmogaus teisių 
gynėjas Augustin Navratik, 
kuris drauge su kitais asmeni
mis suredagavo peticiją Čekos
lovakijos valdžiai dėl religinės 
laisvės atstatymo. Šią peticiją 
yra pasirašę apie pusę milijono 

pos Taryboje ir Europos parla- Čekoslovakijos piliečių 

Skerdynės 
Burundi 

Kigali, Rwanda. Afrikos kraš
to Burundi vadas maj. Pierre 
Bujoja rugpjūčio 25 d. pareiškė 
per Burundi valstybinį radiją, 
kad jo kariai žudę civilius, ker
šydami priešinių genčių žudymą 
jų žmonių, ir kad nužudytųjų 
skaičius šiame tarpgentiniame 
kare galįs siekti 5,000 ar dau
giau. 

Daugiau negu 41,000 Burun 
di gyventojų pabėgo į kaimyni
nę Rvvandą, traukdamiesi nuo 
krašto daugumos Hutu genties 
skerdynių, vykdomų kraštą val
dančios mažumos Tutsi genties. 
Didelis skaičius Hutu genties 
pabėgėlių atvyko į Rwandą 
peilių ar kulkų sužeisti, pasako
dami, kad kareiviai žudą kiek
vieną pamatytą Hutu. 

Žudymai prasidėjo rugpjūčio 
14 d., kai dvejose vietovėse 
Hutu užpuolė kelis šimtus Tut
si gyventojų, juos nudobdami 
peiliais ar gyvus sudegindami, 
kaip pasakoja pabėgėliai. Prez. 
Bujoja aiškino, jog radę savų 
Tutsi žmonių lavonus, jo karei
viai pradėję Hutu žmones žudy
ti. 

Skerdynių pradėjimu prezi
dentas kaltina Hutų tremtinius, 
sugrįžusius iš Tanzanijos, bet 
pabėgėliai nuo dabartiniu sker
dynių sako, kad kariuomenė 
keršydama vykdanti didžiau
sias skerdynes. 

patarėjai iškelia šio trumpalai
kio ekonominio augimo grėsmę 
infliacija, sakydami, jog jau da
bar turima 5'/ infliacijos ratą 
jau esanti pavojinga. 

Nežiūrint to, neatrodo, kad 
ekonomija greitu laiku netektų 
jėgos. Prez. Reagano administ
racija pakėlė savo numatyto 
ekonominio augimo apskaičia
vimą 1988 metams nuo 2.4% iki 
3%, ir, sako Prekybos pasekre-
torius Robert Ortner, atrodo, 
kad laisvai šį tikslą atsieks. „Iš 
tikrųjų augam gerokai grei
čiau", jis sako, „ir manau, kad 
matysime augimo nusiramini
mą tik antroje metų pusėje. 
Ekonomija iš esmės aiškiai yra 
stipri ir turi didelį įsibėgėjimą, 
kas ją išneš per šiuos metus. 

Rugpjūčio 26 d. išleistame 
Prekybos departamento raporte 
matyti, kad ekonominis stipru
mas kyla iš stipraus eksportu 
sektoriaus, įmonių daromų 
didelių investicijų ir vartotojų 
prekių pirkimo. 

Pavasarį taip pat pasitaisė 
prekybos deficitas. Nuo pirmo 
metų ketvirčio 17 bilijonu do
lerių metinės ratos, eksportai 
antrame ketvirtyje pakilo iki 
18.9 bil. dol. metinės ratos. įmo
nių investicijos pakilo 17.9 pro
centais, o asmeniniai pirkimai 
2.7 procentais metinės ratos. 

Prez. Reagano administracija 
numato, kad 1989 m. biudžeto 
deficitas būsiąs tik 144 bilijonų 
dol., kas neperžengs Gramm-
Rudman įstatymo nustatytos 
ribos. Pagal šį įstatymą, jei de
ficitas peršoktų nustatytą ribą, 
nuo visų valdžios subsidijuoja
mų programų būtų nuimama 
lygi procentinė suma. Tačiau 
Baltieji Rūmai perspėja, kad tai 
tepalieka tik labai mažą sumą 
naujoms programoms pradėti, o 
Kongrese naujų projektu 1989 
metams jau dabar esama 153 bi
lijonų dolerių sumoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Baltieji Rū
mai įsakė Valstybės departa
mentui, Gynybos departamen
tui ir centrinei saugumo tarny
bai nekooperuoti su JAV Kong
reso investigaciją, ieškančios 
Panamos gen. M. Noriegos nele
galios veiklos, nes jos galinčios 
liesti laikotarpį, kai G. Bushas 
buvo CIA direktorius. 

— Panmunjom Korėjoje de
rybos dėl Š. Korėjos dalyvavi
mo Olimpinėse žaidynėse ir 
nepuolimo sutarties nutrūko. 
Nutarta vėl susitikti spalio 13 
d. Tačiau P. Korėja tebėra at
vira Š. Korėjos dalyvavimui žai
dynėse, nors ne ko-šeimininkės 
rolėje. Žaidynės vyks Seoule nuo 
rugsėjo 17 iki spalio 2 d. 

Bona. — Vakarų Vokietijos 
agentai šią savaitę suėmė pensi
jon pasitraukusį, buvusį JAV 
kariuomenės seržantą, perdavi-
nėjusį slaptus NATO dokumen
tus vengrams, kurie juos per
leido sovietams. Clyde Lee Con-
rad, 41 m., su žmona ir dukra 
gyvenąs Vakarų Vokietijoje, 
garbingai išleistas pensijon 
1985 m., JAV kariuomenės ba
zėje Bad Kreuznach buvo saugo
tojas seifo, kuriame buvo laiko
mi NATO dokumentai. 

C. L. Conrad dar nėra forma
liai apkaltintas, kas būtų toly
gu apkaltinimu pagal JAV šni
pinėjimo įstatus. Jo išduoti 
dokumentai keliavo komplikuo
toje šifruotų žinučių bei numa
tytų paėmimo dėžučių sistemo
je. Ilgainiui keliaudami po įvai
rius Europos kraštus, jie pasiek
davo vengrų šnipus miestuose 
kaip Viena, kur už juos buvo 
sumokamos dar nežinomos su
mos pinigų. O vengrų agentai 
dokumentus perdavė Sovietų 
Sąjungai. 

Vakarų Vokietijos Prokuroro 
įstaiga šią aferą pavadino „ypa
tingai rimta", rugpjūčio 25 d. 
pirmą kartą viešai pripažinda
ma jos padarytą žalą valstybi
niam saugumui. JAV pareigū
nai Washingtone savo tarpe pa
našiai kalbėjo. 

Kokios paslaptys i šduotos 
Naujausią informaciją aferoje 

praneša Švedijos, Vakarų Vo
kietijos ir JAV pareigūnai: 

C. L. Conrad išdavė paslaptis 
apie raketų bazes Vak. Vokieti
joje ir slaptą NATO naftos tieki
mo liniją Vakarų Vokietijoje 
tankų kuro aptarnavimui. Prie
do, kaip jau anksčiau buvo 
pranešę JAV pareigūnai, jis taip 

su-— Brazilijoje policija 
triuškino narkotikų genge. 
Susirėmimo metu žuvo 16 
asmenų ir 32 buvo sužeisti. 
Policija ieško dar 128 pabėgusių 
narkomanų 

— Maskvoje Sovietų vyriau 
sybė leido pardavinėti Amerikos 
ir Vak. Europos laikraščius ir 
žurnalus, praneša „Maskvos ži 
nios". Tai bus galima gauti so 
vietų kioskuose. 

— Angoloje kubiečiai naudo
ja nervines dujas, gautas iš So
vietų Sąjungos, kariaudami su 
Unitą daliniais. Cheminiai ty
rimai gamtos radinių, paimtų iš 
karo zonų Angoloje, tai patvirti
na, rašo gynybos technikos sa
vaitraštis „Jane's Defense 
Weekly" Londone. 

— JAV-ės atleidžia uždraudi
mą mokėti mokesčius gen. Ma-
nuel Noriegos valdžiai Panamo
je, kas buvo padarę JAV įmonių 
išsilaikymą Panamoje beveik 
neįmanomą. Dabar jau leidžia
ma Panamai mokėti importo 
muitus, užsimokėti už leidimus 
operuoti užsienietiškus bankus, 
teisinius bei verslo leidimus ir 
Štampų bei „copyright" leidi
mus. 

— Washingtone pranešama, 
kad JAV-ės dar vienerius metus 
pratęs javų pardavimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, vykstant 
deryboms dėl naujos ilgalaikės 
sutarties. 

— Paryžiuje naujam premje
rui Michel Rocard nesiseka su 
kabineto nariais. Jis norėjo, 
kad socialistų kabinete būtų ir 
keli vidurinės linijos atstovai, 
tačiau du iš jų jau pasitraukė, 
susidarius nuomonių skirtumui. 

— Northvvestern universi
tetas ruošiasi nuo naujų mokslo 
metu inžinerijos studentams 
įvesti kompiuterius, vietoje iki 
šiol naudotų kišeninių kalku
liatorių ir skaičiavimo liniuočių. 
Studentams tai kainuos 500 dol. 
daugiau. Šiuo metu studentui 
mokslas kainuoja šiame univer
sitete metams 17.000 dol. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. J . Olšauskas 
Rugpjūčio 11d. mirė a.a. kun. 

Juozas Olšauskas, Kražių alta
ristas. Velionis buvo gimęs 1910 
sausio 20 d. Žemaitijoje. Kuni
gu įšventintas Telšiuose 1937 
m. birželio 6 d. Vikaru ir klebo
nu buvo įvairiose Telšių vysku
pijos vietose, paskutiniu metu 
buvo Kražių klebonas, o sveika
tai sušlubavus, buvo ten pat al
taristas — pensininkas. Palaido
tas Kražių kapinėse rugpjūčio 
16 d. Tai jau dvyliktas ok. Lie
tuvoje ir šeštas Telšių vyskupi
joje šiemet miręs kunigas. Tel
šių vyskupijoje ir Klaipėdos pre-
latūroje jau apie 65 bažnyčios 
yra aptarnaujamos atvykstan
čių iš kitų parapijų kunigų. 

pat išdavė slaptus NATO pla
nus Europos gynybai. 

Komplikuota sistema 
Švedų pareigūnas pranešė, 

kad rugpjūčio 23 d. buvo suim
ti du įtariami švedai, pasiimda-
vę dokumentus iš privačių dėžių 
Vakarų Vokietijos pašto įstaigo
se, pirma apie tai gavę širfuotas 
žinias iš agentų Budapešte. Šif
rų knygelės buvo rastos vieno 
šių įtariamųjų švedų bute. 

Dar nežinia už kokią sumą 
Conrad šiuos dokumentus per
davęs. Washingtone Pentagono 
spaudos konferencijoje, Valsty
bės departamento ir Pentagono 
pareigūnai atsisakė apie šią afe
rą informuoti, nurodydami Va
karų Vokietiją, kas leidžia ma
nyti, jog ši afera, nors ir liečian
ti JAV kareivį ir JAV-ių paslap
tis, rutuliosis Europoje. 

Conrad bus kaltinamas 
Alexander Prechtel, vyriau

sias Vak. Vokietijos Prokuroro 
įstaigos šnekovas, informavo, 
jog tikimasi, kad C. L. Conrad 
būsiąs formaliai apkaltintas 
NATO paslapčių išdavimu. Jis 
taip pat pasakė, kad Conrado 
vokietė žmona ir dukra buvo 
tardomos bet paleistos be apkal
tinimo. Manoma, kadConradas 
buvo į aferą įtraukęs ir kitą 
JAV kariuomenės seržantą, ku
ris greičiausiai taip pat pasi
traukęs pensijon, bet kol kas nė
ra pakankamai parodymų jį 
areštuoti. Prechtel pareiškė: 
„Negalime atmesti galimybės, 
jog čia figūruoja milijonai (do
lerių)". 

Clyde Lee Conrad savanoriš
kai įstojo į JAV kariuomenę 
1965 m. Vienerius metus tarna
vo Vietname 1966-67, 1974 m. 
lapkritį buvo paskirtas į JAV 
8-tosios divizijos pėstininkų 
centrine Bad Kreuznache, kur 
jis išbuvo iki 1979 m. rugpjūčio 
mėn. Tuo metu perkeltas į Cali-
forniją, ten mokėsi vokiečių kal
bos iki 1980 m. lapkričio mėn., 
kada vėl sugrįžo į Bad Kreuz-
nachą, kur tarnavo iki 1985 m. 
Pasitraukęs pensijon, pasiliko 
Bad Kreuznache gyventi. 

Nėra kalbų, kad būtų teismui 
perkeltas j JA Ves . sakė Prech
tel. „Čia yra nusikaltimas prieš 
Vokietijos įstatymus — Vokieti
jos interesai buvo pažeisti". 

JAV pareigūnai pareiškė, kad 
turį ir daugiau parodymų apie 
Conrado šnipinėjimą. Vak. Vo
kietijos pareigūnai sakė, kad ši 
afera tiriama jau aštuoneri me
tai, o JAV pareigūnai informa
vo, kad šis šnipų tinklas veikęs 
bent dešimt metų. 

— Q a t a r o šeikystė, kuri 
papratai turėdavo gerus ryšius 
su Amerika, atsisakė perduoti 
Stinger raketas, kurias įsigijo 
juodojoje rinkoje. Pagal 
Amerikos įs ta tymą, yra 
draudžiama šios rūšies ginklus 
parduoti. Valstybės sekreto
riaus asistentas Richard Mur-
phy norėjo iš vyriausybės 
sužinoti rake tų serijos 
numerius, kad galėtų nuspręsti, 
kas jas pardavė. Princas Kalifas 
atsisakė suteikti žinias. 

— Ispanijos baletas pirmą 
kartą atvyko su gastrolėmis į 
Ameriką ir čia duos spektaklius 
New Yorke, Philadelphijoje, Los 
Angeles ir Costa Mėsa, Califor-
nijoje. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika, 
šv. Cezarijus (Cezaris), Tolvy-
das, Aušrinė. 

R u g p j ū č i o 28 d.: Šv. 
Augustinas, šv. Adelinda, šv. 
Patricija. Tarvilas. Steigvilė. 

R u g p j ū č i o 29 d.: Šv. 
Beatričė, šv. Ipatijus, šv. Sabi
na, Barvydas. Gaudvydė. 

Rugpjūčio 30 d.: Šv. Bonifa
cas, šv. Tekle. šv. Gaudencija, 
Adauktas, Augūna. Kintenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:09. leidžiasi 7:34. 
Temperatūra šeštadienį 711., 

sekmadienį 70 1.. pirmadienį 79 
laipsniai. 
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ŠEIMYNIŠKUMAS IR 
ŠILUMA SENDRAUGIŲ 

STOVYKLOJE 
Kai bendrai šeimos vienetas 

Amerikoje nekokioje padėtyje, 
j is pasirodė ypač stipru? sen
draugių ateit ininkų stovykloje, 
vykusioje Dainavoje liepos 31 -
r u g p . 7 d i e n o m i s . K a r t u 
stovyklavo tėvai su vaikais, 
seneliais, dėdėmis ir tetomis. 
Tai kasmet sudaro didelį galvo
sūkį stovyklos ilgamečiui va
dovui Vytautui Soliūnui. Ir su
talpint i visą giminę jų pasi
r ink tame pa«tate, ir sudaryti 
įdomią programą visiems — nuo 
pradedančių bėgioti iki vos 
begalinčių paeiti. 

Vyresniems jau daugelį metų 
programą organizuoja dr. Algis 
Norvilas. Šiais metais paskaitos 
ir vakar inės programos suau
g u s i e m s , savo t u r i n i u i r 
atlikėjais, buvo vertingos ir 
dėmesį patraukiančios. 

Pirmadienį dr. Marytė Gaižu-
tieru- kalbėjo tema ..Gamtos 
grožybė — grybai: jų rūšys ir 
savybės'". Pasiruošusi — su 
pačios fotografuotomis skaid
rėmis ir plačiu žinių bagažu, 
apimančiu ir miško ekologiją, ir 
chemiją, ir grybų pavadinimų 
k i t i m u , p r e l e g e n t ė užbūrė 
klausytoju., savo pamėgtame 
pasaulyje. 

Antratiienį Elenutė Aglins-
kienė kalbėjo apie tautinio 
sąmoningumo ugdymą istori
nėje plotmėje. įdomu buvo iš
g i r s t i , k a i p taut inio sąmo
ningumo ugdymo klausimu 
rūpinasi ki tos tautos ir kad yra 
ko pasimokyti iš kitų. 

Trečiadieni, eidami į salę, 
stovyklautojai tikėjosi dainuoti. 
J u k Pranas Zaranka ir pats 
dainuoja, ir kitus prikalbina 
dainai . Ko nesitikėjom buvo iš
samios ir rūpestingai paruoštos 
paskaitos apie lietuvių liaudies 
dainas su iškabintais plakatais 
ir išdalintais lapais. Žinoma, 
išmokome da r negirdi-tų dainų. 

Trečiadienio vakare prasidėjo 
j u d ė j i m a s s e n d r a u g i u sto
vykloje, kur i s iki stovyklos pa
baigos sutelkė daugiau negu 
tūkstantį doleriu aukų Lietuviu 
Informacijos centrui. O tos 
aukos daugumoje atėjo iš jaunų 
profesionalų, iš tų. kur ia is 
paprastai skundžiamasi, kad 
n e a u k o j a l i e tuv i šk i ems 
reikalams. O štai. kaip tai 
į vyko . I s tovyklą , ku r ios 
daugumą sudarė jaunos šeimos, 
atvyko jų bendraamžis Viktoras 
Nakas , dirbantis LIC \Yashing-
tono skyriuje. At.»ivežė su savim 
vaizdajuostes iš paskutiniųjų 
įvyk ių L ie tuvo je . Liepos 
mėnesio demonstracijos buvo 

REGISTRUOKITĖS 
STUDIJŲ DIENOMS 

Norintieji dalyvauti Studijų 
dienose, prašomi neatidėliojant 
registruotis. Vietų skaičius Dai 
navos stovyklavietėje sparčiai 
mažėja. Studijų dienų registra
ciją vykdo Birutė Bublienė, 
5190 Longmeadow. Bloomfield 
H i l l s . MI 48013; t e l . 
313-646 8588. 

Studijų dienos prasideda rug
sėjo 2 d. Registracija 3 vai. p.p.; 
o 6:30 - vakarienė. 8:00 -
vakaronė su Dalia Kučeniene. 
kur bus rodoma ir aptariama jos 
paruošta vaizdajuostė apie iški
lias lietuves moteris. 

naujiena ir jaudino visus , kurie 
trečiadienio vakare žiūrėjo. Po 
to, ka i Viktoras ketvir tadienio 
ryte kalbėjo apie l ie tuvišką 
informaciją: jos svarbą bei per
teikimo kelius, ir paaiškėjo, 
kaip efektingai jo raš t inė dirba, 
pats pirmasis d i skus in i s klau
simas, iškeltas Viktoro bendra
amžio, buvo .,kieno v a r d u čekį 
rašyti?". Taip pradėjo p laukt i 
aukos. 

Ketvirtadienio vakare buvo li
te ra tūros v a k a r a s , k u r i a m e 
savo kūrybą ska i tė Kazys Bra-
dūnas ir Jurgis Bradūnas , o Ju
lijos Švabaitės-Gylienės poeziją 
skaitė Aušra K a r k i e n ė . 

Penktadienį po ry tmet in ių 
Mišių buvo eisena į Kryžių 
kalną, kur stovyklos kapelionas 
L. Zaremba pašvent ino Bradū-
nų šeimos kryžių. Vakare kalbėjo 
Petras Kaufmanas, dabar t in i s 

sendraugių a te i t in inkų sąjun
gos pirmininkas, apie persitvar
kymo sąjūdį Lietuvoje. 

Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikait is šeštadienio 
rytą vaizdžiai pasakojo įspū
džius iš vysk. Vincento Slad
kevičiaus pakėlimo į kardinolus 
iškilmių. 

Š e š t a d i e n i o v a k a r e buvo 
poezijos vakaras t ema — „Lie
tuvių krikščioniškoji poezija: 
reči tal is ir a p ž v a l g a " . Tie, 
kurie galėjo vaikų ne t rukdomi 
ramiai klausytis , labai džiau
gėsi vert inga poeto Kazio Bra-
dūno paskaita ir įkvepiančia 
poezija. 

Prie vyresniųjų programos 
dar reikėtų pr iskir t i ir šv. Mi
šias su tur in ingais kun . L. Za
rembos pamokslais. Sąmoningai 
Mišias skiriu pr ie suaugus ių 
programos, nors i r va ika i daly
vavo Mišių aukoje. Ateityje 
reikėtų pasirūpinti, kad ir jiems 
būtu suprantama ir prasminga, 
nes čia buvo ir j ų sava i tė . 

Kaip visuomet, vaikų sen
draugiu stovykloje netrūko. Jais 
rūpinosi ir dainomis, darbeliais, 
žaidimais ir sportu užėmė pa
tyrusi vaikų programos koor
dinatorė Rasa Poskočimienė. 
Vaikų pamokas pravedė Aud 
rius. Marius ir Rima Polįkai
čiai. Andrėja Damušytė. Rūta ir 
Edmundas Salikliai. Savo talka 
prisidėjo Rima Idzelytė. Dan
guole Kuolienė ir A r a s Nor
vilas. 

Vaikų štabas v a i k a m s su
ruošė laužą, karnavalą, talentų, 
žaidimų ir pasakų v a k a r u s . 

Sendraugių stovyklos metu 
Dainavą kepino ka r š t a sau lė ir 
kankino didelė drėgmė. Sporti
ninkai , ypač t inkl inio mėgėjai, 
šiais metais nepasirodė sporto 
aikštėje. Sunkiau buvo vaikus 
tokiam karštyje sumigdyt i . Net 
sėdint vietoje p r a k a i t a s mušė. 
Bet karščiausia buvo virtuvėje. 
Tad nuostabu, kaip šeimininkės 
ištesėjo. O valgėme skan ia i ir 
sočiai. Tad šeimininkių darbas 
ypač ver tas padėkos. Jo s buvo: 
vyriausia še imininkė Aldona 
Šoliūnienė ir padėjėja Nijolė 
Motiejūnienė. Taip pat virtuvėje 
d i rbo T. R e i t n e r y t ė , A. 
Zvinakytė , K. Š o l i ū n a s , V. 
Vyganta i tė , V. Idzely tė , R. 
Gaižutis ir P. Šalčius. Ūkvedės 
pareigas atl iko Elvyra Idze-
lienė. 

Europos l ietuviškų studijų savaitėje l inksmai nusiteikę Vokietijos atei t ininkai . Prie stalo — rimtai 
sus imasč ius i ižd in inkė P. Ivinskienė. „. _ . . . . . . . . . 

i Nuotr. R. Kub ihu te s 

ATEITININKŲ GYVENIMAS 
VOKIETIJOJE 

Antradienį , rugpjūčio 2 d., 
35-osios Europos lietuviškųjų 
Studijų savaitės metu; įvyko 
Vokietijos a te i t in inkų suvažia
vimas/konferenci ja . Kadaise 
a te i t in inkai buvo šių Studijų 
sava i tės prad in inka i . Dabar 
atei t ininkų suvažiavimas savai
tės m e t u tapo tradicija. Suva-

CHICAGOS 
ATEITININKŲ 

DĖMESIUI 
Atei t in inkų studijų dienos 

vyks rugsėjo 2-5 dienomis 
Dainavoje. 

,,Iš Atei t in inkų gyvenimo" 
(„Draugo" skyriuje šeštadienių 
laidose) pakartotinai skelbiama 
„Stud i jų d i e n ų " p rograma . 
Skelbimus sekite visi —jaunes
nieji i r vyresn ie j i S tudi jų 
dienose dalyvaukite . 

M a r i j o s Metų b a i g i m o 
i šk i lmes 

Rugsėjo 11 dieną, sekmadienį, 
visi Chicagos ateitininkai,-ės 
yra kviečiami dalyvauti Dievo 
M o t i n o s Mar i j o s m e t ų bai
g imo e i s e n o j e i r spec ia l io se 
p a m a l d o s e . Vis i ' a te i t in inka i 
k v i e č i a m i r i n k t i s Mar i jos 
mokyklos kieme n e v ė l i a u 1:45 
vai. po pietų. Iš t en eisena pra
sidės 2 vai. p.p. ir vyks į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, Mar-
ąuette Parke . 

P rašoma atsinešti vėliavas ir 
pasirūpinti uniformuota palyda. 
Apeigos tęsis maždaug vieną 
valandą laiko. Tai gera proga 
sus ikaupt i ir padėkoti Marijai 
už daug įdomių reiškinių, kurie 
dabar vyksta okupuotoje Lie
tuvoje. 

M e t i n i s „ A t e i t i e s " 
p r e m i j ų v a k a r a s 

Spalio 1 dieną, šeštadienį, 
7:00 vai . vak. Jaun imo centro 
didžiojoje sa lė je r u o š i a m a s 
„Ateities" balius-vakarienė. Jos 
metu b u s į te iktos premijos 
j aun iems laimėtojams už poeti
nius ir prozinius kūr in ius , už 
straipsnius, korespondencijas ir 
foto nuo t raukas . 

Programoje — gabių jaunų 
ar t is tų a t l iekama i š t rauka iš 
Šekspyro „Romeo ir Juli ja". Be 
abejo, ji bus pr i ta ikyta šiems 
la ikams. Be to. bus pate ik ta ir 
pynė iš Maironio kūrybos — 
poezijos ir dainų. 

Svečius ir viešnias „Atei
t ies" vaka ru i registruoja Irena 
Polikai t ienė, tel . 434-2243. 

Šeštadienį, prieš l i teratūros 
vakarą, visam štabui originaliai 
padėkojo ir dovanas įteikė E. 
Laniauskienė, R. Mikulionienė, 
R. Giedraitienė ir D. Sirgėdienė. 
O po l i teratūros vakaro šaunias 
vaišes paruošė Radvilienė su 
ta lk in inkėmis . 

Vytau to Šoliūno, Algio Nor-
vilos. Rasos Poskočimienės ir vi
sų g ražaus prisidėjimo dėka, 
sendraugių a te i t in inkų šeimos 
stovykla paliko šil tus prisi
min imus . 

D. Kuo l i enė 

žiavimui pirmininkavo V. Bar
tusevičius, o sekretoriavo V. Ju
cys. 

Vokietijos aktyvių ateitininkų 
yra art i 40, neįskaitant arti 20 
narių, ku r i e priklauso Vasario 
16-osios gimnazijos moksleivių 
kuopai. Suvažiavime dalyvavo 
art i dvidešimt Vokietijos atei
t i n i n k ų i r keli svečiai iš 
Europos ir JAV-ių 

Susir inkimas prasidėjo kun. 
K. Senkaus pravedama malda. 
Doc. V. Skuodis lankėsi Europos 
studijų savaitėje, bet susirin
k i m e nega lė j ę s da lyvaut i , 
atsiuntė savo sveikinimus. Kun. 
A. Bunga negalėjo suvažiavime 
dalyvauti, nes Memmingene 
laukė svarbaus svečio — iš Lie
tuvos atvykstančio kun. A. Sva
rinsko. Vėliau Studijų savaitės 
metu paaiškėjo, kad kun. A. 
Svarinakas atvyksiąs į Vokieti
ją tik rugpjūčio 23 d. Buvo pri
siminti ki t i Lietuvos ateitinin
kai, jų t a rpe Robertas Grigas, 
kuris dažnai rr;ni ateitininkus. 

Ateitininkų*federacijos valdy
bos narė Ramunė Kubiliūtė (iš 
Chicagos) t rumpai apibūdino 
valdybos ir bendrai Š. Amerikos 
ateitininkų veiklą. Paminėjo 
artėjančias Ateitininkų Studijų 
dienas. Paminėjo ateitininkų 
dovaną naujam kardinolui V. 
Sladkevičiui , kurią į Romą 
nuvežė Federacijos vadas J. 
Po l ika i t i s . Vokietijos atei
t ininkai pareiškė porą pastabų 
dėl ryšių i r informacijos iš 
Federacijos valdybos. Federaci
jos vadas bus painformuotas 
apie tas pastabas. 

Marytė Dambriūnaitė-Šmitie-
nė apžvelgė Vokietijos atei
tininkų veiklą. Metinis atei
t ininkų suvažiavimas neįvyko 
1987 m. Europos lietuviškųjų 
studijų savaitėje. Tačiau kita 
tradicija — savaitgalinis su
važiavimas — šventė pas. kun. 
A. Bungą įvyko 1987 ir 1988 
metais. Gimnazijos moksleivių 
ateitininkų kuopa kartais net 
sudaro šventės suvažiavimo 
daugumą. Ateitininkai daly
vavo A. Maceinos minėjime, 
vykusiame Vasario 16-osios 
g imnazi jo je . Gimnazijos 
moksleivių kuopa gan aktyvi — 
— renkasi kas savaitę. įtraukia 
ir kitus gimnazijos mokinius. 
Pravedė (jau trečius metus iš 
eilės) talentų vakarą. Vadovavo 
tautos vakaru i su eisena į 
„ Š i l u v ą " . Dalyvavo Nep
riklausomybės šventėje gimna
zijoje, e i senoje Vokietijos 
sostinėje Bonnoje, ir susikau
pimo vakare , suruošiant kry
žiaus kelią. Kun. K. Senkus ir 
A. Grinienė parėmė moksleivių 
veiklą piniginėmis aukomis. 
Moksleiviai labai pasilgs a.a. 
kun. A. Bernatonio, kuris ne tik 
finansiškai rėmė jų veiklą, bet 
kasmet juos vežė į ateitininkų 
šventę. 

Vokietijos ateitininkų valdy
ba savo pareigas ėjo jau dvejus 
metus: P. Ivinskienė, dr. J. Nor-
kait is , V. Jucys , M. Šmitienė, 
kun. A. Bunga. Šiemet naujai 
i š r ink tą /pa tv i r t in tą valdybą 
stiHaro tie patys asmenys, išski

riant, kad kun. Ant. Bunga 
dabar pasikeis vietomis su kun. 
K. Senkum. V. Jucys (kaip 
moksleivių pirmininkas) gal 
toliau liks ir šioje valdyboje. 
Priklausys nuo rinkimų kuo
poje. 

Po oficialumų ateitininkai 
diskutavo kitus rūpimus klau
simus. Kilo diskusijos apie kitur 
gyvenančius ateitininkus, kur 
jie gali prisiglausti. Daug kam 
kilo rūpestis — kur dingsta stu
dentai? Vieni pastebėjo, kad po 
moksleivių specifinės veiklos 
ateitininai įsijungia į bendrą 
veiklą. Kiti apgailestavo, kad iš 
Lietuvos nuolatiniam apsigyve
nimui atvykę nesidomi ateitinin
kų veikla. Yra, žinoma, išimčių. 
Gimnazijos kuopoje aktyviai 
reiškiasi vienas toks asmuo. 
Muenchene studijuoja kitas ne
seniai atvykęs vokiečių kilmės 
jaunuolis, kadaise gyvenęs Lie
tuvoje. . 

Aplamai atrodo, kad Vokieti
jos ateitininkai pasirvžo toliau 
gyventi savo ideologija. Jie 
patys gražiai aprašo savo veiklą 
„Iš Ateitininkų gyvenimo" ir 
ki tuose puslapiuose. Narių 
skaičius mažas, bet aktyvus. Jie 
mus iš Š. Amerikos apsilankiu
sius šiltai priėmė. Buvo labai 
malonu Studijų savaitės metu 
susipažinti su asmenimis, kurie 
buvo centro valdybos pirminin
kais Lietuvoje prieš pat išvy
kimą — V. Natkevičius 'moks
leivių) ir J . Pajaujis (studentų). 
Natkevičius dabar gyvena Vo
kietijoje, o Švedijoje Pajaujis. 
Kiek vėjai mus visus yra iš
blaškę! 

R. Kubiliūtė 

6132 S. Kedzie A ve. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 
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EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
J L i Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
T e l . 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 UGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus rr kraujo ligos 
Nechirurginis išsipletjsių veng 

n hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 535-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir pent<t 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquetre Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies :r Kraujagyslių L>gos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Crvcago. IL 
j Tel . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Sulte 3 2 4 ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
i mylia ; vaKarus nuo Harlem Ave 

Te l . 598-4055 
Valandos oagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tiknna akis Pritaiko akmius ir 

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

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai p i rm. antr ketv ir penkt 

3 'ki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specalybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St.. Chicago. III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Soutlmest Higrmay 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv J-5v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880. rmz. 448-5545 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 w 71 st Street 

434-2123 
Ptrm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 585-7755 

rV » 

file:///Yashing-


Naujas rūpestis -

MOKSLO METŲ 
PRADŽIA 

Kiekvieneriais metais vis tie 
patys rūpesčiai rudenį, kai 
prasideda mokyklose mokslo 
metai. Tie rūpesčiai kyla ne 
t iems pa t iems tėvams. Ir 
jaunesnieji tėvai turi pasi
rūpinti, kad jų vaikai patektų į 
tinkamas mokyklas, kuriose 
mokoma ir auklėjama. Vaikas 
nėra mažas gyvuliukas, kuris 
išauga sekiodamas paskui savo 
motiną. Jis reikalingas žmonių 
pagalbos. Jis auga tarp žmonių, 
dirbs ateityje tarp žmonių ir 
žmonėms, gyvens su kitais 
žmonėmis. Jau nuo mažens jam 
reikia įprasti gyventi su kitais 
žmonėmis, kad ir ateityje būtų 
naudingas savo draugams, tė
vams, valstybei ir tautai. Taip 
buvo praeityje, nors ir buvo 
mažesni reikalavimai, nes buvo 
mažesni miestai, taip yra ir da
bartyje. Tik dabar didesni pavo
jai ir veikia neigiama miesto 
įtaka. Didesni miestai sudaro ir 
didesnius pavojus žmonėms, 
kurie tuose miestuose turi 
gyventi. 

Apie tai galvoti turi kiek
vienas tėvas ir motina. Jie yra 
atsakingi už savo vaikų ateitį. 
Mokykla nėra tik vienintelė 
auklėjimo įstaiga, kuri gali iš
auklėti žmogų, tinkamą tautai, 
žmonijai ir valstybei, be tėvų pa
galbos. Vaikas bent iki aštuo
niolikos metų žiūri į tėvų elge
sį ir sąmoningai ar nesąmonin
gai juo seka. 

Iš gerų šeimų tik retkarčiais 
išauga blogi vaikai, priešingai 
— iš blogų tik retkarčiais išauga 
geri ir žmonėms naudingi. 
Obuolys nekrinta toli nuo obels, 
bet kar ta is vėjas ar kitos 
priežastys nuneša jį ir pertoli. 
Mokykla šiuo atveju yra tik 
padėjėja, bet ne užvaduotoja. Ji 
niekada neatstoja tėvų, kurie iš 
mažens turi duoti savo vaikui — 
būsimam žmonijos nariui gero 
auklėjimo pagrindus. 

Jei ir ne visose mokyklose, tai 
daugumoje, ypač privačiose, 
prasideda jau ateinančią savaitę 
mokslo metai. Mokykla šiame 
krašte ne visuomet duoda tinka
mas elgesio normas, nes jos vie
šas uždavinys pabrėžiamas tik 
mokymas. Auklėjimas palie
kamas tėvų valiai ir jų geriems 
norams. 

Kaip mes bekalbėsime apie 
mokyklas, kaip mes ar didieji 
politikai bekartos mokyklų 
reformas, įsigalėjęs paprotys ir 
niekinga sistema mokinius 
dažnai tik moko. Užuot užsi
ėmusi taip pat ir auklėjimu, kas 
privalu mokykloms, ji tik ga
dina jaunuolius, palinkusius 
greičiau pasiduoti blogajai mies
to įtakai, negu kovoti prieš blo
gį, prieš kriminalą ir prieš svei
katą naikinančius neva vaistus. 
Mokyklos narkotikų nepropa
guoja, nuo jų saugoja, bet kai 
jose nėra auklėjimo, kai jose 
nėra dvasią keliančių priemo
nių, kuriomis darytų iš mažo 
žmogaus didelį ir išmintingą 
žmogų, tai mokykla neatlieka 
savo uždavinio. Ji nėra mokyk
la, nėra auklėjimo įstaiga, bet 
tik fabrikas, kuris duoda tik 
mokslo žinių bei turi rūpesčių, 
kad iš mokinių išaugtų profesio
nalai. 

Mokslo metų pradžioje tė
vams, turintiems mokyklinio 
amžiaus vaikus, kyla didelis 
rūpestis, kad jų vaikai iš 
mokyklos parsineštų, jei ne gerų 
papročių ir elgsenos pradų, tai 

ARKIV. AUDRYS JUOZAS BAČKIS "•»*» gjggg 
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bent būtų apsaugoti nuo blogų. 
Tėvai nori ar nenori tur i 
papildyti savo žodžiu ir pavyz
džiu tai, ko neatlieka mokykla, 
ko neatlieka mokytojai ir 
mokyklos sąlygos. Kai iš 
valdiškų mokyklų prievarta 
išmestas maldos susitelkimas, 
kai mokyklose panaikintas 
auklėjimo momentas laisvės 
vardu, tai iš tokių mokyklų tik 
per stebuklą galima tikėtis gerų 
žmonių, kurie bus ateityje savo 
krašto patriotai, drįsta net ati
duoti didžiausią savo tautai 
auką — gyvybę už savo valsty
bės egzistenciją. 

Jei vasaromis tėvai turi dre
bėti dėl vaikų likimo miesto ir 
gatvės įtakoje, tai juo labiau jie 
turi drebėti dėl neigiamos mo
kyklos įtakos. Niekas gi negali 
išsiginti savo tėviškos ar moti
niškos atsakomybės už vaikus, 
kuriuos paleidžia į pasaulį 
nesąmoningai, bet turi paruošti 
gyvenimui sąmoningai. Tėvai 
turi matyti savo vaikų ateitį, tu
ri matyti ir mokyklų poveikį. To 
neminime atvirai, nes visiems 
žinomi jaunystėje sutinkami 
pavojai. 

Lietuviams mokykla iškelia 
dar dvigubą uždavinį — paruoš
ti savo vaiką, kad jis galėtų stu
dijuoti bei pasiruošti profesijai 
ir paruošti savo vaiką lietuviš
kam gyvenimui. Tai dvigubas 
gyvenimas, bet jis neišven
giamas mūsų aplinkybėse ir 
mūsų sąlygose. Lituanistinės 
mokyklos bent šeštadieniais 
turi sudaryti sąlygas vaikams 
pasisemti lituanistinių žinių — 
kalbos, istorijos, geografijos. Ka
talikiškos mokyklos turi duoti 
auklėjimo pagrindus žmogui, 
kuris turi ateityje būti nau
dingas Amerikai ir Lietuvai. 
Amerikoje jis liks tarnauti tam 
kraštui, nes jame gyvena, jame 
kuria savo ateitį — tai jo sąly
gos nuo gimimo. Bet jis turi iš 
mažens jausti atsakomybę už 
savo tėvus, senolius, už tą 
kraštą, kuris juos išaugino ir 
jiems davė skirtingus papročius, 
galvoseną ir skirtingą charak
terį, išskiriantį jį iš aplinkos. 

Šiame krašte dažnai var
tojamu žodžiu diskriminuojami 
tėvai, kurie turi mokėti dvigu
bus mokesčius, būtent valdiškai 
mokyklai, kuri jam neparuošia 
vaikų, ir tai mokyklai, kuri jo 
vaikus moko, auklėja ir rengia 
gerais žmonėmis. Jei ir čia ne 
visuomet pasiseka, jei ir čia atsi
randa plyšių, kuriuos prieš 
mokslo metų pradžią reikia 
užkaišioti, tai tik gyvenimiška. 
Gyvenimas nesusideda tik iš 
gero ir tobulo, bet kartu eina 
blogio ir netobulybė. Jie eina 
kartu su žmogumi, bet kur 
esančiu ir bet kurį darbą dirban
čiu. Katalikiškose mokyklose 
tėra išimtys blogi žmonės, kaip 
valdiškose — bent daugumoje — 
tik išimtys geri, jei jų neauklė-
ja tėvai. 

Tas rūpestis kyla pradžioje 
mokslo metų, kai vaikai, dar 
nieko negalvodami, eina į moks
lo įstaigas. Tėvai susirūpinę, 
kaip išvengti blogio, kuris susi
daro mokyklose, kaip auklėjimą 
dvigubai perkelti j namus, ku
riuose vaikai rastų tėvus, juos 
mylinčius, savo namus, jų lau
kiančius. Mokykla ir tėvai tik 
bendromis pajėgomis gali išau
ginti gerų žmonių tautai ir vals
tybei, žmonijai ir Bažnyčiai. 

P r . Gr. 

Po paskutinių naujų pasky
rimų pačiose aukščiausiose 
Romos kurijos pareigose lau
kėme paskyrimo naujoms parei
goms ir prel. A.J. Bačkio. 
Neklydome. Paskyrimas buvo 
paskelbtas rugpjūčio 6 d. ir 
atspausdintas l'Osservatore 
Romano tos pačios dienos lai
doje. Prel. A. J. Bačkis paskir
tas apaštaliniu pronuncijum 
Olandijoje ir tuo pačiu nomi
nuojamas tituliariniu Mėtos 
arkivyskupu. 

Žinia džiugi. Kaip nesidžiaug
tume, kad vienas mūsų tautos 
sūnus skiriamas tokioms aukš
toms ir atsakingoms pareigoms 
Bažnyčios tarnyboje. Džiaugiasi 
ir didžiuojasi Lietuvių Šv. Kazi
miero kolegija Romoje, kad jau 
antras buvęs auklėtinis (pir
masis yra arkiv. Jonas Bulaitis) 
tampa arkivyskupu ir nunci
jum. 

Jei arkiv. J. Bulaičio paskyri
mo atveju mūsų džiaugsmas 
buvo pilnas, tai prel. A.J. Bač
kio paskyrimą išgyvename ne 
tik su džiaugsmu, bet ir su tam 
tikru susirūpinimu. Mat, Romo
je jo buvimas ir artumas prie 
paties Šv. Tėvo mūsų lietuviš
kiems reikalams buvo didelės 
reikšmės bei svarbos. Per visą 
savo 15 metų buvimą aukštose 
pareigose Vatikano Valstybės 
sekretoriate prel. A.J. Bačkis 
turėjo savo širdyje lietuviškus 
reikalus: juos teisingai suprato, 
išmintingai aukščiausiam Baž
nyčios autoritetui pristatė ir pa
lankiai spręsti padėjo. Jei mes 
galėjome taip iškilmingai at
švęsti Šv. Kazimiero ir Lietuvos 
krikšto jubiliejaus iškilmes, jei 
Šv. Tėvas visais kitais atvejais 
parodė Lietuvai ir lietuviams 
prielankumo, kokio niekas 
netikėjo sulaukti, tai už tai 
turime būti dėkingi ir prel. A.J. 
Bačkiui. 

Ir kolegijai prel. A.J. Bačkis 
visą laiką buvo artimas. Jis 
buvo oficialus kolegijos pata
rėjas, šalia kitų trijų Šv. Sosto 
paskirtų. Asmeniškai jam esu 
dėkingas, kad padėjo savo pata
rimais besikeičiant kolegijos va
dovybei, būtent man pasitrau
kiant ir kun. A. Bartkui peri
mant kolegijos vairą į savo ran
kas . Pasikeitimas įvyko 
sklandžiai, kokio gal daugelis 
netikėjo matyti. Geri patarimai 
jaunam rektoriui buvo labai 
pravartus, o senam — lengvino 
apsiprasti naujoje situacijoje bei 
naujose pareigose. 

Štai kodėl mes būtume norėję 
mūsų naują arkivyskupą turėti 
Romoje, o ne Hagoje. Romoje jis 

UŽRAKINTOS DURYS 
Jėzus palikęs Galilėją, eina į 

Jeruzalę per miestel ius ir 
kaimus mokydamas žmones. 
Tai paskutinė jo kelionė į 
Šventąjį Miestą, kur jo laukia 
mirtis. Apie savo mirtį jau anks
čiau kalbėjo Jėzus, atsaky
damas prašantiems kokio nors 
ženklo: „Ši karta yra bloga kar
ta. Ji reikalauja ženklo, bet jai 
nebus duota jokio kito ženklo, 
kaip tik Jonos ženklas (Joną iš
buvo žuvies viduriuose tr is 
dienas, taip ir Žmogaus Sūnus 
išbus tris dienas kape). Kaip 
Joną buvo ženklas niniviečiams, 
taip Žmogaus Sūnus bus šiai 
kartai" (Lk. 11, 29-30). 

Dar daugiau: „Pietų šalies 
karalienė teismo dieną prisikels 
drauge su šios kartos žmonėmis 
ir juos pasmerks (Čia aliuzija į 
Sabos karalienę). Nes ji atkelia
vo nuo žemės pakraščių pasi
klausyti Saliamono išminties, o 
štai čia daugiau negu Saliamo
nas. Ninivės gyventojai stos 

Arkiv. Audrys J. Bačkis 

palieka tuštumą, kurią mes 
jausime ilgai. 

Jokios abejonės nėra, kad ir 
naujose pareigose arkiv. A.J. 
Bačkis bus naudingas Lietuvai 
ir Lietuvos Bažnyčiai. Būdamas 
nuncijum turės plačių galimy
bių turėti santykių su diploma
tais ir aukštais politinio gy
venimo pareigūnais. Per juos 
galės veikti mūsų tautos 
naudai. 

Reikia pastebėti, kad Šv. 
Tėvas, siųsdamas prel. A.J. 
Bačkį į Olandiją, kaip savo 
autoritetingą patikėtinį, dar 
kartą parodė, kiek jis jį vertina. 
Žinoma, kad Bažnyčios padėtis 
Olandijoje po Vatikano II susi
rinkimo pasidarė nelygstamai 
sunki ir avojinga. Pronuncijui 
A.J. Bačkiui reikės budėti 
reikės turėti kantrybės ir iš
minties padėti nugalėti esamus 
sunkumus, pašalinti klaidas, 
sustiprinti katalikų vienybę 
krašte ir su Šv.Sostu. Tai nebus 
lengva. 

Štai kodėl naują mūsų 
arkivyskupą A.J. Bačkį mes visi 
turime palydėti savo maldomis, 
kad jo misija Olandijoje būtų 
sėkminga, kad jam pavyktų 
grąžinti katalikų Bažnyčią 
šiame plačių galimybių, bet 
taipgi didelio nūdienio nuo
smukio krašte į pirmykštį 
žydėjimą. Prieš antrą pasaulinį 
karą Olandija buvo viena iš 

brangiausių puošmenų popie
žiaus tiaroje. 

Naujasis arkivyskupas A.J. 
Bačkis gimė Kaune 1937 metais 
vasario 1 d. Kūdikystę, vaikystę 
ir jaunuolio amžių praleido Pa
ryžiuje, kur šeima buvo persi
kėlusi gyventi,nes tėvas dr. 
Stasys Bačkis buvo paskirtas 
diplomatinei tarnybai Prancūzi
joje. Baigęs vidurinį mokslą, 
įstojo į Sulpicijonų vadovaujamą 
seminariją, nes panoro pasirink
ti kunigo pašaukimą. Baigęs 
filosofijos studijas St. Sulpice 
seminarijoje, Audrys 1957 metų 
rudenį teologijos studijoms at
vyko į Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Studijavo popiežiškame 
Gregorianumo universitete. 
1961 kovo 18 d. buvo įšventin
tas kunigu. Teologijos studijas 
baigė licenciato laipsniu 1961 
metų pavasarį. 

Kun. Audrys buvo apsispren
dęs aukotis tiesiogiam sielo
vados darbui. „Tam, sakė jis, 
juk aš ryžausi būti kunigu". 

Tačiau buvo galimybė tęsti 
dar studijas ir ruoštis diplomati
nei karjerai Šv. Sosto tarnybo
je. Šiam pritarė tiek tėvai, tiek 
kard. A. Samorė. Paklausė 
patarimo, priėmė raginimą ir 
įstojo į bažnytinę akademiją. 
Nuo 1961 iki 1964 m., būdamas 
akademijos studentu. Laterano 
universitete studijavo bažnytinę 
teisę ir gavo daktaro laipsnį. 

Baigus studijas, tuojau 1964 
metų rudenį buvo paskirtas dip
lomatinei tarnybai Manilos 
nunciatūroje attache titulu. Po 
metų buvo perkeltas į San Jose, 
Porto Ricos nunciatūrą sekre
toriaus titulu ir drauge paskir
tas monsinjoru. 1968 metais 
perkeltas į Turkiją pirmojo sek
retoriaus titulu. 1970 pasiųstas 
į Lagos, Nigerijoje, taip pat pir
mojo nunciatūros sekretoriaus 
titulu. 1973 metais, man pra
šant, buvo atkeltas į Romą. 
Buvau manęs, kad jis galėtų 
būti geriausias mano įpėdinis 
kolegijoje. Mano sveikata tuo 
metu buvo kelianti susirūpini
mą. Romoje buvo paskirtas ant
roje Segreteria di Stato sekci
joje, kurios žinioje yra Vatikano 
diplomatinė veikla. 1979 gegu
žės 5 d. išvakarėse popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankyme 
kolegijoje prel. Audrys buvo 
paskirtas Viešųjų Bažnyčios rei
kalų tarybos pasekretorium. 

Šiose pareigose pasiliko iki 
dabar, laimėdamas Šv. Tėvo ir 
kitų vyresniųjų pilnutinį pa
sitikėjimą ir įvertinimą. Šitai 
juk patvirtina naujas paskyri
mas aukštoms, bet ir labai at
sakingoms pronuncijaus parei
goms Olandijoje. 

Nežinom, kada bus konsek
ruotas vyskupu. Tai bus tik
riausiai Šv. Petro bazilikoje, o 
konsekruos pats Šv. Tėvas. 
Būtų verta ir teisinga, kad gali
mai daugiau lietuvių šiose 
iškilmėse dalyvautų. Tai juk 
bus visų pirma lietuvių džiugi 
šventė. 

teisme drauge su šia karta ir ją 
pasmerks, nes jie atsivertė išgir
dę Jonos pamokslus, o štai čia 
daugiau negu Joną" (Lk. 11, 
31-32). 

Jėzus šiais žodžiais nusako ne
tikinčių žydų likimą. Ne tiktai 
niniviečiai (pagonys) bus išgel
bėti, bet dar ir sėsis Dievo 
karalystėje prie stalo (tai nuola
tinis amžinosios laimės sim
bolis) su Abraomu, Izaoku, 
Jokūbu ir pranašais, o Abraomo 
vaikai bus atmesti. 

Jėzaus klausytojai, tai girdė
dami susirūpino, kad gali būti 
mažai išgelbėtų. Evangelistas 
Lukas šį epizodą taip aprašo: 

„Kažkas jį paklausė: .Viešpa
tie, ar maža bus išgelbėtų?' Jis 
pasakė jiems: „Pasistenkite įei
ti pro ankštus vartus! Sakau 
jums, daugelis bandys įeiti, bet 
neįstengs. Kai namų šeimi
ninkas atsikels ir užrakins 
duris, stovėdami lauke, jūs pra
dėsite belsti į duris ir prasyti: 
.Viešpatie atidaryk mums!' O jis 
atsakys: ,Aš nežinau iš kur jūs'. 
Tada jūs imsite dėstyti: ,Mes 
valgėme ir gėrėme tavo akivaiz
doje, tu mokei mūsų gatvėse'. O 
jis jiems tars: ,Aš nežinau iš kur 
jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi 
piktadariai!' 

Tai bus verksmo ir dantų 
griežimo, kai Dievo karalystėje 
pamatysite Abraomą, Izaoką, 
Jokūbą ir visus pranašus, o 
patys būsite išvaryti laukan. Ir 
ateis žmonės iš rytų ir vakarų, 
iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie 
stalo Dievo karalystėje. Ir štai 
yra paskutinių, kurie bus pirmi, 
ir pirmųjų, kurie bus pasku
tiniai" (Lk. 13, 23-30). 

Kas buvo tas Evangelijos 
„kažkas" — nežinome. Kadan
gi Jėzus dažnai kalbėjo apie iš
ganymui reikalingas gana sun
kias pareigas ir sąlygas, sa
vaime galėjo kilti mintis: ar 
daug bus išgelbėtų. Bet tai buvo 
teoretiškas klausimas. Kristus 
atsako praktiškai: taip gyven
kite, kad būtumėte išganyti. Ra
gina stengtis įeiti į Dievo 
karalystę pro ankštus vartus. 
Tie va r ta i y r a Bažnyčia, 
malonė, geri darbai. Ankšti var
tai, nes norintieji pro juos eiti 
turi atlikti tam tikras sąlygas, 
pareigas. Pro ankštus vartus ne
gali eiti minios, o tik pavieniai 
asmenys, vienas po kito. Taigi 
tas žygis pro vartus yra lėtas, 
nelengvas. O žygiuojančius 
laukia dar kitas pavojus: vartai 
gali būti užrakinti ir tie, kurie 
nesuspėjo pro juos įeiti, negalės 
dalyvauti dangiškoje puotoje,, 
tai yra dangiškoje laimėje. 

J . V. 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 
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Kas nenori galvoti, tas prieta
ringas; kas negali galvoti, tas 
kvailys: kuris gi nedrįsta galvo
ti, tas vergas. 

W. Drummont 

Dvasingą žmogų pažįstame iš 
to, kad jis ir niekingiausiuose 
dalykuose suranda dievišką 
aspektą. 

A. D. Sertillanges 

Pastaruosiuose yra gyvenę popiežiai ir ambasado
riai. 1916 m. juos perėmė italų valdžia, o Mussolinis 
juos pavertė savo valdžios būstine. Iš naujesniu statinių 
žymiausias yra graiko-itališko stiliaus paminklas, pa
statytas 1911 m. Italijos karaliui Vittorio Emanueliui 
II pagerbti. Tai milžiniškas balto marmuro pastatas, 
kurio struktūra užima Kapitolio kalvos šlaitą ir net 
jos viršūnę. Paminklo papėdėje yra italų Nežinomo 
kareivio kapas, nuolat sargybinių saugojamas. 

Romoje yra tiek daug istorinių paminklu ir meno 
kūrinių, kad ją galima laikyti vienu dideliu muziejum. 
Dauguma meno turtų randama bažnyčiose arba muzie
juose, kurių žymiausi būtų Šv. Jono Laterane, Kapi
tolijaus, Venecijos rūmų, Sant'Angelo pilies ir jau mano 
anksčiau suminėtieji. Tiktų prie muziejų priskirti ir 
daugybę viešų miesto aikščių (Piazze), kuriose randami 
fontanai, obeliskai, skulptūros, architektūriniai pa
minklai. Kelios tokios aikštės, kurios man paliko 
nepaprastą įspūdį, yra San Giovanni in Laterano, 
Navona, Cinquecento, Campidoglio ir Republica. Gaila, 
kad jų grožį aprašyti keliais sakiniais būtų neįmanoma. 

Arrivederci, Italia! 

Kaip visiems geriems dalykams ateina pabaiga, 
atėjo ir mūsų įspūdingai kelionei! Rytoj jau vykstama 
namo! Prieš išvykstant dar panoro atsigręžti atgal į 
Italijoj praleistas dešimt dienų ir padaryti įsigytų ži
nių ir įspūdžių santrauką, kuri gali būti ir daugiau 
kam įdomi. 

Jeigu vokiečiams būdingas yra jų tvarkingumas, 
šveicarams aplinkos grožis, tai italams jų romantiš
kumas. Kur tik pažiūri, visur matai istorijos pėdsakus, 
iš gilios senovės išlikusius miestus, istorinius pa
minklus ir visur esantį meną. Italų kultūrai kilti pa
dėjo keli stambūs faktoriai: Romos imperijos galybė, 
Bažnyčios įsigalėjimas, Venecijos respublikos iškilimas 
ir renesanso poveikis į didikų bei dvasiškių pamėgimą 
ir atsidavimą menams. Šios pajėgos sužadino italų 
kčrybinę dvasią ir išaugino tapybos, skulptūros, archi
tektūros, muzikos ir literatūros genijus. Dėl to šiandien 
visoj Italijoj stebimės jų kūrybos pajėgumu ir grožimės 
jų nemirštamais darbais. 

Maloniai mane nuteikė ir Italijos gamtovaizdis. 
Alpės, Lombardijos lygumos, Venecijos salos, Apeninų 
kalnai ir slėniai, Ligurijos jūros pakraštys, javų laukai, 
vaisių sodai ir po rausvais stogais susigūžę miesteliai 
darė gražaus ir įdomaus krašto vaizdą. Tik seniesiems 
miestams trūksta ūkiškos rankos ir tvarkingumo, ką 
teko matyti taip pat senuose Vokietijos ir Šveicarijos 
miestuose. 

Blogiausią ir labiausiai apsileidusio miesto įspūdį 
man sudarė senoji Romos dalis. Atrodė, kad ten nei 
gyventojams, nei miesto administracijai nerūpi istori
nių paminklų, puošnių pastatų ir meno kūrinių išorė. 

O užtektų įdėti tik kiek darbo ir nuo jų nuplauti storą 
dulkių ir suodžių sluoksnį, kad jų grožis dar labiau 
viliotų turistus ir neštų miestui dar didesnes pajamas. 
Bet ne darbštumas, o ,,siesta" turbūt italams yra 
įgimtos savybės! Trumpai suglaudus, Italija man pa
tiko, bet senosios Romos išvaizda, jos eismo problemos, 
jos žmonių nesąžiningumas ir kriminalinė veikla mane 
nevilioja dar kartą čia atsilankvti. 

Šiandien atvykstam į Leonardo da Vinci aerodromą 
kelionei į New Yorką. Jame neįprasta tvarka: grūstis 
didelė, lagaminų įteikimo ir bilietų sutvarkymo 
procedūra ilga. Dėl nežinomų priežasčių TWA lėktu
vas dar išskrido beveik dvi valandas pavėlavęs. Susi
rūpinom, ar New Yorke dar rasime lėktuvą į West 
Palm Beach. Kol ten atskridę atlikom muitinės for
malumus, mūsų lėktuvas jau buvo ore! Teko praleisti 
naktį viešbutyje ir tik kitą dieną pasiekti namus. 

Nežiūrint to, kad teko kiek pavargti, miego netekti, 
blogu oru nusivilti ir Romoj vagysčių baimę išgyventi, 
mūsų šią kelionę laikome labai pasisekusia. Joje įsi
gyta patirtis, proga menu ir visokiom įdomybėm pasi
gėrėti ir galybė visokių įspūdžių visą laiką pasiliks 
mūsų atmintyje. Svarbiausia, kad galėjome būti liu
dininkais to istorinio lietuviško įvykio — Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus ir arkiv. Jurgio Matulaičio 
palaimintuoju paske lb imo iški lmių Romoje. 
Didžiuojamės, kad jose dalyvaudami, nors ir labai 
mažyte dalele, prisidėjom prie tos didingos lietuvių 
demonstracijos pasisekimo. 

(Pabaiga) 

I 

^ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SPAUDOS IR ŽINYBOS 
VETERANO ŠVENTĖ 

Žurnalistų sąjungos da
bart inės centro valdybos 
vicepirmininkas Vladas Ba-
kūnas štai švenčia savo 80-tąjį 
gimtadienį. Bendrai paėmus, tai 
tikrai graži sukaktis, bet šiuo 
atveju, čia švenčiama ne tik 
šiaip sau mielo ir tauraus tau
tiečio brandaus amžiaus gimta
dienis, bet darbštaus ir ilgo dar
bo mūsų spaudoje ir radijo 
žinyboje atžymėjimo šventė. 

Tas darbas prasidėjo gana 
anksti, nes Vlado Bakūno gy
venvietė — Klaipėda - daug 
anksčiau, negu visa Lietuva pa
juto pavergėjo sunkų batą. Jau 
nuo jaunų dienų matome jį 
veikliu choro pirmininku, 
šauliu būrio vadu. Gubernatū-
ros valdininku, o po Hitlerio 
sauvališko Klaipėdos pri
jungimo ten įsteigto Lietuvos 
generalinio konsulato sekreto
riumi. Tas dienas, kaip ir 
vokiečių siautėjimą, visi gerai 
pri>.!iiename, — uždarant mūsų 
konsulatus Klaipėdoje ir Ka
raliaučiuje, bei pasiuntinybę 
Berlyne. Jas Bakūnas. likęs 
Klaipėdoje, leido be pilietybės, 
vien su svetimšalio p;..-u. dir-

Vladas Bakūnas 

kad bant jau eilinius darbus, 
išlaikyti šeimą. 

Besitraukiant nuo ,,draugų" 
sovietų, Bakūnai atsidūrė Bava
rijoje, kur Vladas iki emigra
cijos dirbo UNNROS, o vėliau 
IRO valdininku. 

Salia visuomeninių ir tarny
binių pareigų, mums ypač 
įdomu sužinoti Vlado Bakūno 
veiklą spaudos ir radijo srityje.-
Štai jau 1926 metais „Lietuvos 
Keleivyje"* skaitom jo pirmąjį 
straipsnį apie Šaulių sąjungos 
Klaipėdos krašto atstovų suva
žiavimą. Dažnai girdite mane 

LENKIJOS 
„ŽALIEJI PLAUČIAI 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 
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Kaip Lietuva, taip ir Lenki
ja garsėjo savo miškais, gražia 
gamta, nepaliesta fabriku dūmų 
ar su kritul 'ais krintančių 
įvairių angliarūgščių. Deja — 
..t^mpora mutantur". Šiandieną 
išsivysčiusi pramonė, užteršė 
gražiausius gamtos plotus. Lie
tuvoje tas pastebima Zarasų ir 
Igi.alinos ap., Lenkijoje to 
krašto pietuose, kur yra labai 
plačiai išsivysčiusi sunkioji pra
monė. Taršos padariniai ypatin
gai pastebimi prie Tatrų kalnų, 
tautiniuose parkuose, krentant 
lapams nuo eglių, pušų ir kt. 
įvairių medžių. Liūdnas vaiz
das, nes apylinkėse matomi tik 
stuobriai, parudavusi žolė. 
Neatrodo, kad Lenkijos vyriau
sybė dės kokias nors pastangas 
šių milžiniškų plotų apsaugai, 
greičiausiai mesdama visas savo 
jėgas į šiaurinę krašto dalį, kur 
beveik neegzistuoja jokia pra
monė, upės su bebrais yra 
švarios, o miškuose „kara
liauja" elniai, vilkai, stumbrai 
ir kt. laukiniai gyvuliai. 

Tai milžiniškas žemės plotas, 
beveik 46 tūkst. kv. km , kuris 
numatomas paimti gamtos ap
saugai , uždraudžiant bet kokią 
pramonę, uždraudžiant ūkinin
kams naudoti chemikalus laukų 
trąšai. Numatoma steigti vasar
vietes, daugiausiai astma ar 
reumatizmu sergantiems ligo
niams. To viso „žaliųjų Lenkijos 
plaučių" plano (taip jis vadina
mas Lenkijoje) iniciatorium yra 
inž. Kristupas Volframas. Savo 
projektą su pagelbininkais jis 
numato įvykdyti trijų metų lai
kotarpyje. Tiesa, jam teks su
sidurti su ūkininkais, atlygi
nant jiems nusavintas žemes. 
Valstybės iždas tuščias. Bet K. 
Volframo nuomone, ūkininkai 
nesudaro jokios problemos: 
jaunimas iš kaimo keliasi į 
pramoningus miestus, tad labai 
dažnai jų tėvų ūkiai stovi tušti, 
kartais randant ant stalų padė
tus indus. 

Inž K. Volframo planas apima 
beveik visą lenkišką Rytprūsių 
dalį su Mozūrų ežerais, Lycko. 
Olštyno miestais, pietuose sie
kiant Bugo upę, tad visiškai 
netoli Varšuvos. Tačiau to 
tautinio parko — gamtos ap

saugos centru bus Baltvydžio 
giria (lenk. puszeza Bialo-
vieska), kuri šiaurėje siekia Sov. 
Sąjungą. Kadangi tie patys 
miškai - plečiasi iki Lietuvos 
(Rūdninkų giria) ir Gudijos, jis 
numato tartis ir su tų kraštų 
atstovais, siūlant ir ten tuos 
miškų plotus pavesti gamtos 
apsaugai. 

Balvydžio giria nuo amžių; 

buvo gyvenama jotvingių -
sūduvių ir dar pokariniais 
metais joje randami lietuviškai 
moką gyventojai. Varšuvos 
šiaurėje dar ir šiandieną yra 
maža geležinkelio stotelė, len
kiškai vadinama „Malkinia". Iš 
mažo Malkinės kaimelio išaugo 
miestelis su gimnazija ir 
prekybos mokykla. Greitieji 
traukiniai Varšuva - Balstogė 
- Gardinas - Vilnius joje 
nestoja. 

Savo projektą K. Volframas 
numato patiekti 1989 m. Euro
pos gamtos apsaugos atstovų 
konferencijoje ir gal net prašyti 
finansinės paramos. Girdi, jeigu 
JT finansiniai remia Egiptą, 
Florenciją, saugodama ten 
kultūrines vertybes, kodėl ji 
tuomet negali paremti ir Lenki
jos, kadangi ir gamta priklauso 
kultūriniam gėriui ir grožiui, 
saugojant ją ateinančioms kar
toms. 

minint, kad spaudos darbas — 
meilės darbas. Taip atsitiko ir 
Vladui —jis greitai tapo nuola
tiniu „Lietuvos Keleivio" bend
radarbiu. Toliau ta žurnalistinė 
veikla plečiasi į „Karį" ir „Tri
mitą", randame jo vardą jau ir 
„Lietuvos Aido" puslapiuose. 
Seka Eltos telegramų agentūros 
biuleteniai. Buvo pakviestas į 
naujai įsteigto la ikrašč io 
„Vakarai" redakciją, bet pasi
rinko 1934 metais valdininko 
vietą Klaipėdos krašto guberna-
tūroje, kur savistoviai kasdien 
perduodavo svarbias politines 
žinias į Kauną „Lietuvos Ai
dui". Kaip tik tuo laiku Klaipė
doje įrengiama ir radijo stotis, 
taigi ten VI. Bakūnas tuoj tapo 
nuolatiniu bendradarbiu žinių 
bei komentarų srityje. 

Vėl sekė nauji žurnalizmo plo
tai, — tai žurnalo „Jūra" reda
gavimas. Visa tai, kaip žinome, 
nutraukė Klaipėdos krašto pri
jungimas prie Vokietijos, bet 
net tai nesustabdė Eltos žinių 
plaukimo į tada dar laisvą 
Lietuvą. 

Amerikoje visi skaitėme ir te-
beskaitome mūsų sukaktuvi
ninko straipsnius, korespon
dencijas. Užsidarius „Naujie
noms", randam Vlado Bakūno 
žodį „Lietuvių Balse", kartais 
„Dirvoje", bet gal pastoviausiai 
jo gausius ir rūpestingai surink
tus komentarus girdime per 
Californijos Lietuviškos radijo 
valandėlės bangas, kur jis te
bėra vienas iš redaktorių. Jo 
žvali akis ir jautri ausis pa
gauna kiekvieną mūsų lietuviš
kosios išeivijos subangavimą, jo 
kritiškas žodis tebėra laukia
mas čia, Vakaruose, visų klau
sytojų. Sveikiname Vladą Bakū-
ną ištikimai ištverusį per visus 
šiuos audringus laikus žinybos 
darbuotojų eilėse! 

RKV 

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 VVilleke, „Kaino ir Abelio mitas S. T. Kon-

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

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

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., Dovvners 
Grove, IL 60516. 

CLASSIFIED GUIDE 

Kas mėgsta imti, nemėgsta 
duoti. 

Žydų priežodis 

IEŠKO 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

I e š k o m a Elzbieta Bytauta i te-Ra-
d z e v i č i e n ė ir A n e l ė B y t a u -
taitė-Balikienė a rba jų vaikai ir anūkai. 
Ieško Felicijos Bytautaitės dukra P. 
Bal tu t ienė, g y v e n a n t i L i e t u v o j e , 
Š iau l ių mieste , Ner ingos g-ve 15. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

<& INTERNATIONAL 
* I I N D U S T R I E S 

Aigis 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 Robertą Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

Viengungiai, našliai, išsiskyrę! Reikalaukite 
geriausio pasirinkimo! Pasinaudokite Ex-
eter's paslaugomis užmegzti naujas 
pažint is. Asmeniška-konf idencia lu. 
„Money-back" garantija, informacija veltui. 
Rašykite angliškai: Exeter*s, Attn: Helen 
Box 2335, Bismarck. Nortft Dakota 
58502. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Cleaning & handyman service 
for small building in exchange for 
studio apt. Call 337-6255. 

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 

INTERNATIONAL ^ 

^ 

Ifev 

G.T. INTERNATIONAL dėko ja v is iems k l i e n t a m s , pr is idė jus iems prie 
sėkmingo 1 9 8 8 m. kel ionių į L ie tuvą s e z o n o . 

G.T. INTERNATIONAL tvarko v isus k e l i o n i ų r e i k a l u s o r o , v a n d e n s ir 
sausumos kel ia is . Tur izmui ar b iznio k e l i o n e i k r e i p k i t ė s pas m u s . 

G.T. INTERNATIONAL padeda sudary t i i š k v i e t i m o d o k u m e n t u s ar
t imiesiems iš L ietuvos. 

JEI NORITE P A M A T Y T I PASAULĮ , K R E I P K I T Ė S I G .T . ! 

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

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

Restoranas N E R I N G A 
2632 W . 71 st St. 

tel. 3 1 2 - 4 7 6 - 9 0 2 6 
Vieninte l is au ten t i škas l ietuviškas 
maistas Čikagoje ir apy l inkėse 

V E N C K A U S K A S , INC . 
Builders & R e m o d e l i n g 

• Porches & Decks • Floor & Waii Tile 
• Aluminum Sdmg & Tr'm • Kitchen & Baths 
• Masonry »Rec Rooms 
• Additions »lnsurance Repairs 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Peter ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Uetuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

REAL ESTATE R E A L ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

Norint iej i PIRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p r a š o m e 
paminėt i , kad esate arbainorite būt i 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

E9 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

HELP VVANTED 

Reikalingas pianistas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambint i vakara is 
779-0111 . 

DEISEL MECHANIC SOUTHWEST AREA 
Need an exp deisel trjck mechanic Top vvages 
for someone with imtiative & motivation Excelletn 
benefits. Need good drivers hcense & own tools 
Mušt read, arrtt* & speak fluent English. 

Apply m person 
Tri State Truck Service. Inc. 

8040 S Roberts Ra. Bndgevie* 

Reikalingas valytojas. 
Skambinti 247-0582 

Reikal ingos valytojos slaugymo namuo
se Pilnas laikas. Patyrimo valyme pagei
daujama, bet nebūtina Pradine alga 4.25 
į vai. + priedai Jei šiuo darbu domitės. 
pasistatykite asmeniškai Bridgeview Con-
valescent Center. 8100 S. Har lem, 
Bridgevievv. IL 60455. 

" H I R I N G ! Federai government jobs 
in your a rea and overseas. Many im-
med ia te open ings wi thout wai t ing l ist 
or tęst. $15-68,000. Phone call re fun -
dab le . (602) 838-8885. Ext. 7 7 6 5 . " 

F A C T O R Y H E L P 
Smal l manufac tur ing plant in Bur r 
Ridge — wi l l operate beit sander, dr i l l 
press, etc Day or evening shifts. Ovvn 
t ranspor ta t ion necessary. Mušt speak 
basic Eng l i sh . 

C a l l : 3 2 5 - 1 0 9 2 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame )ūsų nuosa

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

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

Namas apžiūrėj imui, seKmadieni. rugpjū
čio 28 d 1-4 p.p.. 8612 S. Kenneth, 
Chicago. Puikiai išlaikytas. 3 mieg kamb., 
mūrinis, vidus ąžuolinis: centrai šaldymas: 
ištisas rūsys, (važiavimas šone Nereikia jo
kių remontų Te l . 585-4023. 

GnMfc 21 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 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

FOR SALE BY OWNER 
4 bedrooms, 2 baths. Open house every 
Saturday & Sunday. Mt Greenvvood area 

Call for further information: 
782-4250 DAYS 

239-9020 EVENINGS 
Please call m English. 

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

Siuvame pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus iš avies kailio gabaliukų. Valome ir 
pataisome. Parduodame avies kailio apvalkalus auto. 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
šlepetes. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 
Tel. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto -
šeštadieniais 10 ryto - 5 v 
Sekmadienį uždaryta 

7 v. p.p. 
• P-P-

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10° /o—20%—30% pigiau mokės i t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
sas mus . 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

V . T . E L E C T R I C C O . 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pata isymai . 
V y t a u t a s Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

L icensed . Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabineta i . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdž ius . 
B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

A D D I N G MACHINES 

Nuomo ja . Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. Pu lask i Rd . . C h i c a g o 

P H O N E - 5 8 1 - 4 1 1 1 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

re ikmenis Pasinaudoki te patogiu 

planu at idedant pasir inktus reik

menis ypa t inga i p roga i . Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas. A t ida ry ta p i rmad ien i ir 

ketvirtadienį vakara is iki 8 valan

dos Antrad i r t reč iad susikalbėsit 

l ietuviškai. 

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



Automobilių demonstracija VVashingtone, D.C. Iš kairės: Ginta T. Palubinskaitė (JBADC di 
rektorė). Darius Sužiedėlis (demonstracijos organizatorius) ir Rūta Virkutytė (Lietuvių inf. cen
tro darbuotoja). 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Washington, D.C. 

J U O D O J O K A S P I N O 
E I S E N A M A L O N I A I 

S U T I K T A 

Susidomėję praeiviai sustojo 
šaligatviuose, vairuotojai pra
vėrė automobi l ių l a n g u s ir 
turistai tur is t iniuose autobu
suose iškišo ga lvas pro langus 
pasiklausyti rugpjūčio 23-čios 
Juodojo kaspino dienom eisenos, 

_ skelbiamos žinios. Automobilių 
e isena buvo s u o r g a n i z u o t a 
Jungtinio Pabaltiečių komiteto 
( JBANC) ir k e l i a v o per 
W a s h i n g t o n , D . C , m i e s t o 
centrą. 

Trisdešimt automobilių, kurie 
buvo išpuošti juodais kaspinais , 

_. vėliavomis bei p l aka ta i s — sim
boliai juodos dienos — kraš tų , 
kurie kri to k o m u n i z m u i ir 

, užsispyrimo a tgau t i nepriklau
somybę anksč iau buvus iems 
laisviems k raš t ams , išsitiesu
sios viena ilga eile važiavo per 
Washingtono mies te vieningai 
skelbdamos Sovie tų už imtų 
t a u t ų l a i s v ė s š a u k s m ą . 
Automobi l ių e i s e n a buvo 
maloniai su t ik ta ir s k a t i n a m a 
miesto publikos, kuri šaukė 
„pirmyn!" e isenai vingiuojant 
per Amerikos sost inės pagrin
dines gatves. 

Rodydami solidarumą, Ameri
kos estai , l a tv ia i , l ie tuvia i , 
ukrainiečiai, lenkai , bulgarai ir 
vengra i t i kė jo s i p a t r a u k t i 
dėmesį į š iandienos jvykius 
Sovietų okupuotuose Pabalt i jo 
kraštuose ir s iekė p r imin t i 
amerikiečiams, kad y r a tautų , 
kovojančių už savo laisvę. 

Žinia, kuri pagavo VVashing-
tono gyventojų, vairuotojų ir 
t u r i s t ų d ė m e s į y r a v e r t a 
pakartojimo: , ,Prieš ke tur ias -
dešimt metų nacių Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga sus i t a rė pasi
dalinti Rytų Europą t a r p savęs 

p a s i r a š y d a m i Molotovo-Rib-
bentropo sutar t į . Estija, Latvi
j a ir L ie tuva , pi lnai nepriklau
somos tau tos , a t i teko Sovie
t ams . Jos tebėra okupuotos 
š iandien! 

Š iand ieną yra t a r p t a u t i n ė 
J u o d o k a s p i n o d i e n a , mes 
re i šk iame solidarumą su Rytų 
E u r o p o s ž m o n ė m i s — j ie 
neužmirš t i ! 

Tiktai laisvė atneša tikrąją 
taiką. Laisvės Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, Ukrainai , Lenkijai, 
Bulgarijai, Vengrijai, Čekosla-
vakijai ir visoms kitoms sovietų 
okupuotoms šalims". 

Ši žinia nuaidėjo pasaulio 
galingiausios tautos sostinės 
gatvėmis tuo pačiu momentu, 
kai Pabaltijo kraštų sostinėse 
kilo š imtai tūkstančių balsų 
ūžesys, šaukdamas pasauliui, 
kad šios tautos nori būti sava
rankiškos ir laisvos. 

- K . 

Du Amerikos lietuviai laivyno rezervo karininkai. commander-Michael Buzas 
ir ensign Linas Kojelis, atvykę j Key Vvest. Floridoje, atlikti metinių pra
timų. Amerikos laivyne ..commander" yra tarpinis laipsnis tarp leitenanto 
ir kapitono, „ensign" prilygsta jaun. leitenanto laipsniui armijoje. 

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 
okupacija. 

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 
Woodhaven , N.Y. 11421 

M midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

M A P Q U E T T E PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EŪE t=I 
LENDER 

A.tA. 
MAGDALENA BAKŠIENĖ 

KOMARAITĖ 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 25 d. 
Gimė 1896 m. vasario 4 d. Lietuvoje, Kretingos apskrityje, 

Plateliu valsčiuje, Stirbaičių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: sūnus dr. Jonas 

Bakšys, marti dr. Dalia, anūkės: Rūta, Giedrė, Virginija ir 
Laima; sesuo su šeima; Amerikoje: anūkė Kornelija Bakšytė, 
marti Irena. 

Velionė buvo motina a.a. Prano Algirdo Bakšio, mirusio 
prieš 22 metus. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Lack Funeral Home koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 31 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Tautines lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdusi Bakšių šeima. 

Laidotuvių direkt. Steponas Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

Viešpatie, buk jam gailestingas! 

PADĖKA 
S a v a n o r i s - k ū r ė j a s , k a p i t o n a s 

A.tA. 
LEONAS BALZARAS 

Mirė 1988 m. birželio 5 d. ir palaidotas birželio 9 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mano gili padėka Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos kun. kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, pamaldas 
bažnyčioje ir kun. V. Mikolaičiui už velionio palydėjmą į 
kapines. 

Nuoširdi padėka kun. J. Borevičiui, S.J. lankiusiam 
velionį ligoninėje ir koplyčioje. 

Dėkoju ginklo draugams, Savanoriams kūrėjams, ,,Ramo-
vėnams" ir Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės nariams už pra
vestą atsisveikinimą ir garbės sargybą prie karsto. 

Gili padėka Lietuvos Dukterų draugijos narėms, susi
rinkusioms atkalbėti rožinį, dalyvavusioms laidotuvėse ir 
pareiškusioms užuojautą „Draugo" laikraštyje. 

Iš širdies dėkoju visai giminei už paguodą ir gėles. 
Išskirtinas ačiū Rimutei, Jonui Krumpliams ir Jonui 

Pocetai. 
Ypatinga padėka karsto nešėjams. 
Dėkoju sol. J. Vazneliui už giedojimą bažnyčioje. 
Padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 

laidotuvių.tvarkymą.. Z7"~. "_T^1... 
Ačiū visiems, visiems dalyvavusiems koplyčioje, bažny

čioje ir palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines ir išreiškusiems man užuojautą 
raštu ir žodžiu. 

Ačiū už aukas ir aukjusiems šv. MTšIo'mš. 
Nuoširdus ačiū visiems, visiems už dalyvavimą 

laidotuvėse. mm 

Giliame skausme likusi žmona Kostancija Balzariene 
ir giminės. 

Mylimai Žmonai 

A.tA. 
TEODORAI SERAPINIENEI 

mirus, jos vyrui IGNUI re i šk iame nuoširdžią užuojau
tą ir ka r tu liūdime. 

Vanda ir Kazys Vaitkevičiai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

Mie lam tėvui 

A.tA. 
VLADUI SIRTAUTUI 

D e t r o i t e m i r u s , m ū s ų bend rada rbe i N I J O L E I 
BIKULČIENEI , jos šeimai ir art imiesiems re išk iame 
nuoširdžią užuojautą. 

DRAUGO redakcija, administracija 
ir spaustuvės personalas 

Mylimai Dukra i 

A.tA. AUDRONEI 
Amžinąjį Poilsį radus , l iūdime sujos myl ima Motina 
OLGA VAIČAITIENE-JUKNIENE, mūsų draugijos 
miela nare , i r prašome Aukščiausiojo s t iprybės 
v e l i o n ė s v y r u i J O H N , v a i k a m s i r v i s i e m s 
ar t imies iems. 

Lietuvos Dukterų draugija 

I Amžinojo Gyvenimo ramybę p a s i t r a u k u s 

A.tA. 
STASIUI RAMANAUSKUI-RAMUI 

liūdinčiai našlei JUZEI, mūsų draugijos mielai nare i , 
posūniams RIMUI ir VYTAUTUI VAITKAMS ir j ų 
šeimoms bei visiems velionio art imiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Lietuvių Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CH1CAGOS PRIKMIKSClUOSK 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 523 -0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 523-0440 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

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

1988 metų 15 dienų kelionės [ Lietuvą: 
1. Gegužė* 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 8 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės Į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d . Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupes naudosis Pan 
American. F'^iair. Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuie. Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU pnmena. kad vietų skaičius 
grupėse nbc'as Prašome paskubėti užsisakyti keliones 

Dėl reg'Vacijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašyMe) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
Western Ave., Chteago. III. 60643. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St.. < h i cago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h , \ 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 S L M S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTU VII," DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H w v . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

SalK DonaM M.. J r . 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

x Vio le ta R a k a u s k a i -
tė-Stromienė pasiruošusi lietu
viškas estradines dainas per
duoti lietuvių klausytojams 
„Draugo" baliuje, kuris bus rug
sėjo 25 d. Martiniąue restorano 
pokylių salėje. Estradinės daini
ninkės dainavimas yra sužavė
jęs Kanados lietuvius, kitose 
gyvenvietėse lietuvių visuome
nę, tikimasi, kad ji bus nauja ir 
negirdėta Chicagos lietuvių 
publikai. 

x Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės naujoji ir senoji 
valdyba šiandien ir rytoj, 
rugpjūčio 27-28 dienomis, posė
džiaus Jaunimo centre. Posėdyje 
dalyvaus buvęs pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir da
bartinis pirmininkas Vytautas 
Bieliauskas. Taip pat atvykti 
žada valdybos nariai iš Kanados 
ir kitų vietų, kurie sudaro naują 
valdybą. Senoji valdyba perduos 
knygas, susirašinėjimus ir iždą. 

x Ateitininkų studijų dienų 
sekmadienį, ru gsėjo 4, bus net 
trijų skirtingų sričių įdomios 
paskaitos. Prelegentai ir temos 
tokios: Algirdas Statkevičius, 
„Žvelgiant į Lietuvos ateitį: pa
grindiniai rūpesčiai bei užda
viniai", kun. Valdemaras Cuku-
ras ,.Modernios teologijos 
poslinkiai", Emilija Saka-
dolskienė, „Archaika ir mo
dernizmas Broniaus Kutavi
čiaus kūryboje". 

x Pedagoginis lit. institu
tas kviečia visus šių metų aukš
tesniųjų mokyklų abiturientus 
arba panašaus lituanistinio išsi
lavinimo asmenis įstoti į Pedag. 
institutą. Studentų registracija 
rugsėjo 10 d., paskaitos prasi
deda rugsėjo 17 d. 

x Rasa Statkevičiūtė, kuri 
laikina viza atlydėjo tėvą dr. 
Algirdą Statkevičių į Ameriką, 
išvyko atgal į Lietuvą pas 
motina ir seserį. 

x D i rban t i s vy ra s ieško 
kambario su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Rašyti: John 
Bar ton , 4401 S. Talman. 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos siunčiamos šiuo 
adresu: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 
x Darome nuo t raukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Privačiai parduodamas 
vienos šeimos, puikiai įrengtas 
namas Marquette Parke, 72 & 
Francisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint. 

(sk) 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

X Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Vinco 
Šalčiūno kelionės aprašymą 
,,Palikau pėdas Europoje". 
Antradienį, rugpjūčio 30 d., pra
dėsime spausdint i ilgesnį 
romaną „Baltasis banginis", 
Herman Melville, išverstą P. 
Gaučio. 

x Dainei ir dr . Thomas 
Quinn liepos 4 d. gimė pirma
gimiai — Thomas Viktoras ir 
Kristina Loreta. Motina ir 
vaikeliai sveiki ir jau yra 
namuose. Jais džiaugiasi jaunie
ji tėvai ir seneliais tapę Elvyra 
ir Pilypas Naručiai bei Richard 
ir Marge Quinn. 

x A. a. Vladas Sir tautas 
mirė Detroite ir bus laidojamas 
Detroito kapinėse pirmadienį, 
rugpjūčio 29 d. Liko nuliūdime 
žmona Stasė Detroite, Chicagoje 
duktė Nijolė Bikulčienė su vyru 
Stasiu ir vaikais bei anūkais, 
giminės ir artimieji. Nijolė 
Bikulčienė jau daug metų dirba 
„Drauge". 

x Šių metų rugsėjo 17 d., 
šeštadienį, Lietuvių Tautiniai 
namai paminės 20-ties metų su
kaktį. 6:30 v.v. banketas savuo
se namuose. Programoje trum
pa Tautinių namu apžvalga, 
meninė dalis, vakarienė ir 
šokiai. Meninėje dalyje solistai 
Margarita ir Vacys Momkai ir 
aktorė Zita Kevelaitytė Visoc-
kienė. Groja Ąžuolo Stelmoko 
orkestras. 

x Loretto l igoninė metinį 
kraujo dovanojimą priims rug
sėjo 18 d., penktadienį, tarp 11 
vai. prieš pietus ir 2 vai. po 
pietų ligoninės patalpose. 

x Ieškau pirkti namą ar 
sklypą Union Pier rajone. 
Skambinti 448-8438 a r b a 
263-5495. 

(sk) 

x Aisčio poezija — tai pir
masis Aisčio raštų tomas, kuris 
jau spausdinamas. Knygą jau 
dabar galima užsisakyti už 15 
dol. išrašant čekį: Ateities Lite
ratūros Fondas ir siunčiant jį 
tuo pačiu vardu, adresas 7215 
So. Sacramento Ave., Chicago, 
IL 60629. ALF nariai moka tik 
10 dol. • 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie 
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Baltic Monuments , Inc.. 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai 
nos. geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai s iunt imui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Demonstracijose prie autobuso, kad keleiviai labiau matytų Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NYKSTA CICERO 

LIETUVIŲ KOLONIJA 

Aną savaitę iš gyvųjų iškelia
vo Cicero lietuvių kolonijos 
gyventojas Stasys Bikulčius. 
Nemaža metelių jis sulaukė: 
išaugino 6 sūnus kaip mūrus, 
kurių vienas net iš Vilniaus 
savo tėvą prižiūrėti bei palaido
ti buvo atvykęs. Liko nemaža 
ir anūkų bei proanūkų. 

Jo atsisveikinimo vakare But-
kaus-Petkaus koplyčioje beveik 
su velioniu vienodo amžiaus 
esantis J. Tamulis kalbėjo, kad 
atsisveikiname su pasku
tiniuoju savanoriu-kūrėju Ci
cero lietuvių kolonijoje. Taip 

x J a u n u č i o P u o d ž i ū n o 
baleto studija rudens sezoną 
pradės rugsėjo 7 d., trečiadienį. 
Nauji mokiniai ir suaugusių 
mankštos klasei registruokitės: 
tel. 778-7182 arba studijoje, 
2418 W. Marąuette Rd. 

(sk) 

paskut iniuoju! Neseniai 
palydėjome irgi savanorį — J. 
Švedą. Taigi jau laidojame 
paskut in iuos ius daugelyje 
sričių. Net ir atsisveikinti atei
nančiųjų tarpe jau daugiausia 
žilagalviai, kurių pagrindinis 
rūpestis, atrodo, ir yra amži
nybėn iškeliaujančiųjų išleidi
mas, į kazimierines ar tautines 
nulydėjimas. 

Tokiomis atsisveikinimų pro
gomis liūdnesnės mintys pra
deda skverbtis į galvą. Dabar 
kas savaitę maždaug po pora 
tautiečių iš Cicero lietuvių tar
po palydime į amžino poilsio 
vietas. Kas gi beliks, sakysime, 
po penkerių metų? Gal jau tik 
saujelė, žinoma, neskaitant jų 
vaikų, kuriems jau ir dabar 

i 

x Parduotu gerą medų. Tel. 
471-1366. 

(sk) 
x Rugpjūčio 31 d., trečia

dienį, 2 vai. p.p. „Seklyčioje" 
rašytojas A. Bagdonas skaitys 
paskaitą apie Vydūną. Visi 
kviečiami pasiklausyti (Ši 
paskaita atkelta iš Š.m. rugp. 3 
d.) 

(sk) 
x Lietuvių g rupė i L a s 

Vegas spalio 27-30 d. Re
gistruotis iki rugsėjo 15 d. Tra
vel Advisers, Inc., 312-524-2244. 

(sk) 

x Jonas Cinkus, PLJS Čika
gos skyriaus pirmininkas, talki
namas Darbo Dienos savaitgalio 
šokių rengimo komiteto, kurį 
sudaro Tauras Bublys, Gailė 
Eidukaitė, Svajonė Kerelytė ir 
Edvardas Tuskenis, r u o š i a 
smagius šokius ir kviečia 
lietuvišką jaunimą gražiai pa
silinksminti. 

(sk) 
x Dėmesio Video a p a r a t ų 

savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
t i" — pritaikyti. Už labai priei
namą kainą IHF Productions 
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes greit ir tiksliai, naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus. Kainoraštį galite gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
skambindami 312-436-0038. 
Taip pat čia galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenkints visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Petras Berno
tas IHF PRODUCTIONS, 
3015 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Dėmesio! Norite pirkti ar 
parduoti namus Cicero, Brigh-
ton Parke, Marąuette Parke ar 
visoje pietų Čikagos apylinkėje? 
Skambinkite: Dainai Skruody-
tei-Pakalniškienei, Jonu i Le
vickui , Aušra i Kriščiūnai-
tei-Padalino, Kristinai Epich. 
F i r s t Reat Real Estate . 4545 
W. Marąuet te . tel . 767-2400. 
Mūsų įstaiga ima t ik 5% 
komiso! Turime kompiuterius. 
Nuosavybės įkainavimas — vel
tui! 

(sk) 

x Dėmesio turintiems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
į Lietuvą. Tarpininkauju ne
brangiai automobil ių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
l ikimu su tvarkyme. Siunčiu 
ka rgo , 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. Romas Pūkš tys , 9040 S. 
Rober t s Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipti6 pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduot i : mes galim 
pa tys nupirkti! 

(sk.) 

Cicero per prastas pasidaręs, o 
jeigu vienas, kitas dar tebe
gyvena, tai po tėvų mirties 
tikrai žada iš čia pabėgti. 

Žinoma, bėgimo priežasčių 
yra daug ir įvairių. Kai kurias 
galima suprasti (pvz. nesau
gumas), tačiau yra tokių, kurios 
mažiau suprantamos (pvz. 
prasti namai, blogas rajonas). 
Aišku, žmonės ieško, kur ge
riau, nors kartais tas gerumas 
yra tik įsivaizduojamas. Jeigu 
žmonės stengiasi, dirba, rūpi
nasi, tai bet kokią apylinkę pa
darys gražia, saugia ir malonia. 
Tačiau kuomet nėra didesnio 
noro, tai ir gerą pavers niekam 
tikusia. Svarbiausia, kad dabar 
nėra didesnio pasiryžimo lie
tuviškas kolonijas tokiomis 
išlaikyti. Neturima to užsispy
rimo, kuris buvo labai žymus 
senosios išeivijos tarpe, kuris il
gą laiką cementavo lietuvių 
kolonijas, parapijas, lietuviškas 
organizacijas. 

Dabar nerasi žmogaus, kuris 
sakytų, kad aš niekur kitur ne-
sikelsiu, nes noriu išlaikyti 
gyvą savo senąją koloniją, ku
rioje praleidau didesnę amžiaus 
dalį. Jeigu jis joje tebelieka 
gyventi, tai tik dėl to, kad 
neturi pinigų „geresnėje" apy
linkėje įsikurti, nežiūrint, kad 
ten nėra lietuvių kolonijos, 
parapijos ir kitų tautinei egzis
tencijai palaikyti reikalingų 
įstaigų. 

Cicero lietuvių kolonijoje ilgą 
laiką gyveno ir tik savo amžiaus 
pabaigoje į Bridgeportą išsikėlė 
rašytojas Adomas Vilai nis-Šid-
lauskas. Jis ir knygelę apie 
Cicero lietuvius išleido. Pagal 
jos informacijas, pirmieji 
lietuviai Cicero apsigyveno 
devyniolikto šimtmečio pabai
goje. Tačiau lietuvių kolonijos 
pradžia laikoma 1905 6 metai. 
1910 m. rugpjūčio 29 d. čia buvo 
nupirktas sklypas, kuriame 
pastatyta dabartinė Šv. Antano 
bažnyčia, mokykla, klebonija, 
kazimieriečių seserų namas. 
Parapija ir mokykla dar tebe
veikia, neseniai atšventusi savo 
75 metų gyvavimo sukaktį. 
Tačiau nežinia, kaip ilgai ji bus 
lietuvių rankose. Dabar 
mokykloje jau belikęs tik 
vienas, kitas lietuvių kilmės 
mokinys, o daugumas yra 

JA VALSTYBĖSE 

— Lietuvių pranciškonų 
kapitula prasidės rugsėjo 13 d. 
Bus renkama provincijos va
dovybė ir skiriami vienuolynų 
viršininkai bei įstaigų vedėjai. 
Visi provincijos nariai jau iš
rinko tris kandidatus provinci
jolo pareigoms: kun. Placidą 
Barių, dabartinį provincijolą 
kun. Jurgį Gailiušį, ilgai buvusį 
provincijolu, ir kun. Augustiną 
Simanavičių, Toronto Prisikė
limo parapijos kleboną. 

— Vysk. Paulius Baltakis 
spalio pradžioje vyks į Romą 
dalyvauti Lietuvių Mokslo aka
demijos suvažiavime ir arkivys
kupo Audrio Juozo Bačkio 
šventinime į vyskupus. Taip pat 
jis sustos Vokietijoje ir pasima
tys su kun. Alfonsu Svarinsku, 
atvykusiu ten rugpjūčio 23 d. 

ispanų rasės. Savo laiku čia yra 
buvę net 300 lietuvių vaikų ir 
joje lietuvių kalba buvo dėstoma 
reguliarių pamokų metu kas
dien. Čia veikė vienintelis 
Amerikoje lietuvių mokinių 
choras. 

Tai lietuviška parapija. Ji gy
vuoja ir, atrodo, gyvuos, kol tik 
liks kiek nors lietuviškų galvų. 
Gal tik keičiantis gyvenimo 
sąlygoms, keisis žmonių galvo
jimas ir meilė toli pasilikusiam 
tautos kamienui, bet lietuviškos 
širdys, dar amžinai nesu
stojusios, plaks gimtosios žemės 
ritmu. 

1989 metais sueis 40 metų 
nuo to laiko, kai čia prasidėjo 
Cicero lietuvių kolonijos 
atgimimas. Kitą rudenį čia 
įsikūrė ir šių eilučių autorius, 
kuris daugelį metų aprašinėjo 
Cicero lietuvių kolonijos veiklą: 
žmones, organizacijas, amži
nybėn iškeliaujančius ir kt. 

Šimtai tų, su kuriais daugiau 
ar mažiau teko bendrauti jau 
išėjo amžino poilsio, kiti jau 
reikalingi artimųjų intensyvios 
globos. Vartau rašto žmonių 
sąrašus, su kuriais yra tekę dar
buotis laikraščiuose, dalyvauti 
įvairiose spaudos komisijose. 
Aloyzas Baronas, dr. Kazys 
Sruoga, Jonas Vaičiūnas, 
Gediminas Galva, Algimantas 
Pagėgis-Mackus, Juzė Augus-
taitytė-Vaičiūnienė, Benediktas 
Babrauskas, Juozas Kreivėnas 
ir daugelis kitų, gal mažiau 
žinomų, bet vienodai brangių 
tautiečių, kurie ilgesnį laiką 
gyveno Cicero lietuvių kolo
nijoje. Jau jų visų nėra gyvųjų 
tarpe. Prie jų dar reikia pridėti 
kitus žmones, besireiškusius 
įvairioje šios kolonijos lietuvių 
veikloje: kun. dr. Antaną Jušką, 
kun. Petrą Patlabą, dr., Zenoną 
Ašoklį, Oną Zailskienę, Kazį 
Gandrimą. Jie visi išėjo ne
grįžtamai, o jais juk didžia-
vomės ne vien tik mes, o visa 
išeivijos Lietuva. 

Šiandien dar vis dažnai tenka 
praeiti ar pravažiuoti 15 gatve. 
Ten prie 49 Ct. stovi pastatas, 
kuriame matome aiškų užrašą, 
„Šv. Antano parapijos mokyk
la". Šis pastatas jau stovi dau
giau kaip 75 metus ir iš jo skli
do lietuvybės ir mokslo šviesa. 
Norėtųsi, kad ji dar ilgus metus 
neužgestų. 

Ed. Šulaitis 

— Rugpjūčio 23 dienos va
kare Kristina ir Gundis Vait-
kai susilaukė daugiau aštuonių 
svarų sūnaus Aro Tomo. Mama 
ir sūnus abu sveiki ir drūti. Tai 
antras sūnus. Pirmasis — Jonas 
jau dviejų su puse metų. Kris
tina ir Gundis Vaitkai neseniai 
tarnybiniais sumetimais iš Flo
ridos, St. Petersburg Beach, 
buvo perkelti į Washingtoną, 
D.C 

— Prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės naujasis pirmi
ninkas, dalyvavęs Europos 
Studijų savaitėje ir skaitęs pa
skaitą, dalyvavęs Europos Lie
tuvių Bendruomenių pirmi
ninkų susirinkime, yra dabar 
pakviestas į Australiją daly
vauti Australijos lietuvių die
nose. Pirmininkas žada ten 
vykti ir aplankyti įvairias 
lietuvių bendruomenes. 

— A. a. A l b i n a Čeba-
torienė, gyvenusi Philadelphi-
joje, mirė rugpjūčio 11d. Palai
dota po pamaldų Šv. Jurgio 
bažnyčioje vietos kapinėse. 
Nuliūdime liko dukra Eleonora 
ir giminės. 

— New Yorko Liet. Jauni 
mo sąjunga vasaros metu neiš-
vystė veiklos. Buvusi dvi ka
dencijas pirmininkė ir veikli lie
tuvaitė Jolita Gudaitytė iš 
pareigų dėl darbo ir studijų atsi
statydino. Jos vietoj laikinai pir
mininkės pareigas perėmė dr. 
Danutė Saldaitytė ir Astra Bile-
rienė. Dabartine valdyba sten
giasi pritraukti daugiau narių 
ir būsimais rinkimais rūpinasi 
komisija, kuriai pirmininkauja 
Danutė Norvilaitė. 

VOKIETIJOJE 
— A.a. Petras Sabaliaus

kas, miškininkas, po ilgos ligos 
mirė birželio 23 d. Ingolstadte. 
Velionis buvo gimęs 1918 m. 
gruodžio 4 d. Kretingoje. Baigęs 
Miškų mokyklą tarnavo giri
ninku Plungėje, Kretingos urė
dijoje, ir Skuode. Turėdamas 
džiovą negalėjo emigruoti. 
Vertėsi darydamas albumus, 
pinigines, moterims ranki
nukus, kuriuos parduodavo ir 
Bostone bei Chicagoje. Keletą 
kartų lankėsi Amerikoje, bet čia 
negalėjo pasilikti. Buvo vedęs 
vokietaitę, kuri jo ligoje juo 
rūpinosi. Palaidotas katalikų 
kapinėse Ingolstadte-Ettingene. 

— A.a. Marija Kevelaitytė 
Brakauskienė mirė birželio 10 
d. Dachau ligoninėje. Palaidota 
Miuncheno Westfriedhof kapi
nėse. Iš Chicagos į laidotuves 
buvo atskridęs sūnus Vaidevu
tis ir anūkas Šarūnas. Velionė 
buvo gimusi 1916 m. rugsėjo 9 
d. Karnių km., šakių apskr. Nu
liūdime liko vyras Antanas ir 
sūnus Vaidevutis su šeima. 
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2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
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