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LIETUVOS DVASIŠKIJA NĖRA 
SULAUŽYTA IR PASIMETUSI 

Naujo popiežiaus Jono Pauliaus II pavyzdys ir padrąs inan
tys žodžiai įkvėpia Lietuvos kunigus bei t ikinčiuosius ener
gingai veikti . 

(Tęsinys) 
1975 rugpjūčio mėn. Lietu

vos jaunimas, daugiausia 
Eucharistijos bičiuliai, organi
zuotai nuvyko į Šiluvą permal-

sutiko su džiaugsmu, tačiau Ordinarai, pradžioje parodę 
netrūko ir tokių, kurie laukė gražią iniciatyvą, nebe sovie-
labai greito Komiteto narių tinės valdžios įsikišimo, nuo 
arešto. Reikia padėkoti tautie- gį0s akci jos p a s i t r a u k ė , 
čiams Lietuvoje ir Vakaruose, ( N e s u p a s a v o t i k T e l š i ų 

dauti Dievo Motiną už Tautos kad jie suprato ir įvertino vyskupijos valdytojas) 
nuodėmes ir paprašyti jai Katalikų komiteto veiklą. 
atgimimo malonės. Per penkis 
metus šis jaunimo žygis sovie
tinei vyriausybei įvarė tiek bai
mės, kad jam sutrukdyti 
panaudojo kariuomenę, KGB, 
miliciją ir teismus. 

1976 liepos 28 LTSR ATP 

L i e t u v o s t i k i n č i ų j ų 
dvasiniam atgimimui labai 
padėjo naujasis popiežius 
Jonas-Paulius II, daug kartų 
parodęs Lietuvai išskirtinį 
dėmesį. Tiek šv. Tėvo pavyz
dys, tiek jo padrąsinantys 

, , V i s a m e p a s a u l y j e l i ū d n a i 
nuskambėjo KGB suorganizuotas 
,kiaulių maras* prieš Lietuvos 
tikintįjį jaunimą, siekiant sutruk
dyti organizuotą religinę eiseną į 
Šiluvą. Šiai akcijai buvo panau
dota KGB, milicija ir net kariuo
menė. 

priėmė įsaką, patvirtinantį žodžiai 
„Religinių s tįsi vienijimų nuos- Lietuvos 
tatus". Keletą metų valdžios čiuosius 
pareigūnai, kad nesukeltų 
kunigų ir tikinčiųjų protestų, 
apie šiuos nuostatus visiškai 
tylėjo. Nuostatų priėmimas 
liudijo, kad sovietinė valdžia 
ne tik neatsisakė kovos prieš 
tikinčiuosius, bet H augeli metų dokumentu M 

įkvėpė ir įkvepia 

energingai ginti K. 
Bažnyčios teises ir likti ištiki
mais Kristui. 

1979 522 Lietuvos kunigai ir 
du tremtiniai vyskupai solida
rizavosi su Tikinčiųjų teisėms 
g i n t i k a t a l i k ų k o m i t e t o 

5 ir pasi?al 
vykdomą diskriminaciją įteksi- p~ieš „Religinių susivienijimų 
no juridiškai. 

1977 vasarą, ruošiant naują 
LTSR Konstituciją, Lietuvos 
t ikint iej i , kun iga i ir ne t 
Ordinarai rašė savo pasiūly
mus, bet Partija į juos visiškai 
nereagavo ir Konstitucijoje 
buvo paliktas tikinčiuosius 

nuostatus". Šis masinis lietu-
vos kunigų protestas parodė, 
kad Lietuvos < va iški ja nėra 
sulaužyta ir p s imetusi , 
neskaitant mažos dalies KGB 
kolaborantų. Gal dėl to KGB 
dar in tensyviau pradėjo 
verbuoti klierikus tikėdamasi. 
icad ateityje uetainos Kunigai Hiolri*iTnir. . . . , . ^ , „ ,M .-», 

nis: jiems suteikta teisė „atlikti bus suskaldyti ir sugniuždyti, 
religinius kultus", o valdiš- 1980 Lietuvoje tikintieji ir 
kiems bedieviams — „vesti kunigai pradėjo plačią akciją 
ateistinę propagandą". už Tautos blaivumą. Sovietinė 

1978 lapkričio 13 Lietuvoje valdžia ne tik neprarodė palan-
įsikūrė Tikinčiųjų teisėms ginti kūmo šiai akcijai, bet jai truk-
kataiikų komitetas. Kunigai ir dė. Nebuvo leista įkurti 
tikintieji Komiteto įkūrimą Blaivybės draugiją, o Lietuvos 

Labai reikšmingas Lietuvos 
K. Bažnyčios gyvenime įvykis 
— Kunigų tarybų susikū
rimas. Sovietinė valdžia iš 
karto įžiūrėjo pavojų ir pradėjo 
netiesiogią kovą prieš Kunigų 
tarybas. Labai gaila, kad 
beveik visi pareigas einantieji 
Lietuvos Ordinarai, išskyrus 
Telšių Valdytoją (tremtiniai 
vyskupai Kunigų taryboms 
pritarė ir jas laimino), KGB ir 
religijų re ika lų t a r y b o s 
įgaliotinio spaudžiami, Kuni
gų tarybų nepalaikė, tačiau jos 
ir toliau tebeegzistuoja. Jeigu 
Kunigų tarybos net formaliai 
būtų panaikintos, tai vis tiek 
kiekvienoje vyskupijoje liktų 
kunigų branduoliai, kurie 
vyskupijų gyvenime ir kovoje 
už Bažnyčios tieses vaidins 
labai svarbią rolę. Ryškiu 
pavyzdžiu galėtų būti visų 
vyskupi jų Kunigų t a r y b ų 
raštas (1981.V.3) prieš valdžios 
kišimąsi į parapijų valdymą ir 
parapijų komitetų kurstymą 
prieš kunigus. 

Sovietinė valdžia, maty
d a m a v is l a b i a u k y l a n t į 
religinį atgimimą Lietuvoje, 
s u i n t e n s y v i n o n e t i k 
propagandinį darbą, bet ėmėsi 
tiesioginių prievartos akcijų. 
P a s k u t i n i u me tu v i s a m e 
pasaulyje liūdnai nuskambėjo 
KGB suorganizuotas „kiaulių 
maras" prieš Lietuvos tikintįjį 
jaunimą, siekiant sutrukdyti 

religinę eiseną į 
• l _ • • • Į 
I Q i f . " n o " K n t T A 

panaudota KGB, milicija ir net 
kariuomenė. 

KGB ypatingai bijo, kad 
tikėjimu domisi vis daugiau 
Lietuvos jaunimo ir kad šis 
jaunimas jau sugeba organi
zuotis. 

(Bus daugiau) 

organizuotą 
k l i ū v a M* 

„Ar tas švarkas Seychelles sukilimas 
Šakalio?" baigtas 

Vilnius . 1981 spalio 27 d. 
čekistas majoras Gavėnas tar
dė Genutę Šakalienę, o čekis
tas kapitonas Rainys tardė VI. 
Šakalio motiną Oną Šaka
lienę. Klausinėjo, ar jos pažįs
tą Joną Pakucką, Petrą Pa-
kucką ir Jono žmoną — 
Tamarą Pakuckienę, kuriuos 
sulaikė ir atidavė sovietams 
Suomijoje. Po to joms parodė 4 
švarkus ir liepė atpažinti, 
kuris iš jų yra Vlado Šakalio. 
Negavę parodymų išleido. 

(Iš „ A u š r o s " Nr.29(69) 

Be i ru t a s . — Libanas nuta-
rėt Amerikos. Prancūzijos ir 
Itali jos ka r in ius dalinius 
pakviesti pirmiau negu prasi
dės palestiniečių evakuacija, 
išsikraustymas pirmų gink
luotų palestiniečių numatytas 
šį savaitgalį jūros keliu į 
Kiprą, o iš ten oro keliu j Jorda
niją. 

J o h a n n e s b u r g , P. Afrika. 
— Seychelles sukilėliai kapi
tuliavo. Prieš kapituliaciją 
kreipėsi pagalbos į Pietų Afri
ką ir į Londoną. Valstybės 
žinių agentūra pranešė, kad 
lojalūs kareiviai, policija ir 
Tanzani jos kar ia i padėjo 
nugalėti sukilusius karius, atė
mė iš jų radijo stotį. Tanzanija 
padėjo sukurti karines jėgas, 
atskubėjo ir dabar į pagalbą. 

Sostinėje reziduoją diplo
matai dar nieko nežino, koks 
likimas su suimtais karinin
kais ir kitais valdžios žmonė
mis. Sukilėlių vadas seržantas 
Nichole sako, kad susidūrimo 
metu jo pusėje buvo nemaža 
žmonių aukų. 

Nustos boikotuoti 
Egiptą 

K h a r t o u m . — Arabų lyga 
sutinka į būsimą lygos viršū
nių konferenciją pakviesti ir 
Egiptą. Egiptas iš lygos buvo 
išbrauktas prieš trejus metus 
po to, kai užmezgė diploma
tinius santykius su Izraeliu. 
Viršūnių konferencija, dvylik
ta iš eilės, bus kitą mėnesį Ma
roke. 

— Senato liberalai pasirū
pino, kad nepraeitų du svar
būs įstatymai: vienas jų 
draudžiąs iš valstybės iždo 
mokėti už abortus. kitas 
leidžiąs valdinėse mokyklose 
kalbėti maldą. 

— Prezidento žmonos Nan-
cy tėvas, dr. Loyal Davis, 85 
metų, sunkiai serga, kritiškoj 
padėty. Prezidentienė išskrido 
pas tėvą į Phoenbc, Arizoną. 

— Nedidelis žemės drebėji
mas sukrėtė šiaurinę Kalifor
niją. San Francisco mieste 
sudrebėjo mūrai, bet didesnių 
nuostolių nepadaryta. 

— I lga i tylėjęs buvęs 
prezidentas Nixonas prabilo 
NYT laikrašty. J o žodžiais, su 
sovietais geriau detante, negu 
konfrontacija. Savo s t raipsny 
jis kritikuoja Reaganą už jo per 
daug gnežtą antisovietinę poli
tiką. 

Dvi gandrų šeimos Klaipėdos krašte. Prieškarinės nuotraukos 

Internuotųjų riaušės Lenkijoje 
V a r š u v a . Liudininkų ir milicija juos išvaikė. 

pranešimu, p^at-jusį šešta
dienį Kvvidzyn kalėjime, 60 
mylių į pietus nuo Gdansko, 
milicija sumušė 60 internuotų 
Solidarumo vadų. Šeši jų buvo 
nugabenti į ligoninę. Inci
dentas įvyko po to, kai interna-
to-kalėjimo vadovybė gimi
nėms neleido aplankyti 
suimtųjų. Kaliniai sukilo. 
Buvo iškviesti specialūs mili
cijos daliniai, pasižymį ypač 
žiaurumu. Neleido giminėms 
lankytis po to, kai anksčiau 
vienas suimtasis pabėgo, persi
rengęs lankytojo drabužiais. 

Įdomu, kad, kai prasidėjo 
riaušės, buvo iškviesti ir gaisri
ninkai. Jiems liepta paleisti į 
suimtuosius vandens čiurkš
les, bet tie taip daryti atsisakė. 

Pranešama i r A augiau pa
našių scenų kitose Lenkijos 
vietose. Gdanske susirinkę 
demonstrantai bandė žygiuoti 
prie partijos būstinės, reika
lauti, kad būtų paleisti suimtie
ji, bet milicija ir čia juos pasiti
ko ašarinėmis dujomis ir 
lazdomis. 

Vakarais Varšuvoje būreliai 
žmonių renkasi j Pergalės aikš
tėj aplink iš gėlių padarytą 
kryžių mirusiam kardinolui 
Stefan Wyszynskiui atminti. 
Kardinolas pasidarė simboliu 
pasipriešinimo kariniam reži
mui. 

Su nerimu laukiama rugpjū
čio 31 dienos, Solidarumo 
dvejų metų sukakties. 

NEMALONUS INCIDENTAS 
TURKŲ 

- SOVIETŲ PASIENY 
Nušauti du turkų kariai 

I s t anbu l . — Turkijos ir So
vietų Sąjungos san tyk ia i 
niekad nebuvo geri, o pasku
tinėm dienom dar labiau 
pablogėjo. Vakar dienos 
„Monitor" korespondentas 
Sam Cohen praneša apie nese
niai įvykusį pasienio inciden
tą, kai sovietų sargybiniai 
nušovė du turkų karius. Tur
kija Maskvai įteikė griežtą 
protestą. Dar labiau turkus 
supykdė, kad Maskva į protes
tą nieko neatsakė ir neatsipra
šė. Ryšium su tuo rugpjūčio 26 
numatyta turkų delegacija į 
Maskvą buvo atšaukta. Dele
gacija turėjo pradėti derybas 
apie turkų — sovietų kultū
r i n i o b e n d r a d a r b i a v i m o 
pra tęs imą. Je igu sovietai 
neparodys geros valios, tai į 
Maskvą spalio* mėnesį nevyks 
ir Turkijos užsienio reikalų 

ministeris Ilter Turkmen. 
Turkijos spauda pasku

tiniuoju metu sus i la iky
davo nuo griežtesnio žodžio 
sovietų adresu, bet po pasku
tinio įvykio pasipylė kaltini
mai. Ėmė kaltinti Maskvą, kad 
ji tyčia provokuoja įtempimą. 
Kareiviai buvo nušauti, sovie
tų pasieniečių žodžiais, „perė
ję į sovietų pusę". Skraidęs tuo 
laiku rusų helikopteris peršau
tiems turkams nepadėjo. Tass 
dar pridėjo, kad „turkai pirmie
ji pradėjo šaudyti į sovietų 
karius". Turkai, ištyrę savo 
karių turėtus šautuvus, konsta
tavo, kad ginklai nebuvo 
panaudoti, o kariams kulkos 
suvarytos į nugarą. 

Panašus atsitikimas yra 
buvęs 1967. Tada turkų kariai 
buvo tik sužeisti, o Maskva dėl 
tokio įvykio atsiprašė. 

VValęsa nenusileidžia 
V a r š u v a . — Pas internuo

tą „Solidarumo" pirmininką 
Lech Walesą penkias savaites 
viešėjo jo žmona Danuta ir 
septyni vaikai. Walęsa šiuo 
metu laikomas pietinėje Arla-
movo stovykloje, netoli so
vietų sienos. 2mona pareiškė 
spaudai, kad jos vyras gerai 
atrodo ir jaučiasi. Jis supran
ta, kad valdžia jo greitai nepa
leis. Jo kalinimo sąlygos ge
ros, nors kartais vyrą apima 
nusiminimas dėl Lenkijos atei
ties. Waięsa toliau atsisako 
eiti į kompromisus su karine 
Lenkijos vyriausybe, nors kiti 
buvę „Solidarumo" veikėjai 
pasiduoda valdžiai ir pažada 
su ja bendradarbiauti. Taip 
padarė Bialystoko vaivadijos 
„Solidarumo" vadas Antoni 
Rybnik, kuris iki šiol slaps
tėsi. 

N e w Yorkas . — Trečiadie
nį New Yorko birža pasiekė 
rekordą, kai buvo parduota 132 
milijonai akcijų. 

Maskva pasijuokė 
iš kaltinimo 

M a s k v a . — Maskvos radi
jas pasijuokė iš „Reader's 
Digest" straipsnio, kuriame 
buvo parašyta, kad atentatą 
prieš popiežių Joną Paulių II 
organizavo KGB ir Bulgarijos 
slaptoji milicija. „Tai tikras 
absurdas, ir kaltmimai neturi 
jokio pagrindo". ?akė pranešė
jas. 

Robotas išėjo 
pasivaKščiot! 

Los Angeles.— Neįprastas 
keleivis šio miesto gatvėje 
atkreipė policijos dėmesį. Tai 
buvo robotas. Jo galvos vir
šuje žybčiojo švieselė. Policija 
pašaukė sunkvežimį ir robotą 
nusivežė. J i s buvo valdomas 
radijo bangomis iš tolo. Kas 
buvo tas, kuris tą išdaigą 
sugalvojo, dar nežinoma. 

Washingtonas. — Prezi
dentas Reaganas užtikrino 
Ta ivaną , kad mažinimas 
ginklų pardavimo nesudarys 
jiems jokio pavojaus, kad Kini
ja pažadėjusi siekti abiejų 
K:r., u suvienijimo tik taikin
gu keliu. 

Vergai dujotiekio 
statybai 

Kopenhaga . — Sacharovo 
komitetas apkaltino Sovietų 
Sąjungos valdžią politinių i r 
sąžinės belaisvių darbo jėgos 
panaudojimu Sibiro dujotiekio 
statyboje. Tarp žymesniųjų 
kalinių, kurie yra verčiami dirb
ti dujotiekio statyboje, Komi
tetas pamini j auną lietuvį J u 
lių Sasnauską , psichiatrijos 
daktarą Semjoną Guzrnaną, 
ukrainiet į poetą Sinovi j 
Krassivskij. Sacharovo komi
tetas raštu kreipėsi į Prancū
zijos prezidentą Mitterandą ir į 
Vakarų Vokietijos kanclerį 
Helmutą Schmidtą, prašy
damas pareikalauti, kad sąži
nės ir politiniai belaisviai nebe-
b ū t ų p r i s k i r i a m i 
priverčiamiesiem darbam Sibi
ro dujotiekio tiesime. Komi
tetas taip pat atkreipia dėmesį į 
nepakenč iamas darbo ir 
gyvenimo sąlygas statybai 
įkurtose stovyklose. 

— Prancūzijos vyriausybė 
įsakė savo ambasadai Mask
voje ištirti vokiečių paskelb
tas žinias, kad Sibiro dujo
tiekio linijos statyboje darbus 
atlieka politiniai kaliniai. 

Kinijai naudos 
mažai 

Pekinas . — Vakarų ir kinų 
diplomatai teigia, kad pasku
tinis Amerikos-Kinijos susita
rimas dėl ginklų nesiuntimo į 
Taivaną abiejų valstybių visų 
nesutarimų nepašalina. Susi
tarimo redakcija leidžia inter
pretuoti kaip kam patinka. 
Gerai įsiskaičius, Kinija gauna 
labai mažai, beveik trupinius. 
Nepasakyta, kada .Amerika 
pradės mažinti ginklų siunti
mą ir kada visai sulaikys. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 20: Bernardas, 

Filiberta, Tolvinas, Neringa. 
Rugpjūčio 21: Pijus X, Basė. 

Bukontas, Žaibonė. 

Saulė 
7:45. 

teka 6:03, leidžiasi 

ORAS 

I ^ h w i »_ *š r y t o £ a ' i m a s lietus su 
, w J ? Q c 8 , ? 0 " 3 D a n u t a k l ū p o G<*ansko bažnyčioje laike mišių už perkūnija, kiek vėsiau, apie 82 
jos vyrą , r Sohdarumo vadus, te laikomus kalėjimuose, laipsniai. 
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APŽVALGA 

4144 So. Maplewood. ("hicago, IL 
įstaigos 269-7557 60632 

V. GERULAITIS LAIMI TORONTE 
Kai praėjusią žiemą Chica-

goje po pergalės prieš Teltcher 
šnektelėjome su V. Gerulaičiu, 
jis mus užtikrino, kad rimtai 
dirba ir pasiryžęs vėl grįžti į 4-
5 vietą pasaulyje. Mat tuo 
metu jis buvo nukritęs net į 19-
tą vietą, ir ne vienas jau 
pradėjo galvoti, kad jo dienos 
suskaitytos. 

Jo pažadas ir pasiryžimas 
netrukus pasirodė ir aikštėse. 
Netrukus laimėjo P. Afrikos 

priešas J. Connors dėl ligos 
pasitraukia. O finale laukia 
čekas J. Lendi, užtikrintai 
nugalėjęs J. McEnroe 6-4,6-4 ir 
per paskutines 17 rungtynių 
nepralaimėjęs nei vieno seto. 
Jis šiuo metu trečias pasauly
je, o daugumos net laikomas 
geriausiu. Kiek atsargiai žais
damas pirmą setą V. Gerulai
tis pralaimi 6-4, bet antrame ir 
trečiame atakuoja tinklą vos 
ne po kiekvieno smūgio, 

meisterio titulą, gerai pasirodė pasiekia puikią pergalę 4-6,6-1, 
Wimbledone ir atsikapojo iki 7- 6-2 ir praturtėja 48,000 dol. 
tos vietos. Prieš turnyrą Toron
te jis oficialiai jau buvo 5-je 
vietoje. 

Toronte žaidė su pasitikė
jimu ir labai agresyviai. Trys 
užtikrintos pergalės, ir jis jau 
kvartfinalyje prieš geriausią 
australą S. Denton. Puiki 
pergalė 7-6, 6-3. Pusfinalyje jo 

Šis laimėjimas turėtų V. 
Gerulaitį pakelti į 4-tą vietą 
pasaulyje, o svarbiausia, teiks 
jam daug pasitikėjimo artė
jančioms Amerikos pirme
nybėms. 

Kiekvienu atveju jis savo 
žodį išlaikė ir vėl geriausių 
pasaulyje tarpe. 

• 

CHICAGOS GOLFININKAI RUOŠIASI 
ŠALFASS ŽAIDYNĖMS TORONTE 

•uoniau. Golfas ir yra prie- ^ . ~ ~ r"ri f o n a s a t s ™ v a i S] 

>nė jungianti ga i r ių miestų smūgiais: M t e d ^ - T ~ « p r obiemas 
I f i n Z ir golfininkes į V - t a . sekmadieny - Jonas ^ inT] 

Darbo dienos savaitgalis jau 
ne už kalnų, vos keletas savai
čių liko, ligi ŠALFAS sąjungos 
žaidynių Toronte. CLG klubas 
šiam turnyrui stropiai ruošia
si, nes iš visko matyti , kad 
mūsų laukia aštri kova. Ypač 
sumetus keletą žodžių su sol. 
Rimu Strimaičiu jo giminaičio 
vestuvėse Chicagoje, atrodo, 
kad torontiečiai rimtai ruošia
si pergalei. 

Laimėti labai smagu, tačiau 
pabendrauti su draugais golfi-
ninkai iš Detroito, Clevelando, 
Rochesterio, Toronto — dar 
maloniau. Golfas ir yra prie
monė . 

golfininkes } 
vieną bendrą šeimą, vieną dar
nų vienetą, kur politika, pažiū
ros, profesija neturi jokios 
reikšmės. 

Tuo tikslu rugpjūčio 14 ir 15 
dienomis Silver Lake aikštėse 
įvyko kvalifikacinis golfo 
turnyras. Sudaryta pirmoji 
komanta: M. Petrošius, R. 
Panaras, T. Lapas, L. Proch-
now, J. Kubilius, A. Dagys, A. 
Vasys, J. Cook ir B. Bacevi
čius. Antroji ir inžinierių 
komandos dar nebaigtos. Jau
niai: A. ir V. Izokaičiai, A. 
Mikužis, E. Kaveckas ir P. 
Urba. Neaišku ir dėl moterų 
komandos. 

Dalyvaujant gausiam goifi-
ninkų skaičiui, abiejų dienų 
turnyras praėjo labai sklan
džiai. Štai jo laimėtojai: A 
klasė (low net) I-ma vieta — 
Arūnas Vasys; an t ra — E. Juš
kus; trečia ~ B. Racevičius. B 
klasė: (low net) I-ma vieta — J. 

Cinkus; antra — K. Calderone; 
trečia — V. Meilė. C klasė (Iow 
net) I-ma vieta — A. Paula
vičius; antra — Z. Urba; trečia 
— dr. O. Nakas. D klasė (low 
net) I-ma vieta — dr. J. Valai
tis, antra — A. Lauras, trečia 
— A. Traška. Low Gross 
geriausiai sužaidė Tomas 
Lapas su 75 ir 74 smūgiais. 
Moterų klasėje 1-ma vieta — 
Aldona Vaitkienė; antra — 
Anna Bružienė. Jaunių — A. 
Mikužis. Arčiausiai prie vėlia
vėlės pirmušė vienu smūgiu: 
šeštadienį — Z. Urba. sekma
dienį — A. Urba. Dviem 

V y t a s Gerulaitis 

FUTBOLAS 

ASMENIŠKI ĮSPŪDŽIAI iŠ 
PASAULIO PIRMENYBIŲ 

Nuotr. A. Zliobos. 

Talandis 
Po turnyro valdybos nariai: 

Arūnas Vasys, Tomas Vait
kus, Tomas Lapas ir Bronius 
Racevičius laimėtojams įteikė 
dovanas. 

Mūsų klubo draugas magi-
kas Ted Trasko visus malo
niai nuteikė savo sugebė
jimais magikoje. 

O dabar visi keliai veda į 
Torontą. 

L.L. 

Kara l i ška i išpuoštuose elegantišką, laisvą ir greitą 
Madrido gatvėse pilna žmonių, žaidimą pavadinami Europos 
įvairiausių tautybių, net japo- „brazilais"; jiems gal pritrūko 
nų — juk ir ten futbolas fizinio ir vidinio atsparumo, 
p o p u l i a r u s . P l e v ė s u o j a Tokių pusryčių metu man 
įvairiausios vėliavos, daugybė ant peties nusileidžia didžiulio 
plakatų su įdomiaus ia i s škoto sunki ranka. Nugirdęs, 

kad esu iš Chicagos ir veiklus 
jaunių futbole, nutarė užkal
binti. Kalba tuoj užsimezgė, 
nes ir jis dirba su jauniais ir 
yra Škotijos FIFA atstovas. 
Perkalbėję garsiuosius škotų 
klubus „Rangers" ir „Celtics", 
priėjome bendros išvados, kad 
futbolo jauniai turėtų būti 
labiau remiami. 

pusę puslaikio drebėjo iš 
baimės ir keikėsi. Pirmoje 
dalyje energinga kova dėl 
kamuolio, apdairios, nesava
naudiškos pasuotės, staigūs ir 
kieti užėjimai ginantis — ir 
rezultatas jau 3:0 „Litua-
nicos" naudai, nors dar apie 20 
minučių likę žaisti! Naujas 
vartininkas Rimas Stasiulis 
ima visokius kamuolius savi
mi pasitikėdamas kaip koks 
milionierius. Daug kas prade
da lyginti „Lituanicą" su 
profesionalais „Sting". Puiku! 
Rungtynių teisėjui pašalinus iš 
aikštės vieną „Mayas" žaidė
ją, atrodo, dar plačiau atsivėrė 
vartai į rekordinę pergalę... — 
Proga išbandyti dar kitą 
vartininką, kelis jaunus žaidė
jus, — nutaria mūsų koman
dos „coaches" — vadovai. 
Sutarta. Tai padarius, po kokių 
15 minučių rezultatas pasi
darė 3:2 ir paskutinėje minu
tėje — 3:3. Laimė, kad laikas 
pasibaigė ir „Mayas" nebesu
spėjo didesnės žalos padaryti. 
Per tą laiką ir mūsiškiai turėjo 
labai aiškių progų prie svečių 
vartų, bet vis pritrūkdavo dale
lės sekundės tas progas išnau
doti. 

Lygiosios dar ne pralaimė
jimas, šiuo atveju gera pamoka 
ateičiai. Kas nedirba — tas 
neklysta. Tą žinome visi. 

Įvarčius įmušė: St. Jenigas 
iš baudos ir Algis Krygėris 2. 
Gynime pasigėrėtinai dirbo 
Philip ir Audrius Kry gėris. 

Mergaičių komanda po 
atkaklios kovos pralaimėjo 
rezultatu 2:3 prieš pirmaujan
čias „Hurricane8" iš Hoffman 
Estates. Prieš kiek laiko tik 
pustuziniu įvarčių pralaimė
jimas prieš jas buvo skaitoma 
mūsiškių padaryta pažanga. 

J.J. 
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
/2 metų 3 mėn. 
$27.00 $19.00 

metams 
Chicago ir Cook County $45.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Kitur — Amerikoje • • • $43.00 
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00 

$27.00 
$27.00 
$25.00 
$19.00 

$19.00 
$19.00 
$18.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

P a s k u t i n i u me tu gydė 
patemptus alkūnės raumenis ir 
nervus, bet šiuo metu vėl 
treniruojasi ir ruošiasi dide
liems turnyrams. Jos treneriai 
J . Ferguson ir R. Murch deda į 
ją daug vilčių. 

Jei ji dar nespės per daug 
iškilti, t a i yra galimybė ją 
matyti Chicagoje. Tai bent 
būtų Pasaul io Liet. Sporto 
žaidynių teniso turnyras su R. 
Jasa i ty te iš New Yorko, G. 
Rimkūniene iš Chicagos ir N. 
Leipute iš Adelaidės! 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Baikštusis nusigąsta prieš 
pavojų, bailusis pavojuje, o 
drąsusis po jo. 

J. Paul 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. IX 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. irketv.12—4, 

6—8: antr. 12—6; penkt. 10—12,1—6 

šūkiais. Baruose prie televizi
jos aparatų diskusijos aštro
kos, čia jau drąsiau pasisako
ma už palaikomą komandą ar 
tam tikrą žaidimo momentą. 
Viešbutyje teisėjai ir FIFA 
atstovai sprendžia techniškas 

o prie pusryčių 
alistai vienbalsiai 

sut inka, kad gražiausios 
ryngtynės buvo su Brazilija 
aiškštėje. Prancūzai už savo 

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— K r e p š i n i o pasaulio 
pirmenybėse Kolumbijoje už 
Sov. Sąjungos rinktinę žaidžia 
S. Jovaiša, A. Sabonis ir V. 
Chomičius. Užregistruotas 
buvo ir V. Masalskis, bet buvo 
paliktas namuose. 

— Lengv. Atlet ikoje V. 
Bardauskienės pasaulio rekor

das šuolyje į tolį 709 cm buvo 
neseniai pagerintas ramunės 
V. Jonesku, kuri nušoko 720 
cm. V. Bardauskienės rekor
das išsilaikė nuo 1978 metų. 

— P l a u k i m o pasau l io 
pirmenybėse Ekvadore vilnie
tis Robertas 2ulpa laimėjo 
sidabro medalį 200 m krūtine 
per 2:16,68. 

— Futbolo pirmos lygos 
pirmenybėse Vilniaus ..Žalgi
ris" pralaimi Simferopoliui 3-1, 
bet su 30 taškų dar vis laikosi 
pirmoje vietoje. Klaipėdos 
„Atlantas" pralaimi Kalinin
grade 4-1 ir krenta į lentelės 
vidurį-

— J a u n i m o sporto varžy
bos Sov. Sąjungoje baigėsi. 
Lietuva užėmė 8-tą vietą. 

Prie liūdnesnių pasaulio 
pirmenybių momentų reikia 
priskirti Argentinos žvaigždės 
Maradonos nesportišką elgesį, 
už kurį jis buvo pašalintas iŠ 
aikštės. O taip pat ir V. 
Vokietijos vartininko Schu-
macher susidūrimą su prancū
zu Battison, per kurį prancū
zas neteko trijų dantų. 
Schumacher nuvyko į Prancū
ziją su gėlių puokšte ir užtikri
no Battison, kad tai atsitiko be 
blogos valios. Tačiau prancū
zų žurnalistų jis neįtikino. 

Europa laimi 

PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS 
ŠEŠTADIENĮ 

Rungtynių tva rkarašč io 
sudarytojai turpūt prisiminė, 
kad kažin kas, kažin kada yra 
įsakęs sekmadienį švęsti — 
ilsėtis, todėl, o gal ir dėl kitų 
priežasčių, primenybių rungty
nes prieš asyr ieč ių-arabų, 
,,Winged Bull" komandą" 
paskyrė žaisti ne skemadienį, 
bet šį šeštadienį, rugpjūčio 21 
d. Rungtynės bus Marąuette . 
Parko aikštėje. Pradžia 5 va i . ' 
p.p. Rezervas žais 3 vai. p.p. 

„W. Buli" komanda yra 
viena iš stipresniųjų Chicago
je. Jos puolimas sugeba 
i š n a u d o t i p a s i t a i k i u s i a s 
progas, ką rodo aktyvus įvar
čių santykis 21:9 iš aštuonerių ' 
rungtynių. „Lituanicos*' — | 
9:12. Pavasario rate „Litua
nicą" pralaimėjo 0:3. Ar 
pavyks revanšas? Jei žais 
pilname sąstate, „Lituanicą" 
turi galimybių atsigriebti. 

J.J. 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159' 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskvrus treč Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71 st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

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

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51 st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Va!, pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir p<?nki iO-4; šeštad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Tuoj po p i r m e n y b i ų 
suplanuotos rungtynės tarp 
Europos ir likusio pasaulio 
rinktinių įvyko New Yersey 
stadijone prie 76,000 žiūrovų. 
Rungtynės buvo aukšto lygio 
ir netikėtai įtemptos. Europos 
rinktinė 2 min. prieš pabaigą 
puikiu italo Antognoni įvarčiu 
pasiekė pergalę 3-2. Už Europą 
žaidė vartuose italas Zoff ir H. 
Schumacher iš V. Vokietijos, 
italai Rossi, Tardelli ir Antog
noni. austrai Krol ir Pezzey. 
prancūzas P la t in , anglas 
Keegan, olandas Neeskins, 
Blochin iš Sov. Sąjungos, 
lenkas Boniek ir garsusis, jau 
iš futbolo oficialiai pasitrau
kęs, Franz Bechenbauer 
Nežiūrint jo 37 metų amžiaus 
jis žaidė pasigėrėtinai. 

Rungtynių pelnas 
paskirtas UNICEFF 
paremti. 

O. Gešventas 

ĮSIDĖMĖTINOS 
LYGIOSIOS 

Žaidžiant pirmąsias rudens 
rato pirmenybių rungtynes 
praėjusį sekmadienį prieš Pie
tų amerikiečių komandą 
„Mayas", pusantro puslaikio 
žiūrovai gėrėjosi „Lituanicos" 
komandos laidiniu LIKUSĮ 

NATALIJA L E I P U T Ė 
KYLA A U S T R A L I J O J E 

u H. m. a . U L i . i L u n M 0 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-85^3 i 
Service: 885-4506 — Page «06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest I03rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos paga! susitarimą 

Ji iš Adelaidėe ir vos 16 
metų! Už pereito teniso sezono 
pasiektus laimėjimus teniso 
sąjungos buvo apdovanota j 
trofėja kaip geriausia Pietų 
Australijos tenisininkė žemiau 
19 metų mergaičių klasėje 

O ir buvo už ką! J i laimėjo 
Adelaidės mergaičių meisterės 
titulą, pasiekė pusfinalius 
v.-'.« Australijos pirmeny-
••*••-(• ;aimė;o pirmą vietą V. 
Vokietijos mergaičių pirme-
:-y"r.'ė?e ir pasipuošė civ 
dvpjpty titulais Itaiijoje. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez . G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

b1 *2 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

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

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 

• i 

--

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

-Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
penkt.. iŠ anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2o59 VV. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

•^Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
• antr.. treč., ketv ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6715 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr . . ketv. ir penkt. 2-6. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 

h i ca s 



JAV Kongresas Brežnevui — 

LAISVĖS LIETUVAI 
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Mums džiugu, kad Amerikos 
kongresas, rodydamas prie
lankumą pavergtų tautų išlais
vinimui, parodo susirūpinimą 
Pabaltijo valstybėmis, taigi ir 
Lietuva. Liepos 28 d., minint 
60 m. sukaktį nuo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos pripažinimo 
de jure, Šimtas JAV kongres 
menų ir- senatorių pasiuntė 
laišką S o v i e t ų Sąjungos 
d i k t a t o r i u i B r e ž n e v u i , 
reikalaudami Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai laisvės. Tai mums 
svarbus isterinis dokumentas. 

* 

Savo laiške Brežnevui minė
toji kongresmanų ir senatorių 
šimtinė pareiškė: „Šiandieną 
JAV mini 60 m. sukaktį nuola
tinio pripažinimo laisvų Esti
jos, Latvi jos ir Lietuvos 
vyriausybių per ištisus pasku
tinius 41 metus, ir tai visų JAV 
vyriausybių. Šis ryšys buvo 
palaikomas, nežiūrint Sovietų 
Sąjungos nelegalios okupa
cijos. Ši okupacinė jėga sukliu
dė estams, latviams ir lietu
viams naudotis tarptautinės 
teisės garantuota apsisprendi
mo laisve. 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių žmonės savo atstovų rūmų 
ir senato pastangomis nuolat 
palaikė laisvą Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Vienas po kito 
besikeičiančiuose kongre
suose, atskirų kongresmanų ir 
senatorių pa re i šk ima i s ir 
bendromis rezoliucijomis abie
jų politinių partijų atstovai 
kėlė reikalavimą grąžinti 
Pabaltijo valstybes į joms 
priklausomą vietą pasaulio 
tautų bendruomenėje. Mes 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse esame persiėmę ištiki
mumu tarptautinei bendruo-

j . . . . menei, remdamiesi teisingumo 
principu ir pagarba žmogaus 
kilnumui. 

Mes, žemiau pasirašę atsto
vų rūmų ir senato nariai, 
tvirtai remiame mūsų vyriau
sybės nuolatinį pripažinimą 
laisvų ir teisėtų Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos vyriausybių. 
Ryšiai, kurie jungia Amerikos 
žmones su Pabaltijo valsty
bėmis, yra stiprūs ir pastovūs. 
Mes pakartotinai, šios 60 m. 
sukakties proga, keliame reika
lavimą, kad Sovietų Sąjunga 
tuojau baigtų neteisėtą Pabal
tijo valstybių okupaciją ir mes 
laukiame Pabaltijo valstybių 
laisvės atstatymo". 

Tas ryžtingas JAV kongres
manų ir senatorių šauksmas 
laisvės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai mums yra brangus. 
Lietuva nebėra mažai žino
mas kraštas, kaip tai buvo I 
pasaulinio karo pabaigoje. Ir 
dabar ji, būdama pavergta, 
s u s i l a u k i a u ž t a r i m o iš 
demokratinio vakarų pasau
lio. Lietuvos teisė į laisvę 
skelbiama pasaulio valsty
bininkams. 

* 
Lietuvos laisvės reikalai 

susilaukia ypatingo pabrėži
mo iš atskirų šio krašto valsty
bininkų. Pennsy lvan i jos 
kongresmanas Cbarles F. 
Daugherty (resp.) atstovų 
rūmuose pasiūlė, kad būtų per 
penkias dienas leista kongres-
manams daryti savo pareiški
mus Pabaltijo valstybių de jure 
pripažinimo klausimu ir kad 
tie pareiškimai būtų įtraukti į 
„Congressional Record". Ta 
teisė buvo suteikta ir ja 
pirmiausia pasinaudojo pats 
kong. Dougherty. J is priminė 
neteisėtą Sovietų Sąjungos 
įvykdytą Pabaltijo kraštų 
okupaciją, areštus, trėmimus ir 
Žudymus. Nežmoniški Sovietų 
Sąjungos veiksmai, kalbėjo jis, 
negali būti legalizuoti Sovietų 
Sąjungai laukiant, kad vaka
rai pamirš apie Pabaltijo 
valstybes. 

Dėlto kongr. Dougherty 
pažymėjo, kad 42 kongres-
manai pasiūlė rezoliuciją Nr. 
526, kur ia paka r to j amas 
Pabaltijo va3|fc>bių pripažini
mas. Tai ta* Aiprus ženklas 

POPIEŽIAUS RŪPESČIAI 
Sovietų Sąjungai, kad mes 
nepamiršome Pabaltijo valsty
bių priespaudos. Šioje rezoliu
cijoje pakartojama, kad Pabal
tijo valstybės buvo nelegaliai 
Sovietų Sąjungos okupuotos, 
pažeidžiant tų žmonių teises, 
dėlto „Atstovų rūmai pakarto
tinai patvirtina savo įsiparei
gojimą Pabaltijo vyriausybių 
— Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
— laisvei ir nepriklausomybei 
ir remia JAV vyriausybės 
nuolatinį jų pripažinimą". 

Tuojau atstovų rūmuose 
kongresmano Daugherty 
pareiškimą parėmė kongres-
manai D. Hertel (Mich., dem.), 
Br. Domelly (dem., Mass.), P. 
A. Peyser (dem., N.Y.), G. 
Ferraro (dem., N.Y.), Fr. Guari-
ni (dem., N.J.), Edv. Dervvins-
ki (resp., IL), W. Ford (resp., 
Mich.), Fr. Annunzio (dem., IL) 
ir daugelis kitų, kaip Dwyer, 
Fary, Young, Fish, Camey, 
Daub, Broomfield. Visi jie 
pabrėžė Lietuvos, Latvijos ir 
E s t i j o s t e i s ę į l a i svą , 
nepr iklausomą gyvenimą, 
smerkdami Sovietų Sąjungos 
okupacinę prievartą. Kongres
manas Derwinski išryškino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kovą prieš okupantą — Sovie
tų Sąjungos tironiją, pasmer
kė komunizmo žiaurumus, 
iškėlė Pabaltijo tautų ryžtą 
tapti laisvomis, pasidžiaugė 
JAV prezidento paskelbta 
Pabaltijo valstybių laisvės 
diena, pabrėžė JAV nusistaty
mą remti Pabaltijo valstybių 
laisvės teisę. 

Mes esame dėkingi šiems 
kongresmanam8. Būtų gerai 
rasti progų paskatinti savų 
valstijų kongresmanus, kad jie 
paremtų kongresmano Charles 
F. Daugher ty pasiūlymą 
rezoliuciją (House Res. 526). 

Mes nesame vieni savo lais
vės siekimuose ir mes esame 
dėkingi visiems, kurie šias 
mūsų teisėtas pastangas re
mia. Lietuvos žmonės kelia 
stiprius baisus prieš priespau
dos varžtus. Neseniai Chica-
goje perspausdintame Lietu
vos pogrindžio laikraštyje 
.Pastogė" Nr. 1 skaitome 
pavergtų Lietuvos žmonių 
skundą: „Viešpatauja atviro 
n e p a k a n t u m o idea l i zmo 
ideologijai ir praktikai atmos
fera. Todėl minėtieji daugiau 
kaip 50% pasmerkti religinei 
diskriminacijai, primenančiai 
rasistinę. Kai kur betrūksta tik 
lentelių su užrašu „tik ateis
tams". Kuo paaiškinti tai, kad 
krikščionis, atvirai ir prin
cipingai besilaikantis sąžinės 
laisvės garantuojamos tikėji
mo laisvės, negali tapti peda
gogu, įstaigos vadovu, deputa
tu ar ministeriu? Mes esame 
pasmerkti... Mums,^.antrarū
šiams" piliečiams, skauda šir
dį, kad mums kategoriškai 
d raudž iama atvira i gint i 
visuomenėje (disputuose, spau
doje, per televiziją ir pan.s savo 
į s i t i k i n i m u s , ka i mūsų 
vaikams draudžiama barstyti 
gėlėmis taką Dievo švento
vėje, vedantį į Amžinosios 
Meilės altorių, kai mums 
rūsčiu plieniniu balsu grūmo-
jama iš viršaus už menkutę 
žmogišką laimę susirinkus 
padėti vieni kitiems suprasti 
dieviškosios Tiesos grožio 
pilnatvę, kai ta laimė atima
ma iš vargšų, dvasiškai apiplėš
tų vaikų". 

Pogrindžio „Pastogė" prime
na, kad tie visi reiškiniai 
okupuotoje Lietuvoje vyksta po 
to, kai 1962 m. liepos 2 d. Tary
bų Sąjungos aukščiausias 
prezidiumas ratifikavo Jungti-
nių T a u t ų g e n e r a l i n ė s 
asamblėjos konvenciją, kuria 
„už t ik r inamas religinis ir 
moralinis vaikų auklėjimas, 
sutinkamai su pačių tėvų 
įsitikinimais". 

Kai mūsų pusėje yra tiesa, 
kai susilaukiame tokios para
mos, mes tikime į Lietuvos 
išlaisvinimą. 

Juoz. Pr. 

pairimą. 
Maskvos d ik t a t a s prieš 

popiežiaus kelionę į Lenkiją 
yra bandymas slopinti grėsmę 
sovietinei s is temai . Buvo 

mui ir intelektualams, tačiau 
bijoma, kad antikomunistinių 

dimas ir Maskvos, kuri bijo bet 
kokių demokratijos apraiškų. 
Rasta laikinė išeitis — atidėti 
popiežiaus kelionę į Lenkiją 
vėlesniam laikui. Varšuvos 
valdžios viršūnėse skelbiama, 
kad „atidėjimas" buvęs paties 
popiežiaus „nusp rę s t a s " . 
Popiežiui buvo svarbu daly
vauti Censtakavos iškilmėse 
rugpjūčio 26 d. Bet jam dar 
svarbiau, kad jo tėvynėje grįž
tų dermė, grįžtų laisvės atmos
fera, kad būtų pripažintos 
atskirų individų ir kolektyvų 
teisės. 

Lenkijos p r imas arkiv. 

kaltinimu sovietai nori užslėp
ti jiems gerai žinomą tiesą — 

Lenkijos ir Rusijos komunistai bijo popiežiaus kelionės * f « ? f . ; ^ y — ! » 
Tie, kurie kasdien susit inka Pop. Jonas Paulius II savo mų, geopolitinės Lenkijos tinį^^realistinio socializmo' 

su Jonu Paulium II, y ra pašte- p a s t o r a c i n ė s e k e l i o n ė s e padėties būtų buvęs ragini-
bėję, kad net ir poilsio vietoje aplankė jau visus žemynus. Jis mas mažinti įtampą, nuro-
— Castelgandolfe — popiežius lankėsi kraštuose, kur yra dymas taikaus kelio ir socia-
yra susirūpinęs. Dingo jo veide kap i t a l i s t i nė , marks i s t inė , lauš dialogo, 
nuolatinė šypsena, kalboje diktatūrinė valdymo forma, Patsai Jeruzielskis iš princi-
švelnus humoras. Ir Castel- net ir kraštuose, kurie savo po nebuvo priešingas bent 8 a h m a sulikviduoti „Sohda 
gandolfe priiminėja įvairias tarpe kariavo, kaip Anglijoje ir formaliai susitikti su popie-
lankytojų grupes , l igonių Argentinoje. Visur apsilanky- žium. Tuo būdu būtų legali-
būrius, jaunimo s tovyklų damas liudijo tiesą ir meilę, zavęs savo padėtį tautiečių 
narius. Jis gali kartoti šv. Pau- parodė, kaip Bažnyčia yra akyse. Bet dar stipresnė buvo n u s ^ l k i m u . » hga" Lenkijoje 
liaus apaštalo žodžius korintie- susijusi su žmonių ir tautų isto- baimė, kad Jonas Paulius II ? J ™ į į Į i r k l t ų 8 < m e t i r u o 

čiams: „Neminint viso kito, rija. J i s visur kalbėjo apie vizitas atskleis, kaip valdžia ° k r a š t u -
kasdien esu žmonių apgultas, t a i k ą , t e i s i n g u m ą , kėlė neturi masių pasitikėjimo, T a i g l P n e V a r š u v ° 8 nera-
rūpinuosi visomis bažny- žmogaus ir jo teisių klausi- kokia yra stipri opozicija 
čiomis" (I Kor 11,28). Tačiau mus. Ir štai dabar negali tų diktatūriniam režimui. Tad 
šiuo metu, atrodo, didžiausias amžinų tiesų pakartoti savo valdžia negalėjo leisti, kad dar 
jo rūpestis yra jo tėvynė Lenki- tėvynėje. labiau išryškėtų jos silpnu-
ja, o skausmas — negalėjimas Lenkijoje, nors pastaruoju mas, partijos viršūnėje kova 
jos ap lankyt i , d a l y v a u t i metu jau šiek tiek atleisti varž- tarp stalinistų ir moderuotųjų. 
Č e n s t a k o v o j e M a r i j o s tai, vis dar y ra „speciali" pade- Manoma, kad jei komunistų 
paveikslui 600 metų sukakus, tis — karo stovis. Paleidimas partijos viršūnėje būtų buvusi 
kai tas paveikslas yra garbina- dalies internuotų dar nėra vieninga nuomonė dėl po-
mas Jasna Gora bažnyčioje grįžimas į demokratiją. Atver- piežiaus įsileidimo, Maskva 
Lenkijos karalienės ir globėjos ti duris popiežiui į Lenkiją būtų davusi „žalią šviesą", 
titulu, reiškė atskleisti tikrovę vieša- Faktinai Maskva, žaisdama 

Prieš kiek laiko Lenkijos jai pasaulio opinijai, parodyti partijos viršūnėje pasidali-
ministerio pirmininko pava- tragiškas socialinio gyvenimo nimu, galėjo kategoriškai 
duotojas Rakowski pusiau iro- suirimo pasėkas. Valdžia bijo- popiežiaus vizitui pasakyti 
niškai yra pasakęs: „Jei popie- jo ir visokių incidentų, kurie „veto". Pastebėtina ir tokia 
žius norės aplankyti Lenkiją, galėjo pasitaikyti popiežiaus aplinkybė: kalbos apie popie-
kas jį galės sulaikyti". O vis tik lankymosi metu. Lenkijos žiaus kelionės atidėjimą 
„sulaikė". Jis negali nuvykti į komunistų partija smarkiai pasigirdo kovo mėn. po to, kai Glemp, paskutinį kartą išyyk-
Lenkiją, kaip seniai planavo ir apirusi dėl narių išstojimo ir Jeruzelskis lankėsi pas Brežne- damas iš Romos, pareiškė: 
norėjo. Vyskupai, pakarto- išmetimo, nebeturi ideologinės Vą. „Bažnyčios uždavinys yra kur
tinai atvykdami į Romą, dės- bazės. Valdžia yra rankose Kodėl Maskva priešinga po- ti taiką, tautinį sutarimą, kaip 
tė, koks yra komunistinės vai- nedaugelio asmenų. Tokiose piežiaus kelionei į Lenkiją, dialogo vaisių tarp visų sociali-
džios n u s i s t a t y m a s . J ie sąlygose buvo rizikinga, kad matyti iš sovietų „Tass" nių grupių, o ne vienos grupės 
valdžios buvo r a g i n a m i popiežiaus kelionė^vėl sukels agentūros skelbiamų Čekoslo- viršenybę kitoms", 
atkalbėti popiežių nuo šių metų masių triumfą, kaip buvo prieš vakijos komunistų (ypač Lenkijos valdžia tuo tarpu 
rugpjūčio mėn. kelionės į trejus metus, ir parodys, kaip B r a t i s l a v o s „ P r a v d o s " ) 
Lenkiją. Esą, vidaus sąlygos valdžia yra izoliuota, neturinti straipsnių prieš popiežių, 
tam nėra palankios. Po viso- krašte pasitikėjimo ir pati- Sovietai negali suvirškinti 
kių derybų ir Lenkijos vyskupų kimumo. popiežiaus lenko išrinkimo. Jis 
tarpininkavimo klausimas Taigi baimė viršijo tuos kaltinamas, kad 1979 m. savo 
buvo baigtas, kai į Vatikaną teigiamus aspektus, kurie būtų kelione į Lenkiją sukėlęs darbi-
atvyko Lenkijos užsienio reika- išryškėję popiežiui atvykus į ninku mases kontrarevoliu-
lų ministeris Czyrek. Popie- Lenkiją. J o pa t r io t i zmas , cijai, ir kaip tik sovietinės 
žiaus kelionė į Lenkiją atidė- pažinimas sudėtingų klausi- imperijos širdyje. Tokiu 
ta 1983 metams. Tai y ra ne kas 
kita, kaip neįsileidimas popie
žiaus Šiais metais. 

Tiesa, šį kartą sukliudymas 
popiežiui vykti į Lenkiją yra 
šiek tiek kitoks, negu 1966 m., 
kada pop. Paulius VI norėjo 
dalyvauti Lenkijoje, kai ji 
šventė 1000 metų sukaktį nuo 
krikščionybės tame krašte įve
dimo. Tada Gomulkos valdžia 
keršijo dėl to fc d Lenkijos 
vyskupai pat u ė tą garsų 
laišką Vakarų Vokiet i jos 
vyskupams, kviesdami vieni 
antriems atleisti, dovanoti, kas 
buvo praeityje, susitaikyti. 
Dabar popiežiaus neįsileidimo 
priežastys ir motyvai yra kito
kie. Lieka faktas, kad popie
žius lenkas negali nuvykti į 
savo gimtąjį kraštą, — popie
žius, kuris „turi šventą parei
gą ir teisę dalintis su savosios 
tautos jausmais", kaip yra 
pasakęs a t s i s v e i k i n d a m a s 
1979. VI. 10 Krokuvoje ir 
užbaigdamas „iki 
tvino" žodžiais. 

su iš Lenki j os atvykusia iš 
Nowy Sącz folkoristine jauni
mo grupe „Lachy" ir kai ji tarp 
kitų savo programos numerių 
pagiedojo Censtakavos Mado
nos garbei giesmę, popiežius 
pasakė: „Jūs giedojote apie tą 
mūsų žemės kampelį, į kurį 
keliauja maldininkai. Žinome, 
kad tas kampelis yra šventa 
vieta, J a sna Gora, ir mes visi 
ten keliaujame ypač šiais 
jubiliejiniais metais. Taip pat 
ir aš kasdien ten keliauju. Esu 
įsitikinęs, kaip jau ne kartą 
sakiau ir dabar kartoju, kad tai 
yra mano teisė ir mano parei
ga būti drauge su mano tauta 
Čens takavo je jub i l ie jaus 
proga. Esu tikras, kad tai 
m a n o š v e n t a p a r e i g a 
Švenčiaus ios ios Mergelės 
Marijos ir mano tautiečių 
atžvilgiu". 

Deja, Vatikano maldinin
kas gali nukeliauti į Čensta
kavą tik mintimis ir širdimi. 
Nugalėjo, kaip vokiečiai sako, 
komunistų „realpolitik". Iš to 
popiežiaus susirūpinimas ir 
liūdesys. j y 

išvengė egzamino, kuris 
skandališkai būtų atskleidęs 
jos nepopuliarumą. Tačiau ji 
teneturi iliuzijų, kad Bažnyčia 
kada nors atsisakys savosios 
tiesos ir teisingumo skelbimo 
misijos. 

Kai 1982.VII.27 vakare po
piežius Castelgandolfe susitiko 

pasima-
Kun. Albino .-purgio, MIC. auksinio kunigystės 
jubiliejaus šv. Mišios Adelaidėje, Australijoje. Kai-

Marijor.ų vienuolijos vyr. vadovo asisten-reje 

tas kun. Donaldas Petraitis, dešinėje — prel. Pet
ras Butkus, toliau — Adelaidės vyskupas. 

EUROPOS 
KANALAS 

Jungtinių Tautų studija re
mia naują Europos kanalo 
kasimą. Naujas per Europą 
kanalas, kuris jungtų Šiaurės 
ir Baltijos jūrų uostus su Juo
dosios jūros uostais, galėtų 
patarnauti Rytų ir Vakarų 
santykių pagerėjimui. Kanalo 
kasimas, kuris jungs Dunojų 
su Oderiu ir Elbe, kainuos 4.5 
milijardų dolerių ir galės būti 
iškastas per 25 metus. Pagal 
Jungtinių Tautų studiją šis 
projektas t e c h n i š k a i y r a 
įvykdomas ir jis galės sustip
rinti politinius ir ekonominius 
ryšius tarp Rytų ir Vakarų 
Europos. 

Studi ja buvo p a d a r y t a 
Jungtinių Tautų ekonominės 
komisijos Genevoje pavedimu 
ir turėjo tikslą ištirti tų dviejų 
Europos upių ir kanalų sis
temų sujungimą — Vakarų 
Europos, kurią sudaro Seino, 
beldės, Reino, Elbės. Oderio ir 
Vyslos upės, ir Rytų Europos 
sistemą su Dunojum ir jos in
takais. Nauji susisiekime 
keliai suteiks laivų transpor
tui apie 2700 ki lometrų 
vandens kelio tarp Izmailos 
prie Juodosios jūros ir Štetino, 
prie Baltijos jūros arba 2800 
km vandens kelio tarp Izmai
los ir Hamburgo. Šis vandens 
kelias sausose srityse sudarys 
vandens rezervuarus ir galės 
paspartinti ten ekomoninį 
klestėjimą. 

Nors šį projektą galima 
įvykdyti per 10-15 metų. studi
jos komisija pataria tai vykdy
ti per du laikotarpius ir per 25 
metus. Per pirmąją fazę tektų 
iškasti kanalą tarp Dunojaus 
ir Oderio tik su vienu šliužu. 

JT. 

PER KINIJĄ Į 
TIBETĄ 

DR. D A N U T E B I E L I A U S K I E N E 

i U 
Aišku, tai duodavo laiko kitiems regentam? *avo 

valdžią išvystyti, ir ta ip laikotarpis tarp vieno I }alai 
Lamos mirties iki kito užaugimo būdavo politiniai 
manipuliuojamas įvairių kitų didžiųjų lamų. 

Vienintelės mokyklos buvo vienuolynuose ir iš 
kiekvienos šeimos bent vienas vaikas eidavo į 
lamaseniją. kad pasidarytų lama. 

Toks gana primityvus, izoliuotas bet savars ikiš-
kas gyvenimas tęsėsi iki komunizmo įsigalėjimo iusi-
joje ir vėliau — Kinijoje. Prasidedant 1950 metams. 
Tibeto valdžia pradėjo bijoti, kad Kinijos komu
nizmas gali ir pne jų priartėti, ir tada tik nutar i kad 
visiška izoliacija yra neįmanoma, pasiekus dvi
dešimtojo amžiaus pusę. Nutarė parodyti pasauliui, 
kad aukštai, sniegų karalystėje, irgi egzistuoja i.iisvę 
mylį žmonės. Siuntė pasiuntinius į Europą ir į 
Ameriką, kvietė jų atstovus atvykti j Tibetą. Ta proga 
žinomasis Amerikos radijo komentatorius i ^ e l l 
Thomas ir jo sūnus staiga gavo vizą i Tibetą. Jifi savo 
knygoje „Kelionė į pasaulio pastogę" („Jom*ne> to the 
roof of the worId"> gražiai aprašo savo kelirnę iš 
Indijos per Himalajus j Llasą. 

Kai Lowell Thomas lankėsi Llasoje, jis buvo 
prašomas perduoti pagalbos prašymą Ameriko* val
džiai. Deja, viskas buvo per vėlu. Tragedija art»jo, ir 
Tibetas, kaip ir Lietuva, buvo komunizmo išva
duoti". Ant didžiųjų Potalos (Dalai Lamos rezi

dencijos) rūmų fasado buvo užkabinta raudona vėlia
va ir Mao paveikslas. 

Valymo procesas ėjo tuo pačiu būdu, kaip visuose 
komunistų užimtuose kraštuose. Aktyvi akcija buvo 
išvystyta prieš budizmą, daug vienuolynų buvo užda
ryti. Trys didieji vienuolynai Llasoje dar tebeegzis
tuoja, bet lamų skaičius yra labai sumažėjęs. Daug jų 
pabėgo į Indiją, kiti buvo paimti darbams. Gal dar te
bėra kai kurios lamaserijos aukštai neprieinamose 
Himalajų viršūnėse, bet kiek laiko ir tos begalės 
egzistuoti?... 

Lėktuvas skrenda virš debesų, tiktai vietomis pra
simuša snieguotos kalnų viršūnės. Patarnautojos 
atneša dėžute su sausomis saldžiomis bulkutemia, bet 
neduoda nieko gerti. Maistas Llasoje dėl sunkaus pri
statymo bus labai ribotas. Mūsų vadovai Chengdu 
mieste įdėjo mums kiekvienam po krepšelį apelsinų, 
nes jokių vaisių turbūt negausime. 

Nusileisime už pusės valandos. Jin praneša, kad 
temperatūra Llasos aerodrome yra 56 laipsniai F. 
Prieš porą dienų Xian mieste buvo 106.1 — gerai, kad 
pusę savo drabužių palikome Chengdu viešbutyje — 
Tibete tik sunkesnis apsivilkimas bus reikalingas. 

Leidžiamės į Llasos slėnį. Matyti žali sklypeliai 
šalia vingiuojančios upės ir žemi medžiai. Išlipant iš 
lėktuvo, aplinkui apstoja vietiniai, gana spalvingai 
apsirėdę, bet labai vargingai atrodantys. Belipant į 
autobusą, tuoj apstoja vaikučiai ir mielai griebia sal
dainius, — ne tiek disciplinuoti, kaip kiniečiai. Toliau 
matyti nemažas būrys kareivių: tiek kariuomenės mes 
pačioje Kinijoje nesame matę 

Kelionė link Llasos veda žvyruotu keliu ir taip 
tranko, kad Kermit pastebi: „Aš visai pamiršau jums 
pasakyti, kad šituo kebu bevažiuodama viena turiste 

pametė abu savo inkstus"... 
Darosi gana karšta, ir kai pradaro langus — dul

kės veržiasi į vidų. Mudviejų dulkių kaukės yra laga
mine, kuris yra vežamas kitu automobiliu, taigi nieko 
negali daryti, išskyrus susičiaupti ar užsidengti 
nosine. 

Iš visų pusių matyti sunkūs akmens kalnai be 
jokios augmenijos. Netoliese teka upė, irgi ruda ir vilio
janti. Prie jos kartais matyti tibetiečių grupelės arba 
vienas kitas pavienis žmogus su laivu, darytu iš Yak 
odų. 

Yak — žemas, ilgais juodais plaukais gyvulys, 
panašus į buffalo. Tai yra pagrindinis Tibeto tautinis 
produktas. Laukiniai yakai ganosi aukštai Himala
juose, nes jų ilgi plaukai apsaugo juos nuo šalčio ir jų 
kūno metabolizmas nepakenčia šilimos ir žemumų. 
Naminiai yakai yra naudojami transportacijai po 
Himalajų kalnus ir jie eina per sniegą ir per ledynus su 
didžiausiomis naštomis ir yra labai patvarūs. Jų mė
sa yra naudojama valgiui, oda — drabužiams, palapi
nėms, laivams. Jų riebalai yra ištirpinami žvakėms ir 
lempoms ir yra vienintelis apšvietimo būdas. 
Kiekvienas tibetietis išgeria apie 20 puodukų į dieną 
vadinamos yak sviesto arbatos. Žmonės tepa savo 
veidus ir kūną yak riebalais. Bet galbūt svarbiausias 
yak produktas yra jų mėšlas, kuris yra išdžiovinamas -
ir naudojamas kurui. Daugelyje tolimesnių ir aukš
tesnių Tibeto vietovių tai yra vienintelis kuras maistui 
pagaminti ir šilimai. Važiuojant palei kaimų žemas, iš 
molio sulipdytas trobas, visur matyti nedideli rutuliai 
ant sienų ir stogų: tai džiovinamos Yak išmatos. 

(Bus daugiau) 

i 
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CLASSIFIED ADS 
P A B D A V I M T I 

MATRACAI 

dėką šio seimo rengimo komi- n u o K d o L viengubai l ovaL 

BEDDING SPECLALISTS 
5412 W. 95th St., Oak Lawn, 2L 

TeL — 424-4499 

M I 8 C E L L A N E O U S 

Lietuvos Vyčių 69-tas seimas po iškilmingų šv. 
Mišių Dievo Motinos bažnyčioje. Pirmoje eilėje 
(ketvirtas i š kairės) sėdi kun. J. Savukynas, 

dvasios vadas kun. A. Jurgelaitis, pirmininkė 
Loreta Stukienė, toliau — kun. G. Kijauskas, 
parapijos klebonas, ir kt. 

Nuotr. J . G a r l o s 

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS 
Šešiasdešimt devintas Lie- ras, ALRK Moterų sąjungos ta Stukienė (Newark, N. J., 29 

tuvos Vyčių metinis seimas bu- pirm. Julia Mack. kuopos), vicepirmininkai — 
vo rugpiūčio 5 — 8 dienomis Buvo penkios sesijos, spren- Elinor Sluzas (Dayton, O., 96 
Clevelande, Willoughby, Ohio, džiant įvairius organizacinius *•), E. Kosmiskey (Anthracite, 
Harley viešbutyje. Seimas bu- vykdomosios vadovybės ir ko- 144 k.) ir Frank Petrauskas 
vo pradėtas šv. Mišiomis, ku- mitetų pranešimus. Taip pat (Syracuse, 140 k.), sekretorės — 
rios buvo Kunigų Vienybės už- buvo trys specialios svarsty- Nancy Miro (Bridgeport, 141 
darymas ir Lietuvos Vyčių 
seimo atidarymas. Šv. Mišias 
koncelebravo vysk. Vincentas 
Brizgys ir Clevelando vysku
pas Anthony M. Pilla kartu su 
23 Kunigų Vienybės ir Lietu
vos Vyčių sąjungų atstovais 
kunigais. 

Prieš Mišias buvo Lietuvos 
Vyčių senjorų kuopų specialus 
ir vyriausios valdybos su va
dovais susitikimas prieš bai
giantis jų metiniam terminui. 
Po Mišių taip pat buvo užkan
džiai, kuriuose dalyvavo visi 
svečiai. 6 vai. vak. prasidėjo 
69-tojo seimo pirmasis posė
dis. Jį atidarė pirmininkė Lo
reta Stukienė, baigianti centro bailemoš",',Ka87a"u'giaurkis 
valdybos pirmininkės parei
gas. Buvo sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai, ir 

bos. Temai "Lietuviškų para
pijų metai", vadovavo kun. A. 
J. Jurgelaitis ir dalyvavo Lie
tuviškų parapijų koordinaci
nio komiteto pirmininkas Ro
m a s B u b l y s ir K u n i g ų 
Vienybes atstovas, Šv. Jurgio 
Clevelande par. administrato
rius, kun. Juozas Bacevičius. 
Antrą svarstybą, kurią turėjo 
pravesti dr. Jokūbas Stukas, 
vedė Loreta Stukienė (prof. J. 
Stukui dėl ligos negalint), kiti 
dalyviai buvo Bernice Aviža 
(Amsterdam 100 kuopos), Lie
tuvybės reikalų biuletenio r e 
daktorė, ir Aušra Zerr, LB Vi-
s u o m e n i n i ų r e i k a l ų 
pirmininkė. Trečiai svarsty-

vyčių 
dvasios vadas kun. A. J. Jur
gelaitis, OP, atkalbėjo invoka-
ciją. Po to rengimo komiteto ir 
Clevelando 25 kuopos pirmi
ninkas Charles Machutas 
trumpu žodžiu pasveikino vi
sus delegatus ir visą seimą. 
Taip pat Lietuvos Vyčius pa
sveikino ir palaimino Cleve
lando vyskupas A. M. Pilla. 

Nominacijų komisija, kurią 
sudarė Irena Šankus iš Vidu
rio Amerikos rajono, Larry Ja
nonis iš Vidurio Atlanto rajo
no, Ann Bender iš Naujosios 
Anglijos rajono ir Michael 
Smailis iš Vidurio Centro Ame
rikos rajono, pristatė kandida
tus į seimo prezidiumą ir korni-
s i j a s . B u v o i š r i n k t i į 
prezidiumą Larry Janonis 
;New Yorko 12 kuopos), Anna 
Klizas Vargo CSchuykill aps
krities. Pa., 144 k.) ir Frank 
Petrauskas (Syracuse, N. Y., 
140 k.) ir komitetai, kurie va
dovavo seimui. 

Buvo paminėtas specialia 
programa Lietuvos atgimimo 
dainius Maironis jo 50 metų 
nuo mirties sukaktyje. Apie jį 
kalbėjo kultūrinių reikalų va
dovė Anna Klizas Wargo ir Re
gina Kot (Amsterdam. 100 kuo
pos). 

Buvo perskaitytas preziden
to Ronald Reagano sveikini
mas , atsiųstas specialia tele
grama. Asmeniškai sveikino 
seimą Lietuvių Kunigų Vieny
bės pirm. kun. A. Contons, 
pranciškonų provinciolas kun. 
Paulius Baltakis, Dievo Moti
nos parapijos Clevelande kle
bonas kun. Gediminas Kijaus
kas- Vliko vardu V. Jokūbaitis, 
Lietuvių Bendruomenės — 
Vyt Katkus, Ateitininkų fede
racijos vadas — ouozas Lauč-
ka, Balfo — Ona Jokubaitienė. 

.os — Irena San-
atsiuntė sveikini

mus Lietuvos atstovas dr. St. 
Bačkis iš Washington, D. C , 
Lietuvis gen. konsule Jozefi-
na DaužvaH*"-'- :S '"hicagos. 
lietuves gen. konsulas Anice-
tas Simutis ii New Yorko. Ma
rijonu provinciolas kun. Vik
toras KimAplifl. Wiiinughby 
meras. New Haven. Conn., me-

geriau", vadovavo kun. A. Jur
gelaitis, diskusijose dalyvau
jant Paul Binkiui (Chicago 112 
k.) ir Nancy Miro (Bridgeport, 
Conn., 141 k.). 

Seime buvo įteikti specialūs 
žymenys. Junjorų susirinkime 
žymenis įteikė Susan Bumiia 
(Brockton, I kuopos) Tomui ir 
Jonui Stroliams (abu iš Chica-
gos 36 k.) ir pasižymėjusiems 
nariams žymenis įteikė Elsie 
Kosmiskey (Anthracite 144 k., 
Pa.) lietuvišką drožtą Vytį Mr. 
ir Mrs. Anthony Sokol už jų pa
stangas organizuojant Hazei-
ton, Pa., 118 kuopą ir John 
Paukščiui, Chicagos 36 kuopos 
pirmininkui, už 150 narių su-
verbavimą. 

Kun. A. Jurgelaitis (Provi-
dence, 103 kuopos) pranešė 
apie arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos bylos pa
stangas ir laimėjimus, kai dau
giau kaip 15 tūkstančių parašų 

k.) ir Ann Marie Kassei (Chi
cago, 36 k.), iždin. Alphonse 
Trainis (Bridgeport, 141 k.), pa
tikėtiniai Paul Binkis, jr., (Chi
cago, 112 k.) ir Anthony Ra-
dzevich (Amsterdam, 100 k.), Į 
specialaus paskyrimo komite
tus išrinkti: lietuviškų reikalų 
— dr. Jokūbas Stukas (Ne-
wark, 39 k.), viešųjų reikalų — 
informacijos vadovė Irena 
Šankus (Chicago, 112 k.), kul
tūrinių reik. Anna Klizas War-
go (Anthracite, 144 k.), ritualo 
Rita Pinkus (Worcester, 26 k.), 
LCRA koordinatorius Frank 
Petkus (Dayton, 96 k.), lietu
vių kalbos koordinatorius dr. 
Algirdas Budreckis (Boston, 17 
k.) ir archyvo vadovas Longi
nas Švelnia (Boston, 17 k.). 

Pasiūlius Philadelphijos 3-
čiai ir Masphet, N. Y., 110 kuo-

delegatai Philadelphią 

išrinko Lietuvos Vyčių atei- tis, OP, kun. Jonas Savuky-
nančio 70-tojo seimo vieta 1983 nas, MIC, ir kun. Ant. Baltra-
m. rugpiūčio 18 — 22 die- shunas . Centro valdybos 
nomis. pirmininkė Loreta Stukienė 

Lietuvos Vyčių seimo ban- . įteikė dovanas Stellai Sankai, 
ketas buvo Harley House salė- garbės nariui Antanui Mažei-
je. Garbės svečiai bankete bu- kai ir Juozui Bulevičiui, taip 
vo vysk. Anthony M. Pilla, pat junjorams Barbarai Miciu-
Clevelando vyskupijos valdy- nas ir John Stroliai. Parduodami įvairių dydžių matracai, 
tojas, naujai išrinktos centro Suvažiavimo delegatai ir 15 metų garantija. Nemokamas pri-
valdybos nariai, Clevelando svečiai pareiškė nuoširdžią pa- "tatymas. Fabriko kaina, pradedant 
mero atstovas. 

Kazimiera Petrulis iš Chica
gos buvo pakelta senjorų kuo
pos garbės nare. Lietuvos Vy
čių stipendijos buvo įteiktos 
Georgiannei Kassei ir Paul 
Stroliai, abiems iš Chicagos 36 
kuopos, ir Joan Jonucevich iš 
Amsterdamo 100 kuopos. Sei
mo šeimininkų — 25 kuopos 
vardu Peter Luiza vyskupui A. 
Piliai įteikė lietuviškos meniš
kos koplytėlės drožinį. Vysku
pas dar kartą išreiškė dėkin
gumą Lietuvos Vyčiams už 
rūpestį Lietuvos reikalais. 

Kasdien seimo nariams bu
vo šv. Mišios Harley House 
koncelebruojamos seime daly
vaujančių Lietuvos Vyčių na
rių kunigų, o pabaigoje buvo 
Dievo Motinos bažnyčioje, kur 
koncelebravo kun. Gediminas 
Kijauskas, kun. A. J. Jurgelai-

tetui, kuriam vadovavo Char
les ir Nelda Machutas, Ursulla 
ir Eugene Kunsitis, Albert ir 
Joanne Shigo, Mr. ir Mrs. Pe
ter Luiza ir kitiems 25 kuopos 
nariams, kurie prisidėjo, kad 
šis 69tas Lietuvos Vyčių sei
mas praėjo su dideliu pasiseki
mu. 

UNUOlfCMrAlU — lt)B BPTC_ 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

Tuoj po seimo naujai išrink- C E M E N T O D A R B U S 
ta Lietuvos Vyčių valdyba pa- Naujus ir pataisymus 
darė trumpą posėdį ir pasvarą- TeL — 476-8402 
tė ateinančių veiklos metų 5^»<»^vcsf<aK2<va<v^»« r̂«^<»<Si<*<s. 
planus. Kitas valdybos posė- m n m m m m m m m m t m m n m m m 
dis bus spalio 16 d. Futname, j T a i r i ų p r e k i ų pasirinkimas nebrangiai 
Conn. Ten dedikuos Alkoje Lie- a mQmj gandelio, 
tuvos Vyčių archyvą, kurio me
cenatas yra Jonas Valauskas 
iš St. Petersburg, Fla., 147 kuo
pos Jis ten kartu bus ir pa SIUNTINIAI | UETUYĄ 
gerbtas. TeL — 925-Z7V7 

Irena K. Šankus, „ . . . . . „»s_.. 
. J A Vytautas Valantmas 

viešųjų reikalų vadove mHummmHHmHnuimmuuiunmnHi 

OOSMDS M M U EXPBES8 
•01 W. f*th St , Chicago, D_ 8062* 

BEVERLY SHORES. Year around ren
tai. Unfumished. Contemporary glass 
house facing national park. 2 bed-
rooms, 2 baths, living rm., dining rm., 
large screened porch. Walk to beach. 
Schools, churches. $500 mon. Call — 
312—332-1161 or 312—«51-104S or 

219—872-C226 

Isnuom. 5 kamb. butas 3-čiame aukš
te. Patiems apsišikiyt. Arti Sv. Jurg* 
bažnyčios Bridgeporte- Skambint po 
5 vai. vak. teL 927-1058. 

ISNUOM. 3-jų kambarių butas. 
Skambint 

247-0582 arba 247-1804 

FOR RENT 3 room apartment. 
Carpeting. Stove, refrigerator. 1 or 2 
adults. No pets. Vicinity 66th and 

Francisco. Call 767-0015. 

B E A L E S T A T I 

tT M O T U L E S D A I N O S 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis 

ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Uerkevičiūtė - Kupčins
kienė. 

Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kia Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo 
kaime mergelės. Šėriau žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur 
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti: 

^ inimnimninfiiiiiiiiiiniimuiiiiiiiiiuiiu 
^ T E L E V I Z I J O S 

Spalvoto* ir paprasto*. Radijai, 
Stervo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

MIGL INAS TV 
3M8 W. 8» S t , teL 776-1488 
imniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuiiuiiiiuiii 

* » « « » » * » » > » t m m m t 
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DRAUGAS, +5į5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

VALOM E 
KILIMUS E t BALDUS 

Plaunama Ir vaškuojame 
vtsų rtlią grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

10% 2Q% — 30% plgi«a mokMt 
ui apdraad^ sso agnais* Ir automo
bilio pa« 

Pakeičiame senus nesandarius pagrin
dinius langus į "nyioninius", trigu
bais stiklais su sieteliu, lengvai ir 

buvo surinkta ir Įteikta Šv. Tė- patogiai valomus. Jiems nereikia an-
vui. Lietuvos V y č i a i prisidėjo 
savo darbu, kad popiežius Jo
nas Paulius II paskelbė arki
vyskupo Matulaičio heroišką 
praktikavimą tikėjimo, vilties 
ir meilės dorybių ir suteikė ga
limumą vadinti jį Garbinguo
ju Dievo Tarnu. Kun. Juozas 
Dambrauskas, MIC, kalbėjo 
dar apie pastangų ir maldų rei
kalą, kad arkivyskupas Jurgis 
būtų paskelbtas palaimintuo
ju. Visus prašė maldomis tęsti 
tą kilnų darbą. 

Mandatų komisija pranešė, 
kad daugiau kaip 500 delegatų 
ir svečių dalyvauja seime. 
Centro valdybos sekretorė Ann 
Marie Kassei (Cbicagos, 36 k.) 
pranešė, kad šiais metais buvo 
keturi rajonai (Distrits), 55 
kuopos ir 10 junjorų kuopų, — 

trų langų. 
Kad nereikėtų dažyti — dengiame 

medį spalvuotu aluininijum. 

DURYS — STOGELIAI 
TVOROS 

ir kiti darbai 

KOSTAS BUTKUS 
TeL - 778-2781 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiini 

RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
8:00 iki 3:30 valandos ryto. 

Pradedant -asario 7 d., sekmadieny. 

RiSSBOOK 
&4VINGS ' • • • 

%m* um for 
Uu^ft finandng 

A? om iow um 

F R A N K Z A P O L i S 
S208ya West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

>cH«r»ft Comrxxif*d#d 

W O V ! N G 
&!§Ri-'"T*v3 t ark "austo baldus ii 
kitus aVUctus. Ir i* toli mimio W-
*is»r« ir rnlns apdrsuda. 
Plflo. ai* MASTER CHARGE ir VISA 

I«Ief. — WA 5-S063 

3EVERLY SHORES, IND. parduoda
mas 2 aukštų namas 1% bloko nuo 
Michigan ežero. 3 mieg. kmb., 2 vo
nios. 2,000 kv. pėdų gyvenamos pa
talpos. 14 metų senumo. Puikiam sto
vyje. 
2-jų mieg. kamb. namas. Nauji alumin. 
langai ir lauko sienos. Kambariai iš
kloti kilimais. Oro vėsintuvas. 

ANN CARLSON REAL ESTATE 
Beverly Shores, Indiana 

TeL — (219) 872-4936 

nmnti»niHTiinninnnnntitumiminitt 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymą* 

Namų p i rk ime — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notertatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
aniiiiiiiiiHiiiiiiiiinuumiuHHimuHiii 

SALEM, WISCONSIN. 2 bedroom year 
around home. Likę new. Large 
garage. 100 x 121 ft. lot Lake righu. 
1 hour from Chicago. $47,500. 

Call 312—6884890 

Modernus 3-jų batų po 4 miegamo* 
medinis apkaltas namas. Tuščias skly-
3£S 5r ;a. Galimos pajamos 800 $& 
Apyi. 72-os i- Campbeil. $70,000. X. 
Kreiptis į savininką angliškai teL --

utua! Federal 
Savinas and Loan I 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, !LL 50608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

leURSt «on.Tu».rri.»-"4 Thur.»-t 8«t. »-X I 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

SiUMTINSAl I LIETUVĄ 
ta H M M R . a s i s a 

NEDAS, 40M Arshar Avemie 
Chicago, 111. 80632, tei. 927-3980 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street lei77B-4383 

X & J. PHARMACY 
W M S Mttmlrtal, I ^ M M H M p r i 4 « S M H i l M S I S l 

Vhikiojamoa kSdOa, ramentai Ir kt, o*m ar nuomo« 
Nemokamai •KnJcirįyne fomnm. 

fVtetatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DiRKJAJ Mt&McM 

llliiH:!ilUUliit!ii!llltl!l!iin!Il!liilitUi!Hl 

i ; A, Š I M K U S 
INCOMK TAX SERVICB 

NOTART PUBLIC 
«S9 S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VKRTIMAL 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIIJETTBftS PRA4YMAI Ir 

t i tekio blankai. 
iii»mrrrnnrmniniiiiimnmiuiiiiimiii' 

llllllllHHHIIIMIIIIIIIIIIIHHIIIIIMUItlll»t. 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL S76-1882 arba S76-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiii 

Master Piumbing 

LRK 
kus 

' o f i p ' f l " 

Raft^ 

iŠ v i s o 3,519 narių . Pereitais turėsime programą du kartu sekma-
metais buvo suorganizuotos ar lieniais: nuo SD0 iki 8 30 vai. ryto ir 
atgaivintos naujos kuopos: Ke- • • 4 3 0 iki 5 : 0 ° va! P°P*«t per tą 
a ^ 0

J w«««« F f l a t P*ČI* " ^ yfrLY^ 1 3 6 ° bandai AM 
nosha. Wisc 38 kuopa East ^ į , ^ yė į 
St. Loms. 111., 40 kuopa Leigh Bnj s a n t r a u k a =r k o m e n t a r a i , m J ! ka. damos ir Magdutės pasaka. Sią Valiey. Pa., 63 kuopa, Dane 
111., 117 k u o p a , H a z e l t o n , Pa . , srograrną veda Steponaa ir Valentina 
118 kuopa i r K a n s a s Ci ty , Ks . , Kinkai. Biznio reikalais kreiptis j Bai-

150 kuopa. 
Po įvairių diskusijų ir pa

sitarimų buvo išrinkta nauja 
1982 

irists-gėlių bei dovanų krautuvę, tie FiO 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127 eiefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-

— 1983 metams centro lite ^ ^ dldeU parinkimą HetuvU-
valdyba. kuri vadovaus Lietu- kų knygų, 
vos Vyčių organizacijai. Pir- tnuuiiiuiiiiiiiiutlliuiuinuiiiituiiuiiiu 
mininke buvo perrinkta Lore-

^initifiiiniiiiiifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiifiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiitrniiiiiifiiiifiiiifini^ 

I GERIAUSIA DOVANA BET D U PROGA 1 
SOL. DANOS STANKAITYTES 

(Įdainuota lietuviškai) 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Oioru, 

Dirigenta* Alvydas Vasaitia 

GRA2INA. AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTIGANA IR KITOS. 

| Kaina sv persiuntimu $1035, Uisakymus siųsti: 
1 DRAUGAS, iSio W. 63rd St., Chicago, IU. 60629. 
5 Dl. gyv^stojai dar prideda 60 cL valatijoa mokesčio, 
^HitiraiiiHiHiuiimiuiiiiiitiiuiiiuuiiuyiiiHJUiiiiiiuiiiiHiuiititiiiHiiiiiifuiin^ iHiiiittMtiMitiuiiuuNuiuMiuuiainnmi 

LicenMd, Bonded, Inaurad 
Nauji darbai ir pataisymą' Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keram<* * plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-

~ srol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
S elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
5 lietuviškai. 

I SERAPINAS 636-2960 

2 uiuiiiuiiiimiiHiHimimmiiinuiiiimmi 
f HAMŲ APS1TYARKYME 
~ RuoSiatfts ką perstatyti, pakeisti, at-
5 naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
^ namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
S su patyrimu, už prieinamą kainą, pa-
'~ džs skambinant po S-os vai. vakaro 
1 Tetef. — 476-3956 

• 

-•-

Lietuviškoje kaimynystėje, 
St Petersburg Baaca, Florida 

Parduodamas vienas apartm. Condom. 
ant kanalo kranto (4 apartm. condo 
house). iy2 bloko nuo jūros. 2 mieg. 
$6,500.00. TeL 813--3804166. 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Britfir 
ton Parke. $39,500. Savininko paakala. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medini*. Įraag-
AS skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,C££. 
8 BUTŲ MŪRINIS. 4 mai. mOr. gan
tas. S1-.000.00. pajamų. Arti 64-oa ir 
Kedzie AYS. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
SIMAITIS REALTI 
2951 West 6Srd Strael 

84-ta k Sacramento. 2-jų butų mOr. 
po 3 mieg. Vertas prašoms kainos. 

W!ia ir California. Mflr. 2-jų butų po 
2 miegamus. Nebrangus. 

S5-ta ir Kedzie. 4 butų naujesnis. Pui
kiai išlaikytas. Vertas pa jatyti. 

71-nsa ir Kedzie. Ofisas ir 2 butą* 
viršuj. Savininkas turi parduoti. 

138-ta ir Stata — Lemonte. 1>Ą akro 
žemės. Paiki rezidencija ir pajamų 
namas. 

Del informacijų skambint 

Budraitis Rcaky 
Tel. - 767-0600 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 



BRONIŲ MACIULAITĮ AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 
JURGIS JANUŠAITIS 

Kasdieną ir vis dažniau vyres
niosios kartos lietuvių gretas re
tina mirtis. Kasdien svečioj šaly 
supilami mūsų tautos sūnų ir 
dukrų nauji kapai. Ir štai liepos 
13 New Yorke šios žemės kelio
nę baigė Suvalkijos lygumų sū
nus, neprikl. Lietuvos Pašto val
dybos atskaitomybės skyriaus vir
šininkas, taurus lietuvis a. a. 
Bronius Mačiulaitis. Ir liepos 17 
vėl supiltas naujas lietuvio kapas 
New Yorko Oakwood kapinėse. 

Kai sūnus inž. Algirdas Mačiu
laitis man pranešė žinią apie tė
velio mirtį, vasarojome Floridoje. 
ši žinia buvo netikėta, nes su a. 
a. velioniu pasikeisdavome mie
lais laiškais švenčių metu. Tokį 
paskutinį jo laišką buvau gavęs 
Kalėdų proga. Jis niekada nesi
skundė bloga sveikata. Buvo vi
sada optimistas, ir dažnai savo 
laiškuose pasidalindavome išgy
venimais dar iš neprikl. Lietuvos 
laikų, nes buvome vienos profe
sijos ir net teko drauge dirbti 
Pašto valdyboje. 

A. a. Bronius Mačiulaitis buvo 
gimęs 1896 gegužės 22 Daržinin
kų kaime, Žaliosios vals., Vilka
viškio apskrityje. Prasimokęs dar 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

BENDRAS LIETUVIŲ 
VEIKIMAS 

į New Yorką, kur gyveno jo sū
nus inž. Algimantas Mačiulaitis 
su šeima. Čia sūnus tėveliu ypač 
nuoširdžiai rūpinosi. Sunkiai ser
gantį tėvą jis ir jo šeima iki pat 

» .. . . , j smas, matant savo 
paskutines gyvenimo valandos .-. . 
globojo, slaugė ir parodė jam sa- V • S y ^ 
vo meilę ir dėkingumą už tai, 

Tėvams didžiausias džiaug-
vaikus 

sukūrus 
šeimas. Tą džiaugsmą yra pa
tyrę Viktorija ir Kazys Kleivai. 

kui ir visur lietuvių tarpe da
lyvauja. 

— Jonas Valauskas. Balfo 
skyriaus pirmininkas ir L. Vy-

20D2IAI NEPAŽĮSTAMI, 
BET LIETUVIŠKI 

čeganoti — gliaudyti kram
tant, graužti, čeženoti: nečega-
nok man riešutų. 

čegė —sulopyta kojinė: kur čia 
čių narys, sutiko būti mecenatu I gali šalti, kojos su tokiomis čegė-
Laetuvos Vyčių istorijos knygai | mis 
išleisti, minint ateinančiais me 
tais L. Vyčių 70 m. gyvavimą. 

— Seminaro pravedime ir fi-
Jie ką tik grįžo iš atostogų, j nansų investavimo reikalais iš 
paviešėję pas dukras — Angelę Į Ft. Myers, Florida, buvo atvykęs 
ir jos vyrą Marąuette Parke, i David Kamm, finansų kompani-
kur jų dukra yra farmacistė ir i jos Florida Stock Index prezi-
J. J. Pharmacy G9 gatvėj sa- Į dentas. Ta proga jis ir aplankė 
vininkė. Aplankė ir antrą duk- \ savo motiną, kuri ilgesnį laiką 
rą Loretą ir šeimą Downers \ gydosi po kojos susižeidimo. 
Grove. Kleivai ilgesnį laiką 

čegždalai — pelai su neiškul
tais varpagaliais: tuos čegždalus 
susemk ir išnešk žąsims. 

čeida —nerimtas žmogus: to 
čeidos nėra ko klausyti. 

ček (kritimui nusakyti): ček 
verba, ne aš plaku, verba plaka. 

praleido, važinėdami vidurio va
karinėse įdomesnėse vietovėse. 
K. Kleiva yra lietuvių radijo 
valandėlės St. Petersburge ve
dėjas. 

čekalyti —krimsti, kapoti, če-
- Prel. Jonas Balkūnas ką ; k o t i ; J * * 8 č e k a l yJ a ^ P " 5 k oPū s" 

tik grįžo iš ALRK Susivienijimo j t ų c e k c e k ' 
centro valdybos ir direktorių i čekčioti — striukai, kapotai kal-
suvažiavimo ir pasidžiaugė, kad I bėti: galgi žmogus suprasi, ką bir-

žionys (biržėnai) čekčioja. 

lės Atsimainymo parapijos Mas-
peth, N. Y., kleboną. Taipgi ap
lankė savo gimines ir draugus, 

kad ir tėvelis labai mylėjo savo Į vedybų jubiliejaus proga 
šeimą, sielojosi ir jos rūpesčiais 
gyveno. 

A. a. velionis su savo mylima 
prie rusų caro, tarnavo raštinin-1 žmona Veronika laimingai išgy-
ku Žaliosios valsčiaus įstaigoje, j v e n o 53 vedybinio gyvenimo me-
Lietuvai atgavus nepriklausomy | t u s p a l i k o g i l i a i nulįQdę žmona, 
bę, a. a. Bronius nuvyko į Kau- j s ū n u s į n£ Algirdas su šeima, 
ną, įstojo į pirmuosius paštininkų;

 0 įB p . Lietuvoje brolis ir sesuo, 
kursus, juos baigė, drauge baig- P r i e a. a. Broniaus liūdinčios į i a u §?yv e n a i l c l u 8-
damas ir buhalterijos kursus. Bu- šeimos jungiame savuosius, o j _ Amilė ir Harry Petraičiai 
vo paskirtas į Pašto valdybą, ku- j t a Į p pa t velionio liūdi ir lietuvių j 112 kp. L. Vyčių nariai, Mar-
rioje išdirbo iki pat mūsų okupa- paštininkų sąjunga bei jo buvę j ąuette Parke, ką tik grįžo į sa-
cijos, tarnyboje vis kopdamas į bendradarbiai tėvynėje. Nuėjus j vo nuosavą namą ilgesniam lai-
aukštesnius postus ir savo sugebė- jig ą žemišką kelionę, Lietuvai ir| _ _ _ 
jimais pasiekė gana aukštą vie- lietuviams atidavęs našią duoklę, j 
tą — atskaitomybės skyriaus vir-! m į e las Broniau, ilsėkis amžinoje j nes ateityje, gal būt, teks iš-
šininko postą. Pasižymėjo darbš- r a m y bė je svečių kelyje, nes į nu- j leisti atskira knyga. Klaidų, be 
tumu ir dideliais gabumais. Jis ne , m y lėtą tėvynę Tau nebuvo lem 
tik tvarkė gerai atskaitomybės ;

 t a SUgrįžti. 
skyrių, bet buvo vienas iš Pašti
ninkų taupomosios ir skolinamo
sios kasos steigėjų, o vėliau iki 
rusų okupacijos jai sumaniai va
dovavo. Tik jo dėka toje kasoje 
buvo įsteigti tarnautojams pa
gelbėti įvairūs, kaip vedybų, mir
ties pašalpų fondai, kuriais paš-

Susivienijimas tvirtai stovi — 
150%. Taipgi pranešė, kad Mo- , 

- Ona ir Pranas Juškai iš- I terų sąjungos įjungimas į Su- Į . D ! d z i o J i N e m u n o į 1 P a sufe 

skrido į San Francisco, Calif., sivienijimo apdraudos skyrių i į 1 **?* ^ ^ ~T™mOS' ™' 
pas dukrą Ritą ir jos wrą , kur ! nariu nebaigtas, nes nesulauk- l b i e n s f » i r P r i e n u - Pįrm0»> £ * . _ _ T * . ^ .. , , . . ! mos kilpa, apsupa runios šilą. atvažiuos m sunūs Juozas i r , ta iš Moterų sąjungos centro T . ., . , . . v. 7 ™ -v \ \ , „ . . . : - , , • - ~ Jai pasibaigus, po dviem stačių al-Pranas iš Atlanta, Ga., ir visi reik alingos informacijos. i _ K . b

D j . . w 
. . . . . r J y .<unių ties Bundanų ir Margera-

pasidžiaugs kartu Jusku 50 m. _ Veronika Kulbokienė, K a - | v o s k a i m a i s > N e m u n a s teka 8 
talikų Mokslo akademijos su- į kilometrus tiesia į šiaurės vaka-

— Viola ir Juozas Baliūnai va-žiavimo ruošimo komiteto j rus> Balbieriškio link. Cia sutikęs 
grįžo po atostogų rytų valstijo- narė> k u r i d a b a r y r a kvykus į; aukštą ir statų kalną, jis suka at-
se. Buvo apsistoję pas Violos X e w Hampshire, iš anksto re- į g a i , į dešinę, pro Žydaviškį, 
brolį kun. Praną Bulovą, didžiu- z e r v a v ° vi&ną stalą Moterų są- I Žviegždrius, Žemaitkiemį ligi 

jungos narėms banketo metu, Kernuvių kaimo greta Birštono. 
Suvažiavimas vyks Padėkos die- į Tai —antroji — Balbieriškio kil-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 20 d. 

A. f A. MYKOLAS GALECKAS 
Savanoris - kūrėjas 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė rugpiūčio 18 d., 1982 m., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Medeikių kaime. 
Amerikoje išgyveno 19 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Čeidaitė), duktė 

Aldona Černiauskienė, žentas Kazys, anūkas Kęstutis su žmona 
Margarita, 2 proanūkai Mykolas ir Jason, Argentinoje sesuo Emilija 
Korsakienė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Vardo dr-jai, Lietuvių Fondui, BALFui ir Lietuvių 
Bendruomenei. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 3 vai. popiet Lack - Lacka-
wicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui ar šv. Mišioms. 
N'uoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas, anūkas ir proanūkai 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel. 737-1213 

nos savaitėje. 
— Iš "Laiškų Lietuviams" 

ekskursijos grįžo keturios mo
terys: L Valauskienė, E. Bace
vičienė, J. Pupelienė ir S. Sa-
lienė ir vienas vyras 
Gimžauskas. Visi 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
APIE NEW YORKO 

LIETUVIUS 

Kai perskaičiau "Drauge'' 
(1962.VHL6, Nr. 162) laiškų 

tininkai plačiai naudojosijis bu- skyriuje Vitalo Žukausko laišką 
vo vienas iš pirmųjų organiza- "apie Nevv Yorko vaidinimus," 
torių, statant A. Panemunėje, buvau tiesiog pritrenktas. Jis 
Kaune ir Nidoje paštininkų va- laiške rašo, kad aš savo straips-
samamius. 

Velionis buvo 
nyje "Nevv Yorko Lietuvių ko- | ligį paskutinio to nuoširdum 

didelio takto, ionija" pateikiau netikslių ži-1 visai nėra. 
ramaus būdo, plačios tolerancijos nių ir net jų esu sufabrikavęs. 
vyras. Su iuo dirbti buvo miela ; _ ,. , _ J

T . , . , . j Rašiau pasinaudodamas pro-ir smagu. Jo veido visada giedra "v" . . . . -„*«„;.,:„ ., . , 1 j J grramomis ir kitais šaltiniais, nuotaiKa, visada su bendradar- f . . . . . —. , į. . . . , , . kuriuos pasiseKe gauti. Kad Diais malonus ir savo oavaidi- , , _ , . . . , ,• . .,, n v. . daug dalykų nepaminėjau, tai mams tėviškas. Pareigose sązmm- ?_ - . ,. „ ^ - A * -.,, T . . . . . ne iš biogos valios, nes viską gas, reiklus, jam visada rupeio _ ~ . „ ^ m __ f. ' ., J , . j . , ' .', aprašyti neįmanoma. Rašiau ne LiPtuvos reikalai, todėl su meile r r . . . . . .. - . v ^ , . 
r 7m k o k . mokslin} veucalą, bet apra 

ir pasišventimu jai tarnavo. Ypač " e
i l. __. - ^ - — •»• 

gražius 

Petras Matekūnas 

PATIKSLINIMAS 

prisiminimus jis paliko *^Į;" 
iš tų laikų, kada vykdavo pašto 
tarnautojų kasos atstovų su
važiavimai. Jam tekdavo atsaky
ti į atstovų klausimus ir net prie
kaištus, tačiau jis rado malonų, 
taiklų ir gerą atsakymo žodį, už 
ką jis kasmet būdavo vis perren
kamas kasos vedėju. 

vieną dalyką paliečiau 
plačiau, o kitą siauriau. Tai 
priklausė grynai nuo medžia
gos, kuria teko beveik trejus 
metus atsidėjus rinkti. Mano 
tikslas buvo visą Nevv Yorko 
lietuvių veiklą, nors ir trumpai, 
surinkti į vieną straipsnelį. Iš 
dalies, kaip man atrodo, pavy-

. . . ko atlikti. Gavau gerų. nuo-
Artėjant antrajai okupacijai, I girdžiu atsiliepimų. Tas mane 
a. Velionis su šeima pasitrau-1 i r ^i^^ paskatino rinkti me

džiagą ir tą straipsnį papildyti. kė į Vakarus. Pokario metais gy
veno garsioje Hanau a. M- lietu
vių stovykloje, kur dirbo komi
tete, eidamas įvairias pareigas, o 
vėliau tvarkė ir stovyklos paštą. 

1950 atvyko Amerikon, apsigy
veno VVaterbury ir čia po vargų 
tikėjosi pailsėti. Tačiau kasdie
nės duonos kąsnio teko ieškoti 
dirbant fabrike, o vėliau prie e-
lektros linijų užlaikymo miškuose, 
ir čia išdirbo iki 1962, kada išėjo 
į užtarnautą poilsį. Gyvendamas 
VVaterbury, aktyviai dirbo Lietu
vių Bendruomenėje, Sv. Juozapo 
parapijoje. Mėgo lietuviu spaudą, 
ją beveik visą skaitė ir jo na
muose buvo dažnas svečias lie
tuviška knyga, žurnalas. 

Iki 85 metų amžiaus jis buvo 
sveikas fiziniai, guvus, viskuo be-
sidomįs. Po to sveikata sušluba
vo. Po operacijos 1981 Kūčių 
dieną sveikata sukriko. Kitos iš
eities nebeliko — teko parduoti 
nuosavus namelius ir persikelti 

Š. m. rugpiūčio 13 d. "Drau
go" nr. 167 psl. 5 straipsnyje 
"Dienos frontininkų stovykloje" 
parašyta: "Paskutinis simpoziu
mo kalbėtojas, jam prašant, bu
vo Jonas Šova". Nežinau, ar 
tai korektūros ar koresponden
to klaida, nes turėtų būti Jonas 
Švoba, kuris ir buvau prašytas 
ALTS-gos pirrnininko Vaclovo 
Mažeikos dalyvauti minėtame 
simpoziume nuo Tautinės Są
jungos. Pasisakiau kalbėti pa
skutinis, nes taip išėjo pagal 
temos tvarką. 

Su pagarba 
Jonas Švoba 

A,fA. 
Dr. ANTANUI R. PUSTELNIKUI 

staiga mirus, 
jo ŠELVIAI ir tėvams DR. ANTANUI ir p. GENOVAITEI 
PUSTEL.NIKAMS šiame liūdesio momente reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

BRONĖ IR ANTANAS KALVAIČIAI 

Jr 

\ ; 

L A N D O F C R O S S E S 
The strugsrie for religious freedom in Lithuania. 1939 - 1978 

by 
MJCHAEL BOURDBAUX, MA., B.D. 

Printed in England 1979 339 pages Price — including 
shipping and handling $8.95, 

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

pa. Neradęs tiesioginio kelio 
Birštoną pro Kernuvių aukštus! 
šlaitus, Nemunas eina kitu ke-1] 
liu, Prienų link. Nuo Prienų pa-
sisukęs jis grįžta prie Birštono || 

Kazvs I P r 0 Bagnm.us ir Rūdupę, sudary-; 
•džiaugiasi! d a m a s t r e č i a — P r i e n u - a r b a M a" ; 

puikia kelione ir įspūdžiais, j žž»* B i r š t o n o k i lP a" 
ypač aplankę Liurdą ir Fatimą. i S. Kolupaila 

G. i (Iš Nemunas) 

abejo, yra. Jų išvengti negalė-
| jau, nors ir stengiausi. Aš ma
nau, kad ir Vitalis Žukauskas, 
jei būtų rašęs, vargiai ar būtų 

! jų išvengęs. Tuos netikslumus 
visuomet galima, jei tik yra 
gera valia, atitaisyti, pvz. ati
taisė netikslumus buvęs mano 
gimnazijos mokytojas Jonas 
Vaiiukonis ir iš Nevv Yorko Ire
na Banaitienė. Jiems reiškiu 
nuoširdžią padėką, Vitalis Žu
kauskas pasirinko kitą kelią. 
Jo laiške nuo pirmo sakinėlio 

Mylimam sūnui 
A. f A, 

Dr, Antanui Rimtautui Pustelnikui 
m i r u s , 

jo SEIMĄ ir jo t^vus DR. ANTANĄ ir G E N O V A I T J 
PUSTELNTKUS giliai užjaučia ir kartu liūdi 

DR. PRANAS SUTKUS IR ŠEIMA 

M ; •-!-; i sesutei 
A. f A, ANTOSEI PLIAUŠKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui Algiui ir Zinai 
Sinkevičiams reiškiame gilią užuojauta. 

L.B. MELROSE PARKO APYLINKE 

A. f A, MYKOLUI GALECKUI 
mirus, žmona Marijai, dukrai Aldonai ir 
jos šeimai, šiame liūdesyje, reiškiame nuo
širdžią užuojauta. 

MASIULIAI, NAMIKAI, 
JAUNIAI 

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A. MYKOLUI GALECKUI 
m i r u s , 

jo žmoną MAR.UĄ, dukrą ALDONĄ, žentą KA
ZIMIERĄ ir anūką KĘSTUTĮ su SEIMĄ nuošir
džiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

• A X V O I V I / £ ' i /v I\.\J&AAo AKAI 

A. f A, ELENAI KORSAKIENEI 
Lietuvoje mirus, 

jos dukrai Adai ir žentui dr. Pranui 
Sutkui reiškia širdingiausia užuojautą 

ALDONA IR VYTAUTAS TAURAI 

Dr. ANTANUI R. PUSTELNIKUI 
staigiai ir netikėtai mirus, 

žmonai DOROTHY, dukterims LYDIJAI ir RAMONAI 
ir jo tėvams DR. ANTANUI ir GENOVAITEI reiškia 
giliausią užuojautą 

ALDONA IR VYTAUTAS TAURAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

m 4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORLAI 
Uefu¥J« Laidosiu D^ektoriy Asociacijas Marai 

STEPONAS C U C I «UCiUW!eZ} ir ŠOKOS 
2424 W M i I R B B i Tei. REpobtic 7 - l t l S 

11028 S«ottwB8t Hichwa,y, P&los H1U*. I1L T»L *74-4410 

PETRAS BJEiiOMAS 
4S4S SO. CALITORNIA A VE. TeL LAfmyette ±U1Z 

VASAITIS • SUTKUS 
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^DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 20 d. x Joseph Grybauskas, St. 
Anthony Savings and Loan As-

x Dr. Stasys Goštautas, j sociation egzekutyvinis sekreto-
„ į Westwood, Mass., anglų kalbo

je leidžiamo Lithuanian-Ameri-
can newsletter "Bridges" redak
torius, buvo atvykęs įvairiais 
reikalais į Chicagą ir ta proga 
aplankė "Draugą" ir įsigijo nau
jausių leidinių. Jo dukros Ma-

X švč. M. Marijos Gimimo ya i r Daiva, kurios keliauja kar-
parapijos choras giedos 11:30 Į t u . domėjosi "Drauge" lietuviš-
val . ry to rugpiūčio 29 d., sek-1 komis jaunimo knygomis ir 
madienį, arkivyskupo Joseph Į spaustuve. 
Bernardin priėmime kaip Ori-1 x Neo-Lithuanų orkestras, 
cagos arkivyskupijos naujo or- | k u r i a m vadovauja muz. Algis 
d inaro Gran t Parke . Chorui va- j Modestas, gros šokiams "Drau-
dovaus muz. Antanas Linas, Į g o „ metiniame bankete, kuris 
ku r i s mėgina, kad ir atostogų b u s m g ^ j o 25 d. Jaunimo cent 
metu, sudaryti chorą iki 60 na- r e . T banketą pavienius bilietus 
rių. Giedos lietuviškas giesmes. 
Būtų gerai, kad ir lietuviai rink
tųs i apie chorą ir labiau repre
zentuotų Chicagos lietuvius ir 
savo organizacijas. 

x A. a. Mykolas Galeckas, 
86 metų amžiaus, gyvenęs Mar-
ąue t te Parke, mirė rugpiūčio 18 
d. vakare šv. Kryžiaus ligoni
nėje, kurioje išbuvo tr is savai
t e s . J a m buvo padarytos kelios 
operacijos, bet mirė nuo stai
gios širdies atakos. Lako nuliu 

ar užsisakyti visą stalą galima 
pas Renginių komisijos narius 
arba kreiptis į "Draugo" reika
lų vedėją darbo valandomis tel. 
585-9500. 

X PLB valdyba savo posė
dyje, įvykusiame rugpiūčio 4 d., 
nutarė skelbti 1983 metus "Auš
ros" metais. 

X Jūratės Astrauskaitės su. 
Gerald Hughes užsakai eina 
Švč. M. Marijos Giniimo para-

dime žmona Marija, duktė Al-1 P 1 ^ bažnyčioje. Jų santuoka 
dona Černiauskienė su vyru Ka
zimieru, anūkas Kęstutis su 
žmona Margaret ir du proanū-
kai . Velionis buvo savanoris 
kūrėjas, anksčiau gyvenęs Ar
gentinoje. Chicagoje keletą me
t ų yra dirbęs "Draugo" spaus
tuvėje. Laidojamas šeštadienį. 

X Nekalto Prasidėjimo para
pija Brighton Parke šį sekma
dienį, rugpiūčio 22 d., nuo 1—9 

bus toje pačioje bažnyčioje rug
sėjo 4 d., šeštadienį, 3 vai. p. p. 
šv. Mišių metu. 

X Pensininkų sveikatos rei
kalai ir kultūrinė programa So
dybos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p. p. Užkandis 
Jaukiami. 

rius, Cicero, BĮ., paėmė ir su
mokėjo už visą 10 asmenų stalą 
į "Draugo" metinį banketą, ku
ris bus rugsėjo 25 d., šeštadie
nį, Jaunimo centre, šiai lietu
vių taupymo bendrovei daugelį 
metų vadovauja gabus tos rū
šies specialistas Joseph Gry
bauskas. Jam vadovaujant ben
drovės kapitalas išaugo į šimtus 
milijonų. J. Grybauskas yra 

j Lietuvių Operos mecenatas, 
"Draugo" dienraščio ir kitų lie
tuviškų kultūrinių organizacijų 
rėmėjas. Ta proga J. Grybaus
kui ir bendrovės direktoriams 
tariame nuoširdų ačiū. 

X Živilė Gimbutaitė Santa
ros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich., rugsėjo 
9-12 d. svarstys "Mitus apie 
žmogų ir individą: Simonas 
Vinco Krėvės romane Dangaus 
ir žemės sūnūs ir Andrė Gide 
Thėsėe". 

X Visų U Pasaulio Lietuvių 
dienu organizatorių ir darbuo
tojų bendras susirinkimas — 
susipažinimas bus rugsėjo 19 
d., sekmadienį, 12 vai. per pie
tus Ateitininkų namuose. Die
notvarkėje yra numatyta at
skirų komitetų, įvairių komisijų 
ir bendras posėdis. 

Kr. Donelaičio pradines ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų tėvų komitetas 1981—1982 mokslo metais. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Irena Adickienė, Milda Jakštienė, Ramin ta Marchertienė — pirmininkė, Rima Bankienė, Vida Gil-
vydienė; antroje eilėje: Jeronimas Gaižutis, Jonas Maleiš ka, Birutė Pabediskienė, Dana Putrienė ir Jokūbas Gražys. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 
Dail. Reginos Ingelevičie-

nės, mirusios prieš porą metų, 
pomirtinė paroda bus gruodžio 
4-5 dienomis Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, Paroda rūpinasi jos 
dukterys Mara Vygantienė su 
savo vyru dr. Vytautu Vygan
tu ir Gina Kudžmienė. 

— šv. Pranciškaus 800 metų 
gimimo sukaktis minima Ame
rikos lietuvių pranciškonų ir jų 

į artimųjų. Brooklyne ši sukak
tis bus minima spalio 3 d. Ap-
reiškimo par. bažnyčioje ir lap
kričio 14 d. Kultūros Židinyje, 

i Kompozitorius Jeronimas Ka-
I činskas kuria specialią muziką 
1 šv. Pranciškaus "Saulės gies-
| mei". Kūrinys bus atliktas kaip 

tik lapkričio 14 d. 

x Jonas Damauskas kalbės 
tema "Nauja Lietuves pogrin 
džio 

x Dr. L Petrauskas, Oak 
Park, 111., Vincas Viltrakis, 

Visi | Chester, Pa., A. Blažys. Lavar, 
Kanada, Juozas Jusys, Worces-
ter, Mass., atsiuntė po 10 dol. 

LIETUVOS ISTORIJOS DĖSTYMAS 
Mokytojų studijų savaite (7) 

JUOZAS MASILIONIS 

Šeštadienio, paskutinės studi-. šaičio (1876). Visos jos naudojo 

tutyte, A. Jasaityte, A. ir V. 
Kirvelaičiais, V. Momkute ir J. 
Račkausku. 

Toliau — paskutinė vakarienė, 
paskutiniai pavaikščiojimai, iš
leistuvių vakaras. 

O sekmadienį po šv. Mišių ir! p a s k a i t o s . 
automobiliai pradėjo 

— Lilė Milukienė vadovauja 
New Yorko Lietuvių Tautodai
lės institutui, kuris spalio 9-10 
dienomis Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, rengia parodą. Nori
ma sutelkti kuo daugiau šios 
rūšies lietuvių dailininkų. Bus 
surengtos taip pat ir specialios 

jų savaitės dienos, pirm. .pakvies-1 lotyniškus arba vokiškus gramą- j [ J jg j r j į ^ ^ o j a i s " i 7 i ų svečiais! — N e w Y o r k o keturios veik
ta Marija Janfkauskienė iš Detroi- tintas terminus. Lietuviškai gra- Į } a i n a v o s 0 fcįtj s u lietuviškai l i o s skautės yra Liet. Skaučių Marija J 
to. Pirmąją šios dienos paskaitą 
skaitė Dovas Šaulys, jaunosios 
kartos mokytojas, nuo 1973 m. 

vai. vak. turės mažąjį pikniką skautų sąjūdžio studijų dienose 

aukų už laimėjimų bilietus. Ta! ,. , . . . .' .. ^ , -
- , proga J. Jusys nusiskundė, kadI f 6 ? ? 5 Ue}™°S ^ f l 3 ? . C h £ * P 

literatūra" Akademinio ; E Z l — J . JL , a i l W a m o ; w ,Aukštesniojoj mokykloje. Bedės 

bažnyčios kiemelyje. Bus vai 
kams ir suaugusiems specialūs 
žaidimai, iš zoologijos sodo gy
vulėlių paroda, laimėjimai, mu
zika ir lietuviški valgiai, kurių 
pasirinkimas didelis. Prel. D. 
Mozeris, parapijos klebonas, ir 
komitetas kviečia ne tik para-
piečius, bet taip pa4: ir kitus lie-1 rašo: 
tuvius, kurie naudojasi šios pa-! palikite 
rapijos patarnavimais. 

rugpiūčio 27-29 d. Tabor Farm, 
Sodus, Mich. 

Draugas" yra laukiamas, bet 
paštas jį pristato nereguliariai. 

X Moterų rekolekcijų Cenacle 
vienuolyne organizavimu rūpi
nasi A. Prapuolenytė, J. Rėk-
laitienė ir V. Tijūnelienė. 

X Dr. Adolfas Šležas, Fioss-
moor, IU., K. Sirgėdas, Rich-
mond Hill, N. Y., grąžindami 
laimėjimų šakneles, atsiuntė ir 
po 20 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Aleksas Lauraitis. WiDow 

šiems 
Dievo 

spaudos 
palaimos 

tydamas jis susidaręs savo metodą 
ir pasigaminęs daug vaizdinių 
priemonių. Rimčiausia kliūtis da
bartiniams mokiniams gerai 
mokytis — smunkantis lietuvių k. 
mokėjimas. Jis stengiasi didinti 
mokinių žodyną: išrašo eilę žo
džių, susijusių su istorija, reika
lauja juos įpinti į sakinius. Kal
bos menkumą stengiasi aplenkti 

plaka-
darbuotoiams j ^ < " " " « W J < " » s -1 —- i tais. Vieni JŲ be žodžiu, simboliš-
sveikatos, iš- : " * * • * S 8 " " * * Padėjo ir 15. k a i j ,ki t i s u žodžiais, tuo pavaduo-

x Bronė Dirmantienė, Chica
go, 111., pratęsė "Draugo" pre
numeratą, grąžino laimėjimų 
šakneles ir pridėjo 20 dol. dien- j tus. Labai ačiū 
raščio paramai. Savo laiškutyje 

'...jei ir laimėčiau, tai 

X J. Pečkaitis, Petras Beina-
rauskas, Ona Kilikauskas, J. 
Miečius, Jonas Dagys, Z. Mo-
liejus, Chicago, atsiuntė po 10 
dol. aukų už laimėjimų bilie-

x Zigmas Žiupsnys, Chicago, 
Draugui". Linkiu vi-! n L ' • * " * * '* kitų *&*****' kitomis priemonėmis 

darbuotojas, grąžindamas lai-1 t a j s Ylem 

Springs, 
agentas 
Service 1 

tvermės, sunkiame spaudos dar
be". Ačiū už auką ir linkėji
mus. 

X Gražina Musteikienė ir 
Pranas Butvinas, Chicago, 111., 
atsiuntė po 10 dol. aukų su lai
mėjimų šaknelėmis ir gražiais 
linkėjimais. Labai ačiū. 

x O. 

dol 

111., įvairių apdraudų j Kristina 
ir American Travel 

Bureau dalininkas, daž-

Kremeris, A. Kuras, 
ir Kostas J ar ašiai, 

Stanley Zavickas, A. Paulaus
kas, S. Jautokas, Aldona Um-
brazas. Chicago, JJL, atsiuntė 
po 10 dol. aukų su laimėjimų 

nai mūsų spaudą paremia au
komis. Šį kartą, grąžindamas 
laimėjimų šakneles, pridėjo 201 šaknelėmis. Labai dėkojame 
dol. dienraščio paramai. Labai 
ačiū. X Dr. Domas Micuta, Wau-

kegan, IU., pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą, atsiuntė ir 17 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Rašyt. Anatolijui Kairiui, 
"Dirvos" laikraščio novelės pre
mija bus įteikta šį šeštadienį. 
Beverly Shores, Ind., Elenos ir 
Kazimiero Pocių sodyboje, kur I c i e t > ' L r i c- Shrewsbury, Mass., 

per valdybos narį J. Pipirą at-

auKą. L«aDai aciu. j j ą mokytojo rašymą lentoje. Var-
X Zigmas Budelskis, Shiiler'; t oJa žemėlapius, nes mokiniai 

Park, JJL, J. Skirmuntas, Ke- Į m a ž a i susipažinę su Europa. Mi-
nocha, Wisc.. atsiuntė po 1 0 ! n i n t kokias nors istorines vieto-
dol. aukų su laimėjimų šakne- i ves> * * » b ū t i n a i Parodyti žeme
lėmis. Labai ačiū. ' laP>1e- N a » * * » i r 'garsines prie-

1 mones. Prelegento nuomone, vien 
X Matulaitis Nursing Home kalbėjimu dabar istorijos nebeiš-

seselės, Putnam. Conn.. V. ir J. į mokysi. Kuo gražesniais sakiniais 
Čekanauskas, Westlake Vūlage, j mokytojas kalba, tuo greičiau 
Cal, St. Ališauskienė, Verdun, Į mokiniai pradeda tarp savęs 
Kanada, Ann Savickas, Toron- | šnibždėtis. 

Dabar mažiau mokinių, pras
čiau jie kalba, 'bet <jų entuziazmas 
ir noras mokytis didesnis negu 
anksčiau, jam dar tebesimokant. 

Klausytojai su dideliu susido
mėjimu sekė prelegentą ir disku-

Stasys Būdas. Lemont. 111.. at-! sijose priėjo išvados, kad du daly-
siuntė po 10 dol. aukų su laimė-! kai padaro gerą mokytoją: dės-
jimų šaknelėmis. Labai dėkoja- tomojo dalyko ir mokinių meilė. 

to, Kanada, grąžino laimėjimų 
bilietų šakneles su 10 dol. auka. 
Lahai ačiū. 

X Jonas Talandfe, Olympia 
Fields, UL, visuomenininkas, Le
onas Kazlauskas, Cicero, 111., 

x Lithuanian Charitahie So-; me. 

aciu. 

ALT Sąjungos East Chicagos 
skyriaus rengiama plačios apy
linkės lietuvių diena ,— geguži
nė. Pradžia 1 vai. po pietų. Visi 
kviečiami dalyvauti. (pr.) x A A ^ K A Z E n T E R 0 

x Brighton Parko Lietuvių MOTERAIČIO trejų metų mir-
Namų Savininkų dr-ja ruošia ties sukakties minėjimas ir pa-
antrąjį šių metų pikniką rug- minklo šventinimas įvyks šį 
piūčio 22 d., sekmadienį, 12 vai., \ sekmadienį, rugpiūčio 22 d. T. 
Šaulių salėje. 2417 W. 43 St.'. T. Jėzuitų koplyčioje ir šv. Ka-
Bus laimės šulinys, užkandžiai zimiero kapinėse. Minėjimo šv. 
ir dovanų paskirstymas, šo- Mišias T. T. Jėzuitų koplyčioje 
kiams gros E. Knoll orkestras, sekmadienį 12 vai. vidudienį, at-
Visi nuoširdžiai kviečiami daly- į našaus Tėvas Vaclovas Gutaus-
vauti. 

Draugijos Valdyba 
(pr.) 

x Danutė Juras, "VVestches-
ter, TU.. ALKA, Putnam, Conn., 

X St. Catfimir M*"rr¥maJ«. !nc-, 
3914 W. 11] St. <1 blok M nuo 
ftv Kazimiero kapinių, t>>jff. 
Z.S3.-6S.V5. ar-ruausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pas i r inkimas. Nelso
nas i r DuJys savininkai, fsk.). 

siuntė 30 d. dol. auką uz gerą , ...,., 
liTV_ „ £ .. T , Marija Stoltengrofiene - Bar-Draugo" informaciją. Labai „. , .„. L. & _ , _ ; ciauskaite. Roaun Lake Beacn. 

III., atsiuntė po 10 dol. aukų 
ir palinkėjo sėkmės "Draugui". 
Labai ačiū. 

X Kęstutis česonis, Ellicott 
City, Md., visuomenininkas, A. 
Kaksteinas. Aurora, 111., A. Ra-
dzius, Baitimore, Md., grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

X Sofija Butkūnienė, St 
Charles, 111., pratesdama prenu
meratą, atsiuntė ir 23 dol. auką. 
S. Butkūnienę skelbiame gar
bės prenumerate. o už paramą 
savo dienraščiui tariame labai 
ačiū. 

matikos imtos kurti nuo 19 a. 
antrosios pusės, kai Kaune kuni
gų seminarijoje pradėta dėstyti 
Rietuvių k. Ją ten dėstė kun. A. 
Baranauskas ir <kun. K. Jaunius, 
kurdami ir lietuviškuosius gra
matikos terminus. Smulkiau nu
pasakojo P. Avižonio Lietuviš
kosios gramatikos atsiradimą ir 
pirmosios spausdintos Petro 
Kriaušaičio "Lietuvių k. grama
tikos" išleidimą 1901 m. Pabaigo
je davė lietuviškų gramatinių ter
minų \ystymosi apžvalgą. Se
niau buvo tokių kalbos dalių: 
esybėvardis, skaitlininkas, išvar-
džiai. O linksniai: vardlankis, kil-
tininkas, duodlarikis, apskųstinis, 
arba priekininkas, taislankis, ar
ba įrankininkas. Kas paskaitos 
negirdėjo, ar atspės, kas yra sa-
kymbūdis, geistlaikis, kas yra 
kentėtinis dalyvis? 

Po pietų Jonas Kavaliūnas, bu
vęs Vasario 16 gimnazijos direk
torius Vokietijoje, padarė savo 
veiklos apžvalgą, papasakodamas 
plačiau apie tos gimnazijos pa
dėtį. 

Užbaigiamasis posėdis buvo 5 
vai. p. p. Į prezidiumą buvo pa
kviesti Švietimo tarybos pirm. 
J. Pkčas, kapelionas kun J. Vaiš-
nys, ūkio vadovas Br. Krokys, 
dainavimo mokyt, ir meninės da
lies vadovas St. Sližys, tautinių 
šokių mokytoja J. Matulaitienė, 
sveikatos prižiūrėtoja K. Vaiče-
liūnienė, laikr. red. L. Eimantas, 
komendantas Br. Keturakis ir va- j 
karinių programų vadovė R. 
Pemkutė. Taip pat ir J. Kavaliū
nas. Ilgesnę atsisveikinimo kalbą 

nekalbančiais lietuviukais į Dai- i Seserijos nares. Birute Kido-
navą. Jie vieną savaitę mokysis! lienė yra skaučių biuletenio 
lietuvių kalbos ir įvairių lietuvis- "Gabijos" redaktorė, Aldona 
kų darbų. Dieve, padėk, bet ar j Marijošienė — administratorė, 
nebūtų 'geriau, jei tėvai kasdien | Lilė Milukienė yra prityrusių 
su savo vaikais lietuviškai Ikalibė- \ skaučių skyriaus vedėja ir Al
tų. O juk, belaukdami savo au
tobuso, girdėjome, kad visi gra
žiai lietuviškai 'kalbėjo. 

vita R.uokytė 
riaus vedėja. 

židiniečių sky-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PASITRAUKĖ U VYRU 
KLUBU 

— Savanoris kūrėjas Jurgis 
Kiaunė, gyvenantis New Yorke, 
buvo susirgęs ir paguldytas li
goninėn. Jam padaryta rugpiū
čio pradžioje operacija. Dabar 
jis sveiksta namie. 

— Tautos šventės minėjimas 
— rugsėjo 8 Brooklyne bus at
žymėtas rugsėjo 12. Bus iškil-

Adlai E. Stevenson, demokra- \ mingos pamaldos Apreiškimo 
tų kandidatas į Illinois guber-1 parapijos bažnyčioje, po pamal-
natorius, pasitraukė iš klubų, į 
kuriuos nepriimamos moterys, 
o tik vyrai. Nori išvengti prie
kaištų. 

BEDARBIU 12% 

etų — minėjimas parapijos sa
lėje. Rengia LB I-oji apylinkė. 

metų 
— Bail. Česlovo Januso 50 

kūrybos ir 75 metų am
žiaus sukaktys bus paminėtos 

Illinois valstijoje bedarbių lapkričio 6 ir 7 jo sukaktuvinėje 
susidarė 12.3%. Tai blogiausias parodoje. Rengia LB New Yor-
procentas per visus paskutinius I ko apygardos valdyba, pasi-
keturis dešimtmečius. Visose kvietusi dar ir kitų žmonių. Tuo 

reikalu posėdis buvo sušauktas 
lienos 29. 

Atrodo, kad abu šiuos dalykus D. 
Šaulys gražiai savyje sujungia. 

Antroji šio ryto paskaita irgi 
lietė istoriją: "Lietuvių k. grama
tikos ir gramatinių terminų vys- pasakė stovyklos vadovas, o po to 
tymasis". Ją Skaitė Juozas Masi- buvo paprašyti pasakyti po žodi. 
lionis iš Chicagos. 

Pirmosios lietuvių ik. gramati
kos buvo nerašytos lotynų, vo-

įvertinant studijų savaitę visi 
prezidiumo nariai ir vienas išklau 
sytojų. Jų vardu kalbėjo A. Jan 

kas, S.J. Pamaldų metu gie
dos sol. Praurimė Ragienė, 
smuikuos Povilas Matiukas ir 
vargonuos Velionies sūnus Ma-
nigirdas Motekaitis. Maloniai 
prašomi giminės, draugai ir pa
žįstami pasimelsti kartu už mi
rusio sielą. (pr.) 

kiečių ir kitomis kalbomis. Žy-; kauskaitė. Posėdis baigtas tautos 
miausios jų buvo šios: D. Kleino | himnu. Po nosėdžio buvo išda-
(1G53 ir 1654). T. Schultzo Tintas stovyklos laikraštėlis "Ste 
(1673), P. Ruigio (1745), Aug.; buklingas pragiedrulis", redaguo-
Schleicherio (1856) ir F. Kur-' tas L. Eimanto su jaunim: A. Ei-

x 

X Vladas Zinkevičius, Chi
cago. Dl.. Viktoras Danėnas 

Reikalingi jauni žmonės. Chicago. apsilankė "Drauge"', 

y Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bra«dshavr. Inr , patarnauja ?.*' 
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime Susi
domėję skambinkite 977-1916. 

(•k.) draitis Realty. 

Geras uždarbis. VACYS — tel. 
436-9667 nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. vak. fsk.) 

įsigijo naujausių leidinių ir dar 
pridėjo aukų. Labai ačiū. 

x Juozas Ramanauskas, 
X f>ansr*K>!ė VaJ^ntinartė, ap- i Bridgewater. Mass.. atsiuntė už 

tarnauja lietuvius, nuosavybės į laimėjimų bilietus 15 dol. auką. 
pirkime bei pardavime. Jai Į J. Ramanauskas mūsų rėmėjas 
skambinkite tel. 767-4)600, Bu- ir daugelis metų skaitytojas. 

(sk.) L a b a i aČrū. 
Lietuvių jaunimas džiaugiasi vasaros grožiu Lietm 

JAV-se bedarbių 9.8%. 

TVARKYS CICERO GATVĘ 
Mere J. Byrne paskelbė, kad 

bus sutvarkyti Cicero gatvės 
parkeliai ir tušti sklypai nuo 
43 iki 67 gatvės. Čia bus pa
leista dirbti 40 vasaros darbi
ninkų, 

AUKŠTA ALGA 
Chicagos miesto butų valdy

bos pirmininkas Andrew J. I 
Mooney, naujai pasamdytas 
šioms pareigoms, gaus 82,000 
dol. metams. 

UŽDARO FABRIKUS 
Western Electric bendrovė 

Lisle miestely uždaro savo du 
fabrikus. Iš čia darbai bus per
kelti į Oklahomą City ir Co-
lumbus, Ohio. Gali netekti dar
bo 650 tarnautojų. 

NAUJAS TEATRAS 

Chicagoje susidarė nauja tea
tro grupė Baiiiwick, kuri pasi
ryžusi statyti daugiau klasiki
nius veikalus. Dabar ji teatre 
1225 W. Belmont stato W. Wy-
cherly "The Country Wife". 
Grupę sudaro daugiausia profe
sionalai aktoriai. 

GAISRO DETEKTORIAI 

Ugniagesiai skatina namuo
se įtaisyti dūmų detektorius, 
kurie praneštų apie kylantį 
gaisrą. Tuo reikalu Chicagoje 
bus duodama platesnių informa
cijų Field muziejaus patalpose 

• .> nej.! rugpiūčio 24 d., pradedant 9 v. 
Maipt-m r y t o 

KANADOJE 
— Kanados Lietuvių Bend

ruomenės tarybos suvažiavimas 
bus rugsėjo 25-26 dienomis To
ronto Lietuvių namuose ir pa
minės L. Bendruomenės 30 me
tų įsikūrimo sukaktį. Dalyvaus 
krašto valdyba, tarybos nariai 
ir apylinkių pirmininkai. 

— Laima Beržinytė porai mė
nesių išvyko į Australiją padir
bėti su lietuvišku jaunimu ir pa 
ruošti jį Jaunimo kongresui, ku
ris bus ateinančių metų liepos 
mėnesį šiaurės Amerikoje — 
JAV ir Kanadoje. 

uiuiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiuiiiii 
BALYS SRUOGA 

Giesme apie Gediminą 
Gražiajam jaunimėliui 

Pirmoji Balio Sruogos "Gies
mė apie Gediminą" išėjo 1938 
m. Kaune, kurią išleido "Saka
lo" leidykla su švietimo Ministe
rijos knygų tikrinimo komisijos 
aprobuojimu. Šis leidinys per
spausdintas iš 1938 m. leidinio 
su V. M. Dobužinsko iliustraci
jomis. Spaudė Morkūnas, Chi
cago, 1982 m. Kaina su persiun
timu $5.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. +545 W. 63rd St 

Chicago, IL. 60629 
TffimuiiimiimmmmtiniHimmHtiuKf 
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