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LKB Kronika Nr. 62 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Kunigas pareiškė, kad 
„LKB Kroniką" skaitęs, visų 
faktų patikrinti neturi galimy
bės, tačiau nemažai gali 
patvirtinti esant teisingais, 
kaip pavyzdį paminėjo viena
me iš pirmųjų „LKB Kroni
kos" numerių aprašytą jo 
motinos Onos Brilienės išme
timą iš mokytojos pareigų dėl 
religinių įsitikinimų. Čekistui 
paklausus, kokiu pagrindu jis 
gina kun. S. Tamkevičių, 
teismo pripažintą kaltu, kun. 
V. Brilius atsakė, jog iš isto
rijos yra žinoma, kad ne visi 
teismai teisingi, o kun. S. 
Tamkevičių puikiai pažįsta 
kaip gerą ir uolų kunigą, nes 
dar vaikystėje, kai minėtam 
kunigui buvo atimtas registra
cijos pažymėjimas, teko kartu 
su juo dirbti melioracijoje. 

Pokalbio pabaigoje čekistas 
E. Jakas perspėjo kun. Vytau
tą Brilių, kad, jei ir toliau 
tokia kryptimi eis, jo laukia 
toks pat likimas, kaip ir kun. 
Sigito Tamkevičiau8. 

Vilnius. 1984 m. vasario 3 
d. į Vilniaus saugumą pas 
tardytoją P. Jonaitį buvo 
iškviestas kun. Jonas Boruta. 
Tardytojas įspėjo kunigą, kad 
viešai nesimelstų už suimtus 
kunigus, — Alf. Svarinską ir 
S. Tamkevičių, — kad 
pamoksluose nekalbėtų prieš 
bedievius ir bedievybę, nes 
„liaudies supratimu, bedie
viai — tai valstybė, todėl 
kiekvienas žodis prieš bedie
v y b ę b u s l a i k o m a s ir 
pasisakymu prieš valstybę", 
— kalbėjo tardytojas P. Jonai
tis. Be to kun. J. Boruta buvo 
raginamas stoti į Kauno 
Kunigų seminariją, nes 
vals tybė Neakivaizdinės 
Kunigų seminarijos nepripa
žįstanti ir niekada nepripa-
žinsianti. 

1984 m. vasario 13 d., apie 
18 vai. čekistai gatvėje, einant 
iš maisto prekių parduotuvės, 
areštavo vilnietį Vladą Lapie-
nį. Nuvežę į Vilniaus KGB 
būstinę, vadovaujami ypatin
gai svarbių bylų skyriaus vyr. 
tardytojo pulkininko Liniaus-
ko, saugumiečiai V. Lapieniui 
padarė asmeninę kratą. Po 
kratos pulkininkas Liniaus-
kas ir Vilniaus miesto proku
roras Griny8 surašė paimtų 
daiktų protokolą: 1. „LKBK" 
Nr. 57, 58, 59 po vieną egz.; 2. 
„LKBK" Nr. 60 šeši egz.; 3. 
Griniaus knyga „Žmogus be 
Dievo" 1 egz.; 4. rakraštinis 
juodraštis „Tarybinio kalinio 
memuarai", kuriame V. Lapie-
nis aprašo savo gyvenimą 
sovietiniuose lageriuose bei 
tremtyje; taip pat atėmė buto 
raktus, pinigus, užrašų knygu
tę ir kitas smulkmenas. KGP 
būstinėje V. Lapienis buvo 
apkaltintas „skleidimu žino
mai melagingų, prasimany
mų, žeminančių tarybinę 
valstybę ir visuomeninę 
santvarką" ir patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn Prezidentas Reaganas trečiadienį lankėsi Chicagoje, kur susitiko su 
pagal LTSR BK 199 straips- ekonomistais. Prezidentas konferencijoje kalbėjo tema .Ateities paai-
mo 1-ąją daų. 

1984 m. vasario 13 d. vaka
re V. Lapienis buvo uždary
tas saugumo izoliatoriuje. 
Visą tą laiką jį tardė ypatin
gų bylų vyr. tardytojas pulki
ninkas Liniauskas. 

1984 m. vasario 28 d. vaka
re dėl stipriai pablogėjusios 
sveikatos V. Lapienį iš saugu -

rinkimas' 

„Lot to" karštl igė 

Kanados rinkimai 
Ottavva. — Kanados parla

mento rinkimus laimėjo 
konservatorių partija su nau
ju savo vadu Brian Mul-
roney, 45 metų amžiaus. Jis 
yra advokatas, baigęs poli
tinius mokslus. Mulroney 
1973 m. vedė Jugoslavijos imi
grantę Milą Pivnicki, kuri 
padėjusi kandidatui laimėti 
tarp Kanados tautinių mažu
mų. 

Pa r l amen ta s Kanadoje 
buvo renkamas jau 33-čią 
kartą, balsavime galėjo daly
vauti 16 milijonų kanadiečių. 
Konservatoriai parlamente 
neturėjo daugumos jau nuo 
1958 m., kada partijai vado
vavo J . Diefenbaker. 

Komentatoriai lygina būsi
mą premjerą Mulroney su 
prezidentu Reaganu. Abu kilę 
iš neturtingos šeimos, abu 
prasimušė savo darbu ir gabu
mais, abu yra „instinkto poli
tikai*'. 

Honecker atidėjo 
kelionę į Boną 

Bona. — Rytų Vokietijos 
komunistų partijos vadas 
Erich HoneckeT atidėjo savo 
planą aplankyt i Vakarų 
Vokie t i ją . Kel ionė buvo 
numatyta rugsėjo 26 d. Pasku
tiniu metu sovietų spauda 
išvystė stiprų puolimą prieš 
Bonos vyriausybės tariamus 
planus destabilizuoti socialis
tinį režimą. Kremliaus propa
ganda kelis mėnesius skelbė 

C h i c a g a . — Praėjusią Spėjama, kad už kelerių metų 
savaitę Illinois valstijoje pusė Amerikos valstijų turės 
siautė loterijos karštligė. „Lot- oficialias loterijas, 
to" pirmas prizas pasiekė Kalifornijoje susiorgani-
rekordinę sumą — 40 mil. dol. zavo azartinių lošimų prieši

nio būstinės paleido, tačiau Šitokia suma sumušė panašių ninku koalicija CALL (Coali-
prokuratūros nutarimu jam loterijų rekordus kitose valsti- t ion Against Legalizing 
uždrausta išvykti iš Vilniaus jose, pralenkė Massachusetts Lotteries). Ši organizacija 
miesto; be to negrąžino paso „Megabucks" a r Arizonos veda kampaniją prieš lošimų 
ir pareiškė, jog, neatsižvel- „Tr ip le Crown" . Ill inois legalizavimą. Daugelis lote-
giant į laikiną paleidimą, jis valstijos iždas praturtėjo 17,- rijos mėgėjų įpuola į azartą, 
vis tiek bus teisiamas. 300,000 dolerių. Iš kiekvieno eikvoja pinigus, atimdami 

(Bus daugiau) lošėjų dolerio valstija gauna Juos iš savo šeimų. Azartiniai 
P° 41 centą. Prie „Lotto" lošimai veda į alkoholizmą, 
pridėjus kitus valstijos tvarko- narkotikus, vagystes, sakoma 

Vakarų Vokietijos revanšistų mus: „Daily Game", „Pick 4" koalicijos skelbimuose. Lote-
sambūrių išsišokimus, įtempi- ir „Instant Game", valstijos rijose daugiausia pinigų 
mų didinimą. Buvo visur loterijų dalyviai sudėjo per išeikvoja tie, kurie jų mažiau-
pabrėžiama, kad revanšistų savaitę milžinišką sumą. šiai turi: bedarbiai, vieniši 
veikloje aktyviai dalyvauja ir Įdomu, k a d Amerikos vargšai seneliai, nesubrendę 
Bonos valdančiosios krikščio- įstatymai toliau draudžia jaunuoliai, menkai apsišvietę 
mų demokratų partijos veikė- pensininkams parke lošti kor- skurdžiausios klasės amerikie-
jai, parlamento nariai ir net tomis „iš pinigų". Pelno &ai. Loterijos sumenkina 
vyriausybės pareigūnai. nesiekiančios organizacijos tradicinį amerikietišką darbo 

Honeckeno vizito atidėji- toliau slepiasi savo rengi- kietų pastangų, taupymo 
mas motyvuojamas tuo, kad niuose už nekaltai skamban- idealą. Tai sumenkina žmonių 
krikdomų demokratų partijos čių „laimės šulinių", „dova- dvasią. Valstijos suorgani-
vadas Bonos par lamente n ų " , n e s „ l o t e r i j o s " zuotos saugoti žmones, o ne 
Alfred Dregger pasakė, jog draudž iamos . Sekmadienį Juos išnaudoti, tvirtina Kali-
Vakarų Vokietijos ūkimas Chicagoje šeši policininkai fornijos loterijos priešininkai, 
nepriklausys nuo to ar detektyvai įsibrovė į kinų Vienintelis logiškas argu-
Honeckens padarys mums ra jono namą, suėmė 16 mentas už loterijas yra tas 
garbę aplankydamas mus ar ž r n o nių , kurie ten lošė tradici- kad oficialios loterijos atitrau-
ne Vakarų Vokietijos n į kinų „Fan-tan". Miesto kia dideles pinigų sumas iš 
spaudoje pasirodė daug kntiš- policija net turi specialų sky- nelegalių, mafijos organi-
kų nuomonių, kad komunistų rių - „gambling unit", kuris zuotų, loterijų. 
vado apsilankymas Vokie- g a u d o „ n u s i k a l t ė l i u s " 
tijai nereikal ingas kad mėgstančius azartinius loši-
Honeckens tik bando išnaudo- m u 8 . Valst i jos oficialioje 
ti Bonos kreditus piniginę loterijoje laimėti pirmą prizą 
paramą. Rytų Vokietijai šansas yra gan menkas 
teikiamos lėšos nepadidina ^enaa i š t r i j ų 8 u p u s e ^ 
prekybos, o Berlynas tik n o . Daug lengviau Chicagoje Japoniją. Tai bus pirmasis P 

^^sZS^riS^ l ^ s a s 3 1 1 - m 0 b m ° n e l a l m ė j e - K O r ė J ° 8 " * * * " 

P. Korėjos protestai 
Seoulas. — Pietų Korėjos 

prezidentas Chun Doo Hwan 
rugsėjo 6 planuoja vykti į 

mui. 

— Pietų Afrikos ambasada 
painformavo pastorių Jesse 
-lacksoną. kad jo šiemet 
planuojama kelionė į Pietų 
Afriką būtų „nepatogi". Jack-
šonas lankė Pietų Afrikos 
respubliką 1979 m. 

vienas iš 3,716. 
Daugiau šansų būti žaibo 
nutrenktam: vienas iš 606,944. 

Amerikoje jau 17 valstijų 
turi oficialias loterijas ir vilio
ja savo gyventojus pirkti bilie
tus. Valstijų pelnas padės 
sumaž in t i iždo deficitus, 
raginama skelbimuose. Il
linois loterija padeda švieti
mui, auklėja vaikučius išaugti 

piliečiais. Lapkričio 
— Illinois kampanijoje dėl 

senatoriaus vietos Moterų gerais 
Balsuotojų lyga organizuoja mėnesio rinkimuose dar ketvT-
dar vienus sen.Percy ir riose valstijose bus balsuo-
kongresmeno Simon debatus, j am a ar įvesti loterija -

kurie įvyks spalio 18 d. Con- Kalifornijoje, Missouri, Ore-
rad Hilton viešbutyje. gone ir Vakarų Virginijoje. 

Japonijoje. Seoulo studentai 
akmenimis puolė Japonijos 
diplomatinės atstovybės 
pastatą , reikalaudami šį 
prezidento vizitą atšaukti. 
Trečiadienį studentai paminė
jo 74 metų sukaktį nuo japo
nų invazijos į Korėją, kuri 35 
metus buvo valdoma Japoni
jos. Kolonizatoriai paliko 
korėjiečiams karčius prisimi
nimus. 

Ta proga Korėjos opozicijos 
politikai organizuoja de
monstracijas prieš prezidento 
rež imą ir demokra t i jos 
slopinimą. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Vakar erdvėlaivis „Disco-
very" laimingai nusileido 
Kalifornijos Edwards avia
cijos bazėje nustatytu laiku. 
Šis skridimas laikomas labai 
pavykusiu. 

— Sovietų prezidentas ir 
komunistų partijos generali
nis sekretorius Konstantui 
Čemenko pirmą kartą po 
septynių savaičių vėl pasiro
dė viešumoje, sovietų kosmo
nautų pagerbimo ceremoni
jose. 

— Izraelyje vėl skelbiama, 
kad dvi didžiosios politinės 
partijos susitarė dėl ben
dros, koalicinės vyriausybės 
sudarymo. 

— Šiaurinėje Airijoje, New-
ry mieste, sprogo automobily 
paslėpta gal inga bomba. 
Sužeista 71 žmogus, du jų 
sunkiai. Bombą padėjo slapto
ji Airių respublikos armija. 

— JAV vyriausybės įstai
gos neturėjo nieko bendro su 
dviem Nikaragvoje žuvusiais 
amerikiečiais, kurie savo 
iniciatyva buvo nuvykę kovo
ti prieš komunizmą, paskelbė 
vyriausybės šaltiniai. 

— Pras idedant naujiems 
mokslo metams, mokytojai 
streikuoja septyniose valsti
jose, jų tarpe Illinois, kur 
nedirba 3,200 mokytojų. 

— Zimbabvė paleido iš 
kalėjimo opozicijos partijos 
vadą vyskupą Muzorewą, 
kalintą 10 mėnesių be teis
mo. 

— Palmdale, Kalif. apie 
1,500 vyriausybės ir karo 
aviacijos pareigūnų dalyvavo 
pirmojo bombonešio BL-B 
atidengime. Panašus bombo
nešis prieš šešias dienas sudu
žo bandomajame skridime, 
žuvo vienas lakūnas. 

— Libija paleido du britus, 
suimtus prieš 4 mėnesius, po 
to, kai Britanija nutraukė su 
Libija diplomatinius ryšius. 

—Britų spauda skelbia, kad 
sovietai atsiuntė į Afganis
taną naujus kariuomenės dali
nius ir dabar ten yra 150,000. 
Penktadienį laisvės kovotojai 
puolė Kabulo aerodromą, čia 
žuvo 30 žmonių, padaryta 
sunkių nuostolių. Prezidentas 
Karmai kaltina Pakistano 
„agentus". • 

— Pietvakarių Afrikoje, 
vadinamoj Namibijoj, bombos 
dviejose vietose sužalojo gele
žinkelio bėgius, sustabdė 
traukinių judėjimą. 

— Bolivijoje iš pareigų 
pasitraukė vidaus reikalų 
mini8teris. Parlamente jis 
buvo kaltinamas įtariamųjų 
prezidento pagrobime kanki
nimu. Prezidentas buvo 
pagrobtas birželio mėn. ir po 
10 valandų išvaduotas. 

— „Philadelphija Inąuirer" 
rašo , j o g kand ida tė į 
viceprezidentus Geraldine Fer-
raro yra gavusi aukų iš 
Michalel La Rosa, biznie
riaus, kuris aštuonis mėne
sius sėdėjo kalėjime už ryšius 
su mafija, už darbo įstatymų 
laužymą. 

Pietų Amerikos 
bendri pratimai 

VVashingtonas. — Keturi 
JAV karo laivai išplaukė į 
Pietų Amerikos vandenis. 
Prasidės didesni karo laivų ir 
aviacijos manevrai, kuriuose 
dalyvaus: Peru, Brazilijos, 
Čilės, Kolumbijos, Ekvadoro, 
Paragvajaus, Urugvajaus ir 
Venecuelos laivai ir aviacija. 
P r a t i m u o s e d a l y v a u s 
povandeniniai laivai ir karinė 

Belskitės ir jums 
nebus atidaryta 

Tokia antrašte Milano dien
raštis IL GIORNALE, kuris 
laikomas liberalų laikraščiu, 
rugpiūčio 28 d. pirmame 
puslapyje išspausdino straips
nį su paaiškinimais, kodėl 
Maskvos komunistai paneigė 
visas galimybes popiežiui 
apsilankyti Lietuvoje. Esą 
nuostabu, kad komunistai 
bijosi popiežiaus. Jis yra visai 
nusiginklavęs, o negali įva
žiuoti į Lietuvą kaip pili
grimas. StaUnas sarkastiškai 
buvo pastebėjęs, kad Vatika
nas neturi nė vienos divizijos, 
o Sovietai, apsiginklavę iki 
dantų, bijosi beginklio pili
grimo. Kodėl tokia baimė, 
klausia straipsnio autorius 

Reaganas Chicagoje 
Chicaga. — Prezidentas 

Reaganas antradienio naktį 
praleido Chicagoje, kur vakar 
susitiko su Ekonominio klubo 
ir Cleveiando Ameritrust 
banko sukviesta biznierių 
konferencija. 

Demokratų kandidatas 
Mondale, kalbėdamas Kalifor
nijoje, puolė Reagano admi
nistracijos mokesčių politiką, 
kuri turtingus piliečius padaro 
dar turtingesniais, o skriau
džia vargšus. 

Salt Lake City prezidentas 
Reaganas kalbėjo apie valsty
bės ir religijos santykius. J is 
pabrėžė, k a d Amer ikos 
mokyklose reikia leisti moki
niams savanoriškai melstis. 
Vyriausybė neturėtų varžyti 
tikinčiųjų, neturėtų iškelti 
vienos religijos prieš visas 
kitas. Svarbiausia, vyriausy
bė neturėtų religijos laisvės 
paversti kova prieš tikėjimą, 
pasakė Reaganas. 

Pietų Afrikos 
juodųjų maištas 
Johannesburg . — Pietų 

Afrikos respublikoje įsigaliojo 
nauja konstitucija, darbą 
pradėjo naujai išr inktas 
parlamentas, kuriame yra 
trys „rūmai": vienas su 178 
baltaisiais atstovais, antras 
su 80 narių iš „maišytos 
rasės" ir trečias — 40 Azijos 
kilmės narių. Konstitucija 
toliau ignoruoja 22 milijonus 
juodųjų gyventojų. Šie sukėlė 
keliuose miestuose riaušes. 
Šalia 1976 m. juodųjų mieste 
pagarsėjusio Soweto miesto, 
istorijon įėjo Sharpeville ir 
Sebokeng miestai, kur juodie
ji pradėjo deginti įstaigas, 
plėšti, pulti policininkus. 
Žuvusių skaičius siekia 29, 
sužeistų 400. Juodųjų miestuo
se dvokia ašarinių dujų 
tvaikas, policija šaudo į minią 
guminėmis kulkomis. 

Tanzanijoje vyksta „fronto 
linijos" šalių prezidentų 
suvažiavimas. Dalyvauja 
Tanzanijos, Zambijos, Mo
zambiko, Zimbabvės prezi
dentai ir Švedijos, Portugali
j o s p r e m j e r a i , k u r i e 
atstovauja Socialistų Interna
cionalui. Suvažiavime daly
vauja ir dviejų Namibijos 
išlaisvinimo organizacijų 
vadai. 

aviacija. JAV siunčia j 
manevrus apie 2,000 karių, o 
iš kitų valstybių jų bus apie 
12,000. JAV laivai sustos 
dešimties valstybių uostuose. 
Manevruose dalyvaus ir nese
niai perstatytas kreiseris 
.,Iowa". 

Mario Cervi. Esą sovietai, 
p a s a u l i n ė ga lybė , y r a 
pasiruošusi karui, bet ekono
minė būklė labai silpna visa
me krašte. Svarbiausia, kad 
žmonės, persotinti komunis
tine propaganda, nėra paruoš
ti susitikti su naujomis idė
jomis. Visas Sovietų režimas 
išstatomas į pavojų dėl idėji
nio susikirtimo. Beveik 80 
metų Sovietų Rusijos oficia
lusis ateizmas savo krašte ir 
paskui per 40 metų paverg
tuose kraštuose nepajėgė 
išrauti religijos šaknų iš 
sovietinio žmogaus. 0 Lietu
voje katalikų tikėjimas sutam
pa su tautybe taip, kad kova 
dėl religijos ir tau tybės 
išlaikymo yra ta pati kova. 

Esą Italijoje Tėvas Lombar-
di, kai ko vadinamas „Dievo 
mikrofonu", pagamino tiek 
antikomunistų, kiek komunis
tai savo pasekėjų. Popiežius, 
atvykęs į Lietuvą, atvežtų 
visai nekaltas idėjas, kaip 
protavimo laisvė, susirinkimų 
laisvė, teisė skelbti savo 
įsitikinimus ir panašiai. Tada 
žmonėse kiltų mintis, kad ne 
religija yra tautų opiumas, bet 
komunizmas su savo melo 
propaganda ir nešama vergi
ja. 

Sekmadienį ir pirmadienį 
visi didieji Italijos dienraščiai 
paskelbė pranešimus apie po
piežiaus išreikštą solidarumą 
katalikų bendruomenei Lietu
voje, šiem pranešimam skir
d a m i savo p i r m u o s i u s 
puslapius. Vatikano radijas 
30-čia kalbų ir Vatikano 
d ienraš t i s , ,L'Osservatore 
Romano" ištisai paskelbė Šv. 
Tėvo žodį Lietuvos katali
kam, jo telegramą Lietuvos 
v y s k u p ų k o n f e r e n c i j o s 
pirmininkui ir jo žodį apie 
Lietuvą, pasakytą maldinin
kų miniai šešiomis kalbomis 
sekmadienio vidudienį. 

Daugelis Italijos laikraščių 
grįžta prie Lietuvos, komen
tuodami Jono Pauliaus II žo
džius ir nagrinėdami tas prie
žastis, dėl kurių Maskva 
nedavė Šv. Tėvui leidimo 
aplankyti Lietuvos tikinčiuo
sius. Dienraštis „La Repubbli-
ca", pavyzdžiui, rašo: „Jau 
vien popiežiaus atvykimas į 
Vilnių būtų sustiprinęs ir 
padrąsinęs tuos, kurie kovoja 
už religinę laisvę bei pagrin
dines žmogaus teises, o sovie
tų valdžiai tai yra labiausiai 
pavojinga"... Štai antraštės iš 
didžiųjų Italijos dienraščių: 
dienraštis „Avvenire": „Mask
v a n e l e i d o p o p i e ž i u i 
apsilankyti Lietuvoje"; nepri
klausomas Milano dienraštis 
„Corriere dalia serą": „Popie
žius dar tikisi aplankyti Lietu
vą"; socialistų par t i jos 
d ienraš t i s ,,Paese serą": 
„Sovietų ,niet' popiežiui"... 
Komunistų partijos organas 
„L'unita": „Nenumatomas 
oficialus atsakymas iš Mask 
vos... Katalikų bendruomenės 
svoris Lietuvoje". 

Popiežiaus apgailestavimas 
nemažesnį atgarsį iššaukė ir 
kituose Vakarų Europos kraš
tuose. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 6 d.: Petronijus, 

Rega, Vaištautas, Skuda. 
Rugsėjo 7 d.: Augustalis. 

Regina. Barintas. Reda. 
ORAS 

Saulė teka 6:20. leidžiasi 
7:18. 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1.. naktį 60 1. 



DRAUGAS. ketvirtadienis. 1984 m. rugsėjo mėn. 6 d. 

DAINAVOS JAUNIMO 
STOVYKLOS ŽINIOS 

Sprendžiasi Tarybos 
pirmininko k laus imas 

Rugpjūčio 26 d. įvykusiame 
Dainavos jaunimo stovyklos 
Tarybos posėdyje, laikinai 
Tarybai pirmininkauti apsiė
mė — Marius Laniauskas iš 
Clevelando. o administra
cinius reikalus tvarkyti — Li
nas Mikulionis. Džiugu, kad 
Dainavai vadovauti ateina 
jaunesniosios kartos atstovai. 
Posėdyje dalyvavo: -Janina 
Udrienė. Birutė Bublienė. 
Aldona Zorskienė, Cecilija 
Balsienė. Marius Laniauskas, 
Linas Mikulionis. Stepas 
Smalinskas, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas, kun. Alfonsas 
Babonas ir Jonas l'rbonas ir 
svečio tezėmis — Kriaučiū
nienė. 

Kitas Tarybos posėdis įvyks 
rugsėjo 29 d. Dainavos sto
vyklavietėje. 

Reikalingas 
nuolatinis ūkvedys 

Po metiniu Dainavos jau
nimo stovyklos rėmėjų suva
žiavimo, kuris įvyko liepos 2 

d., naujai išrinktoji Dainavos 
jaunimo stovyklos Taryba nu
tarė ieškoti nuolatinio ūkve
džio Dainavai prižiūrėti, ku
ris vasarą — žiemą gyventų 
stovykloje. Tuo susidomėję, 
dėl atlyginimo ir kitų sąlygų, 
prašomi kreiptis į Liną Miku-
lionį, telefonu (313) 561-4008 
ar rašyti: L.M. 23226 Wilson, 
Dearborn. Ml 48128. 

Organizuojama 
ta lka 

Rugsėjo 29-30 dienomis visi 
kviečiami atvykti į Dainavą 
talkon. Dainavos paruošimui 
žiemos sezonui. Tokios talkos 
būdavo organizuojamos anks
čiau. Suvažiuodavo gražus bū
rys iš Detroito bei iš kitų vie-
t o v i ų i r t a l k o s b ū d ų 
paruošdavo Dainavą žiemos 
sezonui. Vakare po darbo visi 
pabendraudavo bei pasilinks
mindavo. Būdavo smagu. 
Tikimasi, kad detroitiečiai iš
girs šį Dainavos vadovybės 
kvietimą ir vėl bus atgaivinta 
graži talkos tradicija. 

Jonas Urbonas 

T H E U T H U A M A N W O R L D VVIDE D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 O 0 ) r 
• Pub l i shed da i ly e x e e p t S u n d a y s and M o n d a y s . Legal Holidays, 
• Dec. 26th, a n d J a n . 2 n d by the L i t h u a n i a n Cathoi ic Presą Society. 
• S*cond c la s f p o s t a g e pajd at C h i c a g o , IL. 

P o s t m a s t e r : Send address e h a n g e s to D r a u g a s 4545 W. tvirti St . . 
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9 

Subscr ip t ion Kates $53.00 — Chicago . (Jook County. Illinois a n d 
C a n a d a . KLsevvhere in the l ' .S.A. $53.00. Fore ign countnes 553.00. 

PaSto i š l a i d a s m a ž i n a n t , pakv i tav imai už gautas prenumeratas 
n e s i u n c i a m i . A n t D R A U G O prie Kiekvieno skaitytojo adreso, g a v u s 
iš jo mokest j , a t ž y m i m a , iki kada yra užs imokėjęs . 

PASAIKIMO K Ė L U 

Metuose vieną sekmadienį 
meldžiamės už pašaukimus į 
dvasinj luomą. Deja, tokioje 
didelėje lietuvių kolonijoje 
pašaukimų nedaug turime, to
dėl džiaugiamės kai atsiran
da asmuo, kuris savo gyveni
mą aukojo didesnei Dievo 
garbei. 

Rugpjūčio i i d. amžinuo
sius įžadus davė seselė Mari
ja — Sofija Strakšytė. gauda
ma žiedą Ji yra Antano ir 
Martos Straksiu duktė Turi 5 
brolius ir 1 seserį. 

Iškilmės vyko Livonijoje, 
seselių Feliciečių koplyčioje. 
Šv. Mišias aukojo ir įžadų 
apeigas atliko vyskupas Mo-
ses Anderson. Pamokslą pasa
kė kunigas Felix Bak. Daly
vavo Sv. Antano parapijos 
kunigai — klebonas kun. Al
fonsas Babonas ir kun. Kazi
mieras Simaitis. Taip pat 
Straksiu Šeimos artimieji ir 
draugai. Giedojo seselių cho
ras. Buvo jaudinantis įžadų 

davimo momentas; ne vie
nam akyse sužibo ašara — 
džiaugsmo ašara, kad atsi
randa pasiaukojančių Dievo 
t a r n y b a i asmenų. Po 
iškilmių Straksiu šeima pa
kvietė dalyvius pietums į Svve-
den House. Čia seselė Marija 
Sofija gavo daug sveikinimų 
ir turėjo progos pasikalbėti su 
pažįstamais. Ji patenkinta sa
vo pašaukimu ir pareiškė 
savo tvirtą nusistatymą eiti 
pašaukimo keliu. Susirinku
sieji sest-iei Marijai Sofijai 
sugiedojo ..Ilgiausių metų". 

Stasys Garliauskas 

DRAUGAUJAME 
SU GAMTA 

Miglotą šeštadienio rytą 
..Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
paukštytės, vilkiukai, aguo
nėlės ir dobiliukai rinkosi 
Kensington parke padraugauti 
ir pasidžiaugti vasaros gam
ta. Nuėjus į ūkio centrą, sma
gu buvo matyti šokinėjan-

D K A U G c a t a m o k a m a is a n k s t o p r e n u m 
m e t a m s 1 /2 metų 3 mėn. 

C h i c a g o ir Cook County $53.00 $30 .00 $20.00 
Kanadoje U S.A. dol.) $53.00 $30 .00 
U ž s i e n y j e Sod.iKJ $30.00 
Kitur — Amerikoje . . . $r>3.o() $:«).00 
S a v a i t i n i s (fteStad pned > O M O $19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 

D e t r o i t o S t . t j u t K a u s s a u i 

De tro i to j a u n e s n i ų j ų s k a u t ų i š k y l o j e . . S k a u t a s g a m t o s drau
g a s " s u ark l iu s u s i p a ž į s t a E l e n u t ė S v e n t i c k a i t e . A n t a n a s 
Bulota P a a h u s J u š k a ir I . a i m u u - L u n g y t ė . 

N u o t r D . » J u r g u t i e n « - * 

čius ožiukus, o dar maloniau 
buvo juos glostyti ir glamonė
ti. Karvės, avys, kiaulės, viš
tos ir žąsys — tai miesto vai
kų akyse nuostabūs gyvuliai, 
matomi tik televizijos ekrane. 
Arkliai buvo dideli, bet drau
giški, didelėm maloniom 
akim. davėsi glostomi ir pa-
baksnojami mažais pirščiu
kais. 

Susipažinus su ūkio gyvu 
iiais, jaunieji skautai ir va
dovai žydinčiais Kensingtono 
kalneliais, sekdami iš akme
nų, pagalių, šakelių sudary
tas rodykles, surado laužavie
tę. Cia kartu su mamytėmis 
kepė skanių skaniausias deš
reles ir „pelkių minkštumy-
nus". Skautiška iškyla nebū
tų pilna be lauželio. Nors 
saulė, išsklaidžiusi miglas 
švietė mėlyname danguje, jau
nieji skautai linksmai dai
navo: lauželis, ugnelė, skaute-
l i a i , m a m y t ė s , žolelės, 
vadovai, ir t.t. patys kurdami 
ilgą dainą. Kadangi matė 
daug gyvulių, tai dainavo ir 
apie juos: „išbėgs, išbėgs pelė 
iš miško". „Išėjo tėvelis į 
mišką" ir kitas dainas apie 
gamtą bei skautus. Smagiai, 
ir kiek gerklės leido. Kensing-
tone skambėjo „Paukštytės, 
vilkiukai, geri lietuviukai". ; 
Nors saulė dar šypsojosi, lau
želis ir dienos iškyla užbaigta 
tradicine skautų „Ateina nak 
tis". 

Iškyloje gerai nusiteikė daly
vavo .50 jaunų iškylautojų, 
mamyčių ir skautų vadovai: 
vyr. sk. Kristina Butkūnaitė, 
ps. Danguolė Jurgutienė, sk. 
v. Paulius Jurgutis, vyr. sk. 
Jane Kizlauskaitė ir ps. Alma 
Sventickiene. Šią vasarą dau
gelis iškylautojų buvo dar per 
jauni stovyklauti, gai kitą va
sarą jau galės pasidžiaugti 
gamta stovvkloje iš pala
pinės! 

Danguolė Jurgutienė 

VASAROS STOVYKLA 

.Gabijos" ir „Baltijos" t-tų 
skautės ir skautai stovyklavo 
Rakė. kartu su Clevelando, 
Chicagos skautais ir iš Pietų 
Amerikos į Tautinių šokių 
šventę atvykusiu jaunimu. 
Linksmai prabėgo stovykla ir 
350 sesių ir brolių išsivežė į 
savo miestus meilę gamtai, 
švaresnius plaučius, gražius 
įspūdžius ir daug naujų drau
gysčių. Šioje stovykloje vado
vavo ir dvi vadovės iš Detroi 
to, tai ps. Milda Arlauskienė 
ir vyr. sk. Alma Matvekaitė. 

VADOVYBĖS RINKIMAI 

Šiuo metu vyksta Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybės 
rinkimai. Kas treji metai vy
riausioji skautų vadovybė kei
čiasi ar lieka ta pati demo
kratiniu būdu siūlant ar 
balsuojant už kandidatus. 
Balsuoti gali visi skautai ir 
skautės virš 18-kos metų. 

ATEITIES PLANAI 

Pasibaigus vasaros atos
togoms ir prasidėjus mokslo 
metams, vėl reguliariai vyks 

skautiškos sueigos, iškylos, 
subuvimai. „Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntų vadovai, jau sus
tatė ateinančių veiklos metų 
pianą ir datas. Darbotvarkė 
bus paštu pasiųsta tuntų se
sėms, broliarr.s bei tėveliams. 

Danguolė Jurgutienė 

• A d m i n i s t r a c i j a dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:301, šešta
d i e n i a i s nuo H:30 iki 12:00. 

• Redakc i ja dirba kasdien 
n u o «:30—4:00. 

„ŠVYTURIO'' J . ŠAULIŲ 
KUOPOS PIKNIKAS 

Švyturio" J. šaulių kuopos 
rugpjūčio 19 d. suruoštas Pilė
nuose piknikas buvo sėkmin
gas ir pasižymėjo gausiais 
svečiais. Svečių tarpe matėsi 
Dainavos stovyklos kapelio
nas prel. P. Celiešius, Šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. A. Babonas ir iš Flori
dos atvykęs, buvęs kuopos 
valdytos narys, Steponas 
Lungys. Visi dalyviai sesių 
šaulių buvo pavaišinti ska
niais lietuviškais valgiais, o 
brolių šauliųgėrimais. Daug 
kas laimėjo vertingų dovanų 
ir namo važiavo su vertingu 
laimikiu. 

Kuopos pirmininkas Br. 
Valiukėnas padėkojo sesėms 
šaulėms už pagamintas vai
šes ir pyragus, aukojusiems 
dovanas ir įteiktas pinigines 
aukas Pilėnų išlaikymui. 

ST. B U T K A U S 
ŠAULIU K U O P O S 

I Š V Y K A 
St. Butkaus šaulių kuopos 

rugpjūčio 26 d. Sofijos ir Adol
fo Vasiulių sodyboje rengta 
išvyka buvo sėkminga. Suva
žiavo arti 140 svečių. 

Atvažiavusieji, vieni sėdo 
prie stalų medžių pavėsyje, 
kiti. patraukė į sodą ir ten, 
Vasiulių leisti, prisirinko ska
nių kriaušių. 

Svečiai šnekučiavosi ir ap
tarė įvairius reikalus. Žurna
listai, fotografai, stovyklauto
jai, meškeriotojai ir kiti. 

Fotografas Kazys Sragaus-
kas nufotografavo išvykos 
įdomesnes akimirkas, Algis 
Zaparackas filmavo svarbes
nes išvykos dalis. Kuopos pir
mininkas Vincas Tamošiū
nas turėjo įrengęs ir meniškai 
gražią parodėlę Pirmą vai. 
sesės šaulės patiekė pietus. 

Siekiant sutelkti daugiau 
pajamų, kurios bus paskirtos 
svarbiems reikalams, buvo 
išdalintos 64 dovanos. 

Vasiulių sodyba iavykoms 
labai tinka. Atvykę čia pasi
junta kaip Lietuvoje. Čia au
ga eglės pušys, berželiai, laz
dynai ir įvairūs lapuočiai 
medžiai. Sode vaismedžiai ir 
vaiskrūmiai. Gėlynai visur. 

• Redakcija straipsnius ta iso s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo . J u o s grasina | £ tg anks
to sus i tarus . Redakcija už skel
bimų turinį neatsako. S k e l b i m ų 
kainos pr is iunčiamos gavus prašy
mą. 

Vasiuliai turi ir bičių. Kai ku
rie išvykos dalyviai medaus 
laimėjo iš dovanų stalo, kiti gi 
nusipirko. Dienelė nepastebi
mai greit prabėgo, tačiau nie
kas nesigailėjo atvykęs, nes 
grynas pušų oras visus gerai 
nuteikė. . ~ 

A. Gr. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
b l ' L U A L ^ B L U D A U S 

IR KKAUIO L I G O S 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AK.ll. LIGOS, CHIRURCIIA 

263t> ML 71st Street 
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Susitarimui skambint 43t>-55t>6 
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t ienė. S. P l e n i e n ė , A b r o m a s ir L i n k u v i e n ė . 

N u o t r . A . L a u r a i č i o 

KAIP RYJAMA VERTE 

I^abai yra graži ir prasmin
ga MiSių ceremonija, kai ku
nigas palaimina vandenį ir jo 
lašelį įpila į vyno taurę. Gali
ma konsekruoti tik vynų — 
vanduo netampa Kristaus 
krauju. Tačiau kai tas palai

mintas vandens lašelis susi
jungia su vynu — ir jis tam
pa po konsekracijos Kristaus 
kraujo dalimi. Panašiai ir mū
sų aukos yra bevertės, bet su
jungtos su Kristaus auka tam
pa begalinės ir įgauna išgano
mąją galią 

J. Vaišnys, S. J. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
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PALEISTUVYSTĘ 

k 

m 
m 

» 

-

Geras aktorius įtikinamai 
suvaidina... niekšą. Ar iš to 
peršasi išvada, kad pats akto
rius — irgi niekšas? Anaiptol! 

Geras aktorius įtikinamai 
suvaidina... šventąjį. Ar iš to 
peršasi išvada, kad pats akto
rius — irgi šventasis? Anaip
tol! 

Geras aktorius įtikinamai 
suvaidina... Dublino kamin
krėtį. Ar iš to peršasi išvada, 
kad pats aktorius — irgi Pub-
lino kaminkrėtis? Anair ,:'. 

Ann J i l l ian įtiV . j.ai 
suvaidina... Mae West, kuri 
nėra pavyzdys lietuvaitėms. 
Ar iš to peršasi išvada, kad 
pati Ann Jillian — irgi nėra 
p a v y z d y s l i e t u v a i t ė m s ? 
Anaiptol! 

Ann Jillian įtikinamai su
vaidina... Palangos vaidilutę 
Birute, kuri yra pavyzdys lie
tuvaitėms. Ar iš to peršasi iš
vada, kad pati Ann Jillian — 
irgi yra pavyzdys lietuvai
tėms? Anaiptol! 

Kitaip tariant, — skirkime 
aktorių nuo jo rolių. Nemaišy
kime suvaidinto elgesio su tik
ru. Nesuplakime realybės 
vaizdavimo su pačia realy
be... 

Maždaug toks buvo praėju
sio penktadienio laidoj mūsų 
atsakymas V. Meškauskui į jo 
abejonę, ar minėtajai Ann Jil
lian betinka būti laikomai 
„pavyzdžiu lietuvaitėm", ka
dangi ji neseniai viename fil
me vaizdavusi „palaido gy
venimo" damą Mae West (žr. 
„Dirvos" rugpjūčio 16 d. nr.). 
Mūsų nuomone, kaip nieko 
apie aktorės moralinį charak
terį ar gyvenimo būdą nesa
kytų tai, kad ji gražiai suvai
dino skaisčiąją Birutę ar šv. 
Teresėlę, taip nieko apie tuos 
dalykus dar nesako tai, kad ji 
gražiai suvaidino aistringąją 
Mae West... 

Tačiau atidus skaitytojas (o 
gal ir V. Meškauskas) čia pat 
klustels: o kaipgi su por
nografinių filmų aktorėmis? 
Ar ir apie jų „moralinį 
charakterį bei gyvenimo bū
dą" nieko nesako tai, kad jos 
nuogų nuogutėlaitės išsiren
gia prieš filmavimo aparatą ir 
be jokios gėdos atlikinėja 
spalvingiausius lytinius veiks
mus!? 

Žinoma, kad sako! Ir ką 
sako? Ogi tai, kad jos yra... 
prostitutės. Bet kodėl „yra 
prostitutės", o ne, pvz., „vai
dina prostitutes"? Ogi kaip 
tik dėl to, kad jos ne vaidina, 
o realių realiausiai vykdo 
prostitucinius veiksmus. Jei 
jos tik vaidintų, būtų dar kita 
šneka. Tačiau šiandien por
nografinių filmų sukėjai fil
muoja nebe ištvirkavimo vai
dybą, o pačią ištvirkavimo 
tikrovę. 

Jeigu sekso filmų „akto
riai" ir „aktorės" tik vaizduo
tų lytinių santykių scenas, 
moralinė problema būtų maž
daug ta pati, kaip su akto
riais bei aktorėmis, kurie fil
muose, dramos veikaluose ar 
operose tik vaizduoja... žmog
žudystės scenas. Žmogžudys
tė — vienas iš didžiausių nusi-

DVASINĖJ VIENYBĖJ SU 
LIETUVOS BAŽNYČIA 

Popiežiaus Jono Pauliaus II žodis per Vatikano radiją 

ŠOVINIZMAS AR 
PATRIOTIZMAS 

K. BARONAS 
Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

kaitimų. Žmogžudystės vaiz
davimas — jau kas kita. Juk 
nesmerkiame aktoriaus, kuris 
scenoj ar ekrane „nužudo" ki
tą aktorių. Nesmerkiame nė 
paties veikalo, kuriame žmog
žudystė vaizduojama. Jeigu 
tokius veikalus smerktume, 
reiktų pasmerkti žymią dalį 
visų pasaulyje parašytų dra
mų bei operų, žymią dalį visų 
pasculyje susuktų filmų. Blo-

'••u atveju smerkiame tik 
i. žmogžudystę vaizduo
ji* i- -iŠ veikalus, kurie niekuo 
nepateisinamą žmogžudystę 
morališkai išaukština, kurie 
perša antimoralinę tezę, kad 
žmogžudystė yra geras daly
kas. Bet ir tuo atveju — tokio 
veikalo blogis mažesnis už 
pačios žmogžudystės blogį. Ir 
tuo atveju pirmiausia smerk
tume ne tokio veikalo vaidin
tojus, bet jo kūrėją (ar režisie
rių). 

Jeigu pornografiniai filmai 
būtų tik tokie, kurie juose 
vaizduojamus neleistinus lyti
nius veiksmus aukštintų, ku
rie tik siūlytų žiūrovams jais 
mėgautis, tektų juos vertinti 
lygiai taip, kaip vertiname fil
mus, kurie aukština ir mė
gaujasi žmogžudyste. Tokie 
yra vadinami „švelnieji" sek
so filmai (JAV jie pažymimi 
raide „R", kartais „X"). Deja, 
šalia jų yra ir vadinami „kie
tieji" (pažymėti „X" arba 
„XXX"). Su jais jau visai 
prasti popieriai. Kodėl? Ne 
vien todėl, kad juose lytinis 
i š t v i r k i m a s „glor i f ikuo-
jamas". Svarbiausia — to
dėl, kad juose lytiniai veiks
mai nebe v a i d y b i š k a i 
sugestionuojami, o tiesiog 
konkrečių konkrečiausiai 
atliekami pilnoje jų tikrovėje. 

O tai didelis ir reikšmingas 
skirtumas. Ir — pastebėkime 
— tai tas pats skirtumas, kurį 
jau gerai pažįstame, būtent, 
skirtumas tarp vaidybos ir 
tikrovės. Beda su kietaisiais 
sekso filmais ir yra ta, kad 
juose nėra vaidybos. Juose 
vyksta ne ištvirkimo vaizda
vimas, o pats ištvirkimas. To
dėl ir tų filmų dalyviai nėra 
kokie ten aktoriai, o tik paleis
tuviai — drąsūs, vieši ištvirkė
liai. 

Taigi, principas, kad reikia 
skirti vaizdavimą nuo tikro
vės, tebegalioja. Seksualinių 
filmų pavyzdys jo nesugriau
na. Priešingai, jis jį tik paryš
kina, primindamas, jog yra 
filmų „anapus vaidybos". 
Spręsti, jog kietųjų pornogra
finių filmų buvimas įrodo, 
kad nėra skirtumo tarp vai
dybos ir tikrovės, yra tas pat, 
kaip spręsti, jog Sovietų 
Sąjungos buvimas įrodo, kad 
nėra skirtumo tarp vergijos ir 
laisvės. 

Žodžiu, V. Meškausko „ata
ka" (be abejonės geravaiiška 
ir tikriausiai ne visu šimtu 
procentų „rimta") prieš Ann 
Jillian bei jos pavyzdingumą 
subiiūška jau vien dėl to, kad 
niekas negali nuneigti, jog 
šaunioji mūsų lietuvaitė ek
rane tik vaidina, tik vai
dina... mm _ 

M. Dr. 

Castelgandolfo, 
1984.VIII.25 

Brangūs broliai ir 
seserys Kristuje! 

Šiandien Vilniuje, prie šv. 
Kazimiero karsto, apie savo 
vyskupus ir kunigus telkiasi 
visa Lietuvos katalikų bend
ruomenė, iškilmingai užbaig
dama minėjimą Lietuvos Glo-
bė jo g a r b e i . V i s i e m s 
lietuviams, o taip pat ir mano 
širdžiai, labai brangaus šv. 
Kazimiero mirties 500 metų 
jubiliejus yra ypatingai svar
bi ir labai reikšminga data jū
sų tautos istorijoje. J ą iškil
mingai minėjome kovo 4 
dieną Vatikano bazilikoje. 
Šiandien vėl esu jūsų tarpe, 
tarytum dvasinėj maldos 
kelionėj einu pas jus. Esu su 
jumis širdimi, mintimis, mal
da. Šv. Mišios, kurias auko
siu jūsų kalba, tebus mano 
dvasinės vienybės su visa Lie
tuvos katalikų bendruomene 
ženklas. 

Popiežius yra su jumis. Su 
jumis yra Romos Bažnyčia. 
Su jumis yra Visuotinė Baž
nyčia, kuri jūsų neužmiršta. 
Eucharistinėj aukoje aukosiu 
Dievui Lietuvos Bažnyčios vi
sus jūsų bendruomenės 
džiaugsmus ir sielvartus, lū
kesčius ir viltis. Žinau, kad jū
sų bendruomenė lieka ištiki
ma Evangelijos mokslui, kurį 
yra priėmusi prieš šešis šimt
mečius. Tas mokslas yra gi
liai įsišaknijęs tautos sieloje ir 
tautinėje kultūroje. J i s jau ne
ša šventumo vaisius, kurių 
gražiausias kaip tik yra šv. 
Kazimieras. 

0 Bažnyčia Lietuvos žemė
je! O kryžių šalies Bažnyčia! 
Aš meldžiuosi, kad niekas 
neįstengtų tavęs atskirti nuo 
Kristaus meilės. Maldoje pri
simenu visus, mano broliai 
vyskupai ir kunigai. Prisime
nu Dievui pasišventusias sie
las. Prisimenu seminaristus ir 
visus, kurie trokšta savo gy
venimą aukoti Dievo karalys
tės tarnybai. Mane širdyje 
ypatingą vietą užima krikš
čioniškos šeimos, o ypač jau
nimas, kuris garbina šv. Kazi
mierą, kaip savo ypatingą 

I globėją. Šv. Kazimieras tebū-
I na jaunimui tvirto tikėjimo, 
| maldos gyvenimo, tyrumo ir 

pasiaukojančios meilės pavyz

dys. Su tėviška meile maldoje 
prisimenu visus mažuosius, 
pažemintus ir nuskriaustuo
sius, priespaudą kenčiančius, 
o ypač tuos, kurie kenčia dėl 
tikėjimo. Viešpats juos testip
rina, tesuteikia jiems džiaugs
mo ir gyvenimo keliu telydi 
juos savo pažadėta palaima! 

Brangūs broliai ir seserys 
lietuviai, melskime Viešpatį, 
kad Švč. Marijos ir Šv. Kazi
miero galingos pagalbos dėka 
visada išlaikytume tvirtą ir 
veiklų tikėjimą, stiprią viltį ir 

mieladaringą meilę; kad tap
tume gyva auka Kristuje Die
vo Tėvo garbei. 

Nors neturiu galimybės 
asmeniškai dalyvauti jūsų tė
vynės globėjo šv. Kazimiero 
jubiliejaus minėjime, jaučiuo
si esąs jūsų tarpe. Jaučiu 
dvasinę vidinę vienybę su Lie
tuvos Bažnyčia ir su lietuvių 
tauta. Jai reiškiu savo nuošir
džiausią pagarbą ir Švč. 
Trejybės vardan siunčiu bro
liškos palaimos linkėjimus! 

Popiežius Jonas Paulius II 

D I E V A S YRA VISKAS, 
BET NE VISKAS 

YRA DIEVAS 

Dievas yra viskas, bet tai 
nereiškia, kad visa kita yra 
niekas. Sakydami, jog Dievas 
yra viskas (už viską nepaly
ginamai aukščiau), nedarome 
išvados, jog, sakysime, dora 
yra niekas (t.y., nesvarbus 
dalykas, į kurį tenka abejin
gai žiūrėti tam, kuris išpažįs
ta Dievai. Toks pat nesusi
prat imas iš Dievo stovėjimo 
„aukščiau" už visa daryti 
išvadą, jog tauta yra niekas 

(t.y., Dievą tikinčiajam abe
jingas ir nesvarbus dalykas). 
Buvo nesusipratimas, kai 
anksčiau nacionalistai mums 
priekaištavo, jog, statydami 
Dievą aukščiau už visa. 
nužeminame tautą, nes ją 
nustumiame „antron vieton". 
Toks pat nelemtas nesusi
pratimas būtų dabar mums 
prisiimti šią absurdišką na
cionalistinę implikaciją ir lai
kyti tautą mums abejingu ar 
mažai svarbiu dalyku dėl to. 
kad „pirmon vieton" statome 

Juozas Girnius 

Bavarijos min. pirm. J. F. 
Straussas, užklaustas tele
vizijos reporterio, ar jis paste
bėjęs olimpinių žaidynių me
t u p a s a m e r i k i e č i u s 
šovinistinį bangavimą — 
atsakė: po Vietnamo, VVater-
gate, Teherano ir kt. nema
lonių įvykių amerikiečiai 
atgavo vėl stiprų patriotinį 
jausmą, išliedami jį olimpia
dos metu, kada gražiom per
galėm jie parodė visam pa
sauliui subrendusį tautinį 
sąmoningumą. 

Amerikietiško patriotizmo 
bei šovinizmo klausimais la
bai plačiai rašė vokiška spau
da, kalbėjo televizijos ir radi
jo politinių bei sportinių žinių 
redaktoriai. Kairioji pusė pas 
amerikiečius matė šovinizmą, 
dešinioji — stiprų politinį 
patriotizmą. 

Čia pavyzdžiu gali būti 
žurnalas „Bild am Sonntag". 
kuriame labai puikius visuo
met komentarus duoda K. 
Besser. R a š y d a m a s apie 
amerikiečių patriotizmą auto
rius sako, kad viskas, kas 
anapus yra daroma, dažniau
siai Europoje susilaukia stip
rios kritikos. Ankščiau ameri
kiečiai nebuvo sąmoningi, 
reikalaujant energingiau ves
ti Vakarų pasaulį. Ir kai pre
zidentas R. Reagan parodė 
stipresnį vadovavimą — vėl 
Europoje susilaukta kritikos. 
Ankščiau — doleris šlubavo ir 
buvo ūkinės krizės kaltinin
ku. Šiandieną nepatinka, kad 
jis sustiprėjo. Ankščiau kanc
leris H. Šmitas šaukė ameri
kiečius stipriau ginkluotis, 
šiandieną tos pačios partijos 
eilėse atsirado taikos sąjū
dis, tikrovėje nukreiptas prieš 
amerikiečius. 

Neaplenkta buvo olimpia
da. Vietoje džiaugtis gražiai 
pavykusiu renginiu, vėl puo
lami amerikiečiai už parody
tą.... šovinizmą, nustumiant į 
„užpečkį" mažas tautas. „Nie
ko panašaus — sako autorius 
— kodėl negali amerikiečiai 
džiaugtis aukso medaliais, ko
dėl jie negali būti išdidūs sa
vų piliečių laimėjimais? O 
kaip atrodė Maskva 1980 m.? 
Ar ji nebuvo ultrašovinistinė? 

Kalbama apie olimpiados 
sukomercinimą, tačiau už
mirštama, kad JAV pilie
čiams žaidynės nekainavo nei 
cento, nepanaudojant valsty
bės iždo pinigų. 

Europos kritiški balsai 

pasiekia kongresą. Jau čia 
girdimos kalbos ir noras ati
traukti iš „senojo žemyno" 
karines pajėgas. Ir pačioje Eu
ropoje karininkai labai daž
nai klausia, kam jie turi ginti 
tuos žmones, tas tautas, ku
rios to nenori. 

Vokiečiai turi stebėti, kad 
šie balsai kongrese vieną die
ną nenulemtų JAV politikos. 
Jeigu amerikiečiai šiandieną 
rodo tautinį jausmą kad ir 
sportinėje arenoje — tuo tik 
reikia džiaugtis. Mūsų sąjun
gininkų jėga yra kartu ir mū
sų jėga. O gal esame pavydūs 
pasaulio galiūnui JAV, kad 
dėka Hitlerio likome pralai
mėtojais? 

Laisvai reiškiamas džiaugs
mas sporte yra geriau už įsak
miai išstudijuotą Honeckerio 
kalbą ..Volkskammer" arba 
Černenkos „aukščiausiame so
viete". 

Kitas dienraštis, sumuo
damas olimpinius žaidimus, 
rašė, kad pralaimėtojai yra 
komunistiniai kraštai, kadan
gi užpuolimų, vogimų ne
buvo, nebuvo judėjimo chao
so ar nepakeliamo smogo. 

Vėl „Mannheimer Morgen" 
džiaugiasi gražia amerikiečių 
pergale, kartodamas vieno 
aukšto rumunų pareigūno žo
džius: „mums buvo įsakyta 
olimpiadoje nedalyvauti, ta
čiau mes parodėme savaran
kiškumą. Yra tikra, kad 1988 
m. mūsų keliu žengs ir kiti so
cialistiniai kraštai. Tad — iki 
pasimatymo Seoule! 

ČIURLIONIO VARDAS 
ARKTIKOJE 

M. K. Čiurlionio vardu 
pavadinta viena arktinių 
Pamyro kalnų viršūnė — bū
tent, ledyninis kupolas ir 
bazaltinė plynaukštė Prano-
Juozapo Žemės archipelago 
Hookerio saloje, Šiaurės Ledi
nuotame vandenyne. Tas var
das duotas jau 1914 m., 
kuomet Arktikoje darbavosi 
garsioji G. Sedovo ekspedici
ja. Vienas jos dalyvis — 
dailininkas N. V. Pineginas, 
dideHs čiurlioniškojo meno 
gerbėjas, žvelgdamas į tąją 
viršūnę, joje įžiūrėjo didelį 
p a n a š u m ą į Č iu r l ion io 
paveikslą „Ramybė". Užtat 
jam ir dingtelėjo pasirūpinti, 
kad ji būtų amžiams pavadin
ta lietuvių dailininko vardu. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Prabėgusių dienų akimirkos 
VLADAS R A M O J U S 

DARBDAVIU PAREIGOS 

Žinomas sociologas-ekono-
mistas tėvas jėzuitas Antoine 
nurodo tokias darbdavių pa
reigas savo darbininkų at
žvilgiu: 1. padėti darbinin
kams gauti pigių ir sveikų 
butų ir pigaus ir sveiko mais
to, 2. kliudyti jiems leisti pini
gus nereikalingiems, bran
g iems , n e s v e i k i e m s ir 
prabangos dalykams, 3. 
žadinti taupumą, įkalbinėti 
priklausyti prie įvairių ap
draudimo kasų, 4. žiūrėti jų 
vaikų auklėjimo, 5. pramonės 
krizių metu kiek galint ilgiau
siai laikyti darbininkus ap

mokamus, 6. ypatingą susirū
pinimą rodyti ir remti 
darbininkus su didelėmis šei
momis. 

šios svarbios pareigos šian
dien yra labai pamirštos, de
ja, kartais net uolių katalikų. 
To pamiršimo priežasčių yra 
daug. Pasitenkinsiu primi
nęs vieną: mūsų katekizmai 
niekad tuo svarbiu klausimu 
nekalba, o iš sakyklų per 
daug retai suskamba pareigų 
reikalu kunigo pamokantis žo
dis. 

Mykolas Krupavičius 

19 
Gal neapsiriksiu teigdamas, kad 1950-.0 metų 

laikotarpiu Marąuette Parkas buvo lietuviškos 
„buržuazijos" centras. Tačiau, kaip jau minėjau, 
reikia neužmiršti, kad lietuvių imigrantų daigai ten 
pradėjo skleistis daug anksčiau, negu vadinamoji 
naujoji srovė pasiekė Amerikos krantus. 

1949-52 metų laikotarpiu naujieji rokario 
emigrantai atvykę į Chicagą, Marąuette Parke jau 
rado ankstyvesnės lietuvių imigracijos įsigy ą Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo dar kuklią bažnyčią su 
klebonijos ir mokyklos mūriniais pastatais Rado 
jau nuo seno seselių kazimieriečių turimą žemės 
plotą pačioje Marąuette Parko širdyje, k'iriame 
stovėjo vienuolyno namas. Šv. Kazimiero mergaičių 
akademija ir mūriniai geltonų plytų Šv Kryžiaus 
ligoninės rūmai. To dar kuklaus, bet lietuviško 
pastatų ansamblio pavėsyje didžiulio parke šiaur
rytiniam kampe jau stovėjo masyvus paminklas 
Atlanto nugalėtojų Dariaus ir Girėno atmin mui. 

Už keturių skersgatvių nuo šio ansarrblio į 
rytus, ilgojoje Westem gatvėje, dar palygint)'* labai 
kukliose patalpose, nuo seniau gyvavo J Pakel-
Pakalnio vadovaujama taupymo ir skolinimo 
bendrovė, netoli buvo „Margučio" radijo kasdieni
nių valandėlių ir tuo paties vardo žurnalo į taiga. 
To garsaus „Margučio", kuris Antano Van įgaičio 
laikais pasiekdavo šimtus tūkstančių klaus\' >ių bei 
skaitytojų, kuris ir dabar savo paskirtį vikriai bei 
deramai atlieka, nors mirtys netikėtu tempu retino 

jo vadovus. Čia pat lietuvių JAV kaft*o veteranų Don 
Varnas posto namas, kuriame dar prieš pastatant 
Jaunimo centrą, ne viena Lietuvių orgnizacija 
posėdžiaudavo, o kai kurie chorai repetuodavo. Taip 
pat tarp Western ir Califomia gatvių esančiose 
skersinėse 60 ir 71 gatvėse dešimtys lietuvių biznie
rių kontorų, parduotuvių ir ypač užeigų. Toks tai 
buvo Marąuette Parkas mūsų kartos emigracijai 
pasiekus Chicagą. 

Tačiau 1950-60 metų laikotarpiu, tarsi naujo 
impulso pagautas. Marąuette Parkas kilo, stiebėsi, 
gražėjo. Ir nesakyčiau, kad tai vyko vien naujųjų 
ateivių dėka, kurie dar grūmėsi su dideliais morgi-
čiais. 

Tuo laikotarpiu iškilo puikūs, jau nebe Šv. 
Kazimiero, bet Marijos vardo aukštesniosios mokyk
los rūmai, dedikuoti Sv. Kazimiero vienuolijos įkūrė
jos motinos Marijos Kaupaitės prisiminimui. At
sisakius vienintelio Lietuvos šventojo vardo, pati 
mokykla kažkaip liko daugiau sutarptautinta. Nors 
moderni naujos mokyklos salė ilgą laiką tarnavo ir 
ne vienu atveju tebetarnauja patiems svar-
biausiams Chicagos lietuvių renginiams. Tuo laiko
tarpiu buvo pastatyta naujoji architekto Jono Muloko 
suprojektuota Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čia — puikus lietuviško stiliaus kūrinys. Kad toji 
šventovė iškilo pačiame lietuviško Marąuette Parko 
vidury, nemaža nuopelnų priklauso tuometiniam 
parapijos klebonui a.a. prelatui J. Paškauskui. Ilgą 
laiką toji parapija išlaikė ir, rašant šiuos nuoty
kius, tebeišlaiko didžiausios lietuvių parapijos 
laisvajam pasauly aureolę. 

Po kurio laiko iškilo ir nauji seselių kazimie
riečių šv. Kryžiaus ligoninės rūmai, susijungę su 
senaisiais, kuriuose liko, berods, tik .gimdymo 
skyrius, Marąuette Parkui ir priemiesčiams davęs 
naujas lietuvių tėvų prieauglio kartas. Kiek jų išli
ko lietuviais, koks procentas jų dar kalba lietu
viškai, tai klausimas, reikalaujantis išsamių studi
jų. Išlikimo procentą galėtų liudyti lietuviškų 

laikraščių ir žurnalų prenumeratorių kartotekos, 
Lietuvių Bendruomenės apylinkių narių sąrašai. 

Tuo laikotarpiu Chicagos lietuviai ypač pamė
go geltonų plytų mūrus. Lietuviai statybininkai 
įvairiose Marąuette Parko dalyse statė vienaaukš
čius ir dviaukščius geltonų plytų namus. Kai ku
riuos tų lietuvių statybininkų gerai prisimenu: Matą 
Zizą, Joną Stankų, Vacį Petrauską, Aleksą Lapkų, 
Sasnauską ir kitus. Jų ir kitų dėka Marąuette 
Parkas augo ir gražėjo. Tos pačios dekados laiko
tarpiu 60-toje gatvėje išaugo ir modernūs geltonų 
plytų Jurgio Janušaičio ir Jurgio Mažeikos 
vadovaujamos „Paramos" prekybos rūmai, ilgiems 
metams tapę lietuvių pirkimo centru ir aukų lietu
vių renginiams stambiu aruodu. O kiek lietuvišku 
laikraščių parduota ir dar vis parduodama „Para
moje". O kiek plakatų jos plačioje vitrinoje už dyką 
reklamavo ir tebereklamuoja lietuvių renginius. O 
kur dar šimtai Jurgio Janušaičio parašytų 
straipsnių, reklamuojant didesnius ar mažesnius 
lietuvių renginius. Tad viską sudėjus, — aukas, 
reklamą ir kitus patarnavimus. — galima suvokti, 
kokios paramos Chicagos lietuvių visuomeninis bei 
kultūrinis gyvenimas susilaukė iš ..Paramos" preky
bos rūmu. 

Man pirmaisiais atvejais lankantis Marąuette 
Parke, tenykštė ankstyvesnės imigracijos atstovo 
Jono Pakel-Pakalnio vadovaujama Chicago Savings 
bendrovės įstaiga glaudėsi nedidelio dviaukščio 
namo pirmame aukšte. Kukli ir paprasta buvo toji 
lietuvių taupymo ir skolinimo bendrovė, kaip ir 
daugelis tų. kurios pradžioje buvo pavadintos 
Gedimino. Kęstučio ar Vytauto vardais. Prieš nauja
jam pokario ateivių antplūdžiui pasiekiant 
Amerikos krantus, lietuvybė čia daugiau ar mažiau 
jau buvo merdėjimo stadijoje. Tad ir iš lietuvių 
taupymo bendrovių jau buvo dingę žymiųjų Lietu
vos kunigaikščių vardai. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 6 d. 
Nėra taip trumpos laiko aki- Kas pats savyje nenešioja 

mirkos, kad jos nebūtų ga- dangaus, tas veltui jo ieško 
Įima geram sunaudoti. visame pasaulyje. 

Chesterfield Kari Sonnenschein 

Cicero Lietuvių Medžiotojų ir Žvejų k lubo lįį 

GEGUŽINE IR IŠVYKA Į GAMTĄ " 
Rugsėjo 9 - sekmadienį - vidurdienį 
ATVIROJ GAMTOJ, PUIKIOJE VIETOVĖJE 

PRIE ANTIOCH, ILLINOIS 
Kepsim visą paršiuką. Bus pietūs ir kiti 
įvairumai Veiks bufetas. Vyks šaudymo varžybas. 
Vyks laimėjimai. Seks laužas — ir daug daugiau. 
Proga pabendrauti, paplepėti, pasportuoti, 
pasižmonėti ir atsikvėpti. Visi lietuviai kviečiami 
pasidžiaugti šiame gražiame gamtose kampelyje. 
Įėjimas veltui. 

Važiuojama Int. 9-į šiaurėn iki Rte. 173. Sukti į vakarus. 
Pasiekus Deep Lake Road vėl į šiaurę. Kabės trispalvės 
iškabos su CLM2K antrašu. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Fondo 1984 metų vadovybė. Iš kairės 
sėdi: dr. G. Balukas — LDM instituto pirm., Mil 
da Lenkauskienė, dr. Ant. Razma — valdybos 
pirm.. M. Remienė, St. Baras —tarybos pirm., 
D. Kojelytė, A. Juodvalkis, A. Steponavičienė: 

stovi K. Dočkus, dr. J. Račkauskas, dr. J. Valai
tis. P. Kilius, K. Barzdukas, dr. K. Ambrozaitis, 
M Dranga, -1 Rimkevičius, V. Kutkus ir dr. P. 
Kaunas. 

Nuotr. J. Tamulaič io 

VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOS PRAŠYMAS 

Birželio 6 d. gaisro ugnis 
padarė daug žalos gimnazijai 
ir pilies gyventojams. Pilis 
nebeatrodo panaši, jog ten 
kas nors būtų galėjęs gyven
ti: baldai sugadinti, muzikos 
kambarys žiūri į dangų, išklo
tas brangių muzikos instru
mentų plastmasinėmis dėmė
mis. Nebėra stogo, lubų, salės. 
Pastatai ir baldai bus greitai 
atstatyti. 

Tačiau labiausiai ugnis ir 
vanduo mus nuskr iaudė , 
nuniokodama gimnazijos bib
lioteką. Jos trečdalis sudegė, 
trečdalis knygų sušlapo, ku
rių daugumą nebegalima nau
doti. Kur dabar atgauti šį tur
tą? Niekas neišleis mums 
pagal užsakymą visų tų kūri
nių, kurie buvo kaupiami me
tų metais. Todėl Vasario 16-
osios gimnazija kreipiasi į 
visus pasaul io l ietuvius: 
padėk i t e a tku r t i g imnazi 
jos biblioteką! 

Greičiausiai turime užpildy
ti lentynas, skirtas lietuvių 
rašytojų kūriniams, kurie pri
valomi įvairiose klasėse per
skaityti pagal nurodytą prog
ramą. Susidaro maždaug toks 
sąrašas reikalingų knygų: V. 
Pietario „Algimantas", V. 
Krėvės „Skirgaila", apsaky
mų rinkinys „Šiaudinėj pasto
gėj" ir kt., Maironio „Pava
sario balsai", poemos ir kt., K. 
Binkio „Atžalynas", „šimtas 
pavasarių" ir kt., A. Bara
nausko „Anykščių šilelis", 
Žemaitės apsakymai, Šatrijos 
Raganos „Viktutė", „Vincas 
Stonis" ir kt., Vaižganto 
„Dėdės ir dėdienės". „Rimai 
ir Nerimai", ir kt., V. Myko
laičio-Putino „Altorių šešėly", 
„Sukilėliai", „Valdovo sū
nus", lyrika, B. Sruogos „Mil
žino panuksmėj", „Baisioji 
naktis". Aisčio lyrika, B. 
Brazdžionio poezijos leidiniai, 
V. Ramono „Kryžiai", „Dul
kės raudonam saulėleidy", J . 
Gliaudos „Šikšnosparnių sos
tas", V. Kudirkos „Satyros" ir 
poezija. Lazdynų Pelėdos ap
sakymai, J. Biliūno apsako
mai, Vydūno „Prabočių šešė
liai" ir kt., I. Šeiniaus 
„Kuprelis", Vaičiūno „Pri
sikėlimas" ir kt., I. Simonai
tytės „Aukštųjų Šimonių liki
mas", „Pavasarių audroj" ir 
kt., J. Paukštelio „Kaimy
nai", J . Grušo „Karjeristai" ir 
dramos. Daugelio šių paminė
tų knygų dar po v ieną kitą eg
zempliorių turime, o jų reikia 
jaugiau. 

Iš visuotinės literatūros 
trūksta A. Mickevičiaus „Gra
žinos", Balzako, Flobero, 
Hugo. Dikenso. Ibseno. Puš
kino, Dostojevskio, Kornelio. 
Moljero. Šekspyro kūrinių. Jų 
ir anksčiau vos po keletą eg 
zempliorių teturėjome. Iš 

antikinės literatūros liko tik 
Homero „Iliada", o skubiau
siai reikia įsigyti Sofoklio 
„Antigonę", Euripido „Medė 
ją"-

Gal kas iš jūsų. brangūs lie
tuviai, turite po keletą šių 
knygų savo namų biblioteko
se, gal, kas iš jūsų galite pa
aukoti ir savo vienatinius, 
branginamus egzempliorius. 
Su laiku mūsų mokinai ver
tins jūsų auką. 

Praradome daug knygų, ku
rios neįeina į mokymosi prog
ramą, o yra skirtos laisvalai
kio skaitymui. Ši skaitinių 
rūšis yra taip pat labai svar
bi, nes ji patraukia skaitytoją 
savo žavesiu, naujais pasau
liais, lavina literatūrinį sko
nį. Mūsų gimnazijai svarbu, 
kad mokiniai atprastų nuo 
komiškų, menkos meninės 
vertės leidinių, o pamėgtų tik 
rą literatūros meną. Čia di
delės reikšmės turi ir verstinė 
literatūra. Dk. Londo. S. Bron-
te, S. Lagerlof, Main Rido, . 
Durna ir daugelio kitų rašyto
jų kūriniai yra tinkama dirva 
įsistiprinti skaitymui. Mūsų 
lietuviškasis M. Tvenas — Ro
mualdas Spalis, yra ypatin
gai jaunimo mėgiamas, nes 
jis patraukia gyvais dialo
gais, įdomiomis situacijomis, 
artima jaunimui tematika, 
šviesiais idealais. Deja, liko 
tik 2 „Gatvės berniuko nuoty
kiu" egzemplioriai, o visi kiti 
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APSIPIRKITE DABAR! 

jo romanai žuvo. Tokios lais
valaikio skaitymui skirtos ir 
jaunimą patraukiančios lite
ratūros taip pat labai pra
šome. 

Dar yra viena svarbi kny
gų dalis, kurių netekome, ta
čiau kurių nors po vieną eg
zempliorių b ib l io tekoje 
privalome turėti. Tai yra mū
sų Tėvynės nepriklausomy
bės, okupacijų, karo, trėmi
mų, l a g e r i ų , p o k a r i o 
gyvenimą objektyviai liu
dijantys kūriniai ar doku
mentacija. Dažnai labiau su
brendę mokiniai paprašo 
skaitinių, pavyzdžiui, apie Da
rių ir Girėną arba apie lietu
vių vargus Sibire. Neseniai iš 
Lietuvos atvykusiems mūsų 
mokiniams, kurie daugiau 
mėgsta skaityti, tokios kny
gos — tikra naujiena. Tokios 
literatūros mes taip pat pra
šome. 

Lietuvių Vasario 16-osios 
gimnazija — vienintelė vi
same laisvame pasaulyje. 
Biblioteka yra viena iš jos 
kertinių akmenų. Todėl pra
šome visų lietuvių padėti ją 
atkurti. Mūsų adresas yra: 
Privates Litauisches Gymna-
sium, Schloss Rennhof, 6840 
I^ampertheim — Huettenfeld. 
Dėkojame visiems iš anksto. 

Gimnazijos bibliotekos 
vedėja, 

Bronė Lipšienė 

From Our Own Fanrwls mūsų ūkto! 
MICHIGAN PRUNE PLUMS—Slyvos 

4 sv. $ - | .00; l/2 bušelio S g . 9 8 

MiCHIGAN BARTLETT PEARS—Kriaušės 
4 sv. $ - | .00; i/2 bušelio $ ^ . 9 8 

M1CHIGAN HOME GROWN TOMATOES— 
Pomidorai, 3 sv. $- | .00; V2 bušelio 8 ^ . 9 8 

5 HEADLElfUCE—Salotai po c = 

No. 1 RUSSET POTATOES—Bulvės, 
10 sv. maišas ^ Q «• 

nedaugiau 2-jų maišų su pirkiniais 

Don't forget vve have a brge selection of Canning J ars, 
Crocks, Ne\v Oak Barrefa — Neužmirškite, turime didelį 
pasirinkimą indų konservam, stiklų- puodų, naujų bačkų 
ir kitų reikmeuų. 

D a i r y 
PIENAS 

2% PIENAS 

1% ar NUGRIEBTAS PIENAS 

HALF & HALF 

CHOCOLATE M1LK 

gal. $- | .59 

gal. $- | .49 

gal. $«| .39 

pfc 3 9 * 
qt 4 .9 c = 

D e l i 
HOFFMEISTER BOILED HAM—Virtas 

kumpis, sv. S - | .98 

SWISS CHEESE—Suris sv. $#£-49 

ISINGER'S MILWAUKEE UVER 
SAUSAGE—Kepenų dešra, sv. $ - | .98 

Išpardavimas rugsėjo 5-9 d. 

Dėl kasdieninių specialių nuolaidų pasukite 
telefono raides PRODUCE. 

EGG STORE 

Lietuvos ?v»\j<> 0 vcnami'jo 
karine nuotrauka. 

namo frajrmentfls. Nida. I'rieft 

6190 Archer Avenue — 
4177 Archer Avenue — 
8740 S. Ridgeland Ave. -
7069 VV. Cermak Rd. — 

Tel. 284-8704 
Tel. 254-0018 
Tel. 430-4787 
Tel. 788-8500 

IEŠKO NUOMOTI 

Reikalingas 2-jų miegamų apstatytas 
butas dviem asmenim. Skambint — 

521-1320 arba 521-1322 

P A B D A V I M U I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse parduoda
ma vieta vienam kapui po didelio me
džio. Kaina numažinta iki 325 dol. 
Sekcija 6, Blokas 9. Eilė A, Kap^s 19. 
Rašykite adr: J. Mikalauskas, 2717 
NW 9th Terr., Wi!too Maa*f ^Vri-
da 33311. 

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

t E A L K S T A T I 

F A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
UETUVTŲ PREKYBA 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 
S r "!•*,', u.-,-U_ 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiimiiiMumtiiu* 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

D m a d i m t — Valdymu 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notartams — VartfuM 

BELL REALTY 
t. BACEVIČIUS 

6*29 S. Kedzie — 778-2233 

~*̂  ^MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHHIMII 

oooooooooooooooooooooooooc 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUC 

4299 S. Maplcwood — m 2M-74M 
Taip pat daromi Vertimai, Giminu, 
iikrietimai, pildomi Pilietybes praiy 
mai ir kitokie blankai. 
OOOOOOOCKX>OOOOOOOOOOOOOOO< 
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Į MASTER PLUMBING 
E LieanMd, Bondad, Insured 
E Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
2 , ir vonios kabinetai. Keramikos plyts-
E lės, KarSto vandens tankai. Flood 
s controU Užsikimšę vamzdžiai iivalo-
S mi elektra. Palikite pavardę ir tele-
s foną — lietuviškai. 
| SERAPINAS — Tel. 636-2960 
<g • 0 < K > 0 < > 0 0 0 < K > ( > O C K > < > 0 0 < > 0 < > O l > 0 < K > < 
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TELEVIZIJOS 
E Spalvotos ir paprastoc Radijai, 
= Stereo ir Oro Vėsintuvai 

E HA:OAVIMAS IR TAISYMAS 

l M I G L I N A S T V 
£ L1346 W. 69 SL, tel. 776-1486 

| miiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimim 
§ 10% — *0<* — X0<* pigiM mokėsit 
= us apdraod* ano affnie* kr automo-
E bilio pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208 y, W. 95th Street 
ffiiiiiiimiiiiiiiifiiifiiiimiiiiiimiiMiiiiii 

V A L O M E 
KŪLIMUS IR BALDUS 

Plaunama ir aikuojam* 
visą rūiiif grindis 

| B U B N Y S 
| Tel. — RE 7-5168 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni, 
nuo 1 iki 4 vai popiet 

3704 S. Kolmar — 5 ypač dideli mie
gami. 27 metų senumo mūr. namas 
1 Vž vonios. Medinės spintelės virtu 
vėje. Pilnas rūsys. 2»/2 maš. garažas 
su automat. atidarymu. Centr. oro vė
sinimas. Naujas stogas ir šaligatviai 
Sv. Turibius ir Pasteur pradinės mo 
kyklos. VA ir FHA—OK. Skambinki
te dabar. 

5057 S. Knox — Archer ir Knox 
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 
1% vonios, ir 2-jų miegamų butas 

rūsy — "garden apt.". Atskiri šildy
mai Specialiai žemos palūkanos. 

Skambinkite dabar. 
o 

No. 981. 68-ta ir PULASKI 
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. namas 
29 metų senumo. Didelė virtuvė su 
medinėm spintelėm. Įrengtas rūsys 
Centr oro vėsinimas. 2 maš. garažas 
Labai švarus Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

2-JŲ BUTŲ — 2-JU BUTŲ 
No. 910 59-ta ir Kolin. 8 m senumo 
No. 876 61-ma ir Kolin. 6 m. senumo 
No. 814 Archer ir Kenneth. Naujas 
No. 972 60-ta ir Kedzie. Tik $64,900 
No. 970. 57-ta ir Law»daie. 3 butai. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa 

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė 
jai sėkmingai jums patarnaus. Mee 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini 
mui ir greitam pardavimui skambinki 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimama MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 
= » » » » » • » - • 

E HtiiimiiiimiMiiiniiimrrrniHmmiiinp 
| PASAULIO LIETUVIU 
| KATALIKŲ ŽINYNAS 
= Redagavo 
§ KUN. KAZIMIERAS PUGEVICIUS 
= Ir MARIJONA SKABEIKIENE 

5 Leidinyje yra adresai lietuvių vys-
= kupų už Lietuvos ribų. Kunigų išeivi-
S joje. Parapijos ir misijos išeivijoje. 
^ Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre 
S sai. Nekrologas lietuvių kunigų. Mo-
5 terų, vyrų vienuolijos Laikraščiai ir 
S žurnalai ir kita reikalinga informa-
~ cija. 

Išleido Lith Roman Cath. Priests' 
l,eague of America. Brooklyn, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $800. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. k5k5 W. 6Srd St., 
Chicago, I U. 60629 

"HiMmfiutiiminmniiiimiiitintimir 

t S Į O Y K I T E D A B A ] 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

imiiiiiiiiimmiiimmimmiiiiiimiiiiiiii 
Pranas Domšaitis 
Elsa Verloren Van Themaat 

Vyr. redaktorius — Charles Du Ry 
Albumo formato dail. Prano Dom 

šaičio darbų reprodukcijų knyga s: 
Elsa Verloren Van Tr.emaat išsami 
įvadu j dailininko asmenybę ir kury 
bą. Išleista 1976 m. Cope Town, Sout 
Africa, South African National Gal 
lery. Antroji laida išleista 1984 rr 
Lietuvių Dailiojo Meno instituto, Lie 
tuvių Fondo padalinio, lėšomis. Liuk 
susinis leidinys. Graži dovana ben 
kuriomis progomis. Kaina su persiun 
timu 26 dol. Užsakymus siųsti "Drau 
go" adresu. 

imiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiimiiii 

GRYBS, GRYBS 
Lietuviškas dainorėlis mažiesiems 

Leidinėlis paruostas rūpestingai, da 
nos ir iliustracijos lengvai supranta 
mos. Ta; graži dovana mažiesiem! 
Parinktų eilėraščių muziką atkūrė -
Daiva Matulionytė de Sa Pereira. Iliu< 
t racijos — Raminta Baukytė-Lapšien 
ir Renate Anysaitė-Gudat. Techniška 
paruošimas ir pagalbiniai darbai -
— Raminta Raslavič'ūtė- Saib, La 
mi Bn'in^aitė-Salč'uvienė ir Aust 
Paliokciit* - V-^ar.tiene Išleido Lieti 
vių-Ameriki'vMų oriešmV<v!:linio ait 
žiaus sambūris. Spaudė "Drauge 
spaustuvė Didelio formato, 84 ps 
Kaina su persiuntimu 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

> 



Sunny Hills, Fla., „Antrosios jaunystės" choras 
.savo metinėje šventėje V. ir O. Mamaičių na

muose. Viduryje — chorvedis muz. V. Mamaitis 
Nuotr. G. Beleckienės 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS 

P i r m a diena 
Amer ikos ir Kanados 

kunigų seimui 
Šv. Kazimiero 500 sukak

tuvinių metų proga Pasaulio 
lietuvių katalikų kunigų, 
Kanados ir Jungtinių Ameri
kos valstijų kunigų vienybės 
suvažiavimas įvyko rugpjūčio 
29-30 d. drauge su Pasaulio 
lietuvių katalikų kongresu. 
Posėdžiai vyko Toronte Royal 
York viešbutyje. Suvažia
vimas prasidėjo šv. Mišiomis 
11 vai. ryto. Pirmą dieną 
dalyvavo 28 kunigai. Konce-
lebracinėse Mišiose ir paskui 
posėdžiuose dalyvavo apie 
20 lietuvaičių seselių vienuo-
l i u- .~ Posėdžiai pradėti su vysk. 
V. Brizgio invokacija. Pre
zidiumą sudarė du pirminin
kai — kun. J. Grabys ir kun. 
J. Pakalniškis ir sekretorius 
— kun. V. Cukuras. Apie 
Amerikos lietuvių kunigų vie
nybės veiklą pranešimą davė 
jos pirmininkas kun. A. Kon-
tautas. Pereitais metais cent
ro valdyba turėjusi 6 posė
džius įvairiose parapijose. 
Posėdžiuose buvo diskutuoja
ma Lietuvos katalikų Bažny
čios kronika, sekmadienių mi
šiolėlio reikalai, šv. Kazimiero 
jubiliejaus minėjimai ir jo 
komiteto sudarymo klausi
mai. Daug svarstyta apie kas
dieninio mišiolėlio leidimą. 
Tuo reikalu jau daug padarė 
prel. V. Balčiūnas. 

Pirmininkas pranešė visų 
maloniam nustebimui apie 
kun. Vytauto Zakaro, O.F.M., 
kunigų vienybei įteiktą auką. 
Jis paskaitė ir laiško, rašyto 
sausio 14 d., ištrauką: „Di
džiai įvertindamas veiklą 
Amerikos lietuvių kunigų vie
nybės, kurios valdyboje man 
pačiam teko eilę metų būti, iš 
savo asmeninių sutaupų ski
riu Kunigų vienybei $40,-
000.00. kad už šią sumą būtų 
leidžiamos-spausdinamos Lie
tuvos katalikų Bažnyčios kro
nikos ir lietuviški liturginiai 
leidiniai". Kun. A. Kontautas 
taip pat pranešė, kad Liet. 
katalikų religinė šalpa per
ėmė leisti Liet. katalikų baž
nyčios kroniką. 

Pranešimus padarė taip pat 
valdybos sekretorius kun. V. 
Cukuras ir iždininkas kun. V. 
Dabušis. Pagal iždininko pra
nešimą nuo 1983 m liepos 1 d. 
iki 1984 rugsėjo 1 d. Ameri
kos Liet. kunigų vienybė turė-

patiems svarbiausiams reika
lams pakankamos. Šiuo metu 
sergančius ir ligoninėse gu
linčius kunigus sušelpti 
surinktoji šalpos suma yra 
nepakankama. 

Buvo pasiūlyta naujoji 
Amerikos kun. vienybės cent
ro valdyba ir plojimu vienbal
siai priimta: pirmininkas — 
kun. A. Kontautas, vicepir
mininkai — kun. J . Matutis, 
kun. K. Pugevičius, kun. J . 
Rikteraitis, kun. P. Sabas, 
sekretorius — kun. V. Cuku
ras ir iždininkas Z. Smilga, o 
nariai — kun. R. Krasauskas 
ir kun. A. Petraitis. Į revizijos 
komisiją sutiko įeiti kun. J . 
Steponaitis ir kun. J. Grabys. 

Diskusijose iškilo klau
simai ir nusiskundimai, kad 
spaudoje mažai skebiama 
apie Kunigų vienybės darbus 
ir rūpesčius. Pvz., mažai kas 
žino apie kasdieninio mišiolė
lio leidimą, kuris taip rei
kalingas ne vien tik kuni
gams, bet gal dar labiau kaip 
kunigams pasauliečiams. 
Taip pat mažai kas žino ir 
apie Kanados kun. vienybės 
mažo apeigyno ruošimą ir bai
giamą paruošti išleidimui. 
Paaiškėjo, kad redakcijos apie 
tai negauna žinių. Tokių ir 
panašių žinių teikimu sutiko 
rūpintis kun. V. Pikturna ir 
kun. V. Dabušis. 

A n t r a d iena Pasau l io 
lietuvių kunigų 

suvažiavimui 
Ketvirtadienis, rugpjūčio 30 

diena buvo skirta Pasaulio lie
tuvių kunigų vienybės suva
žiavimui. Posėdžiai prasidėjo 
su vysk. A. Deksnio invokaci
ja 9:40 vai. ryto. Prezidiumą 
sudarė kun. A. Simanavičius 
ir kun. J. Petrošius — pir
mininkai, kun. V. Cukuras ir 
kun. J. Staškus — sekretoriai. 
I rezoliucijų komisiją pakvies
ti kun. P. Gaida, kun. V. Pik
turna ir kun. V. Dabušis. 
Kunigų dalyvavo dvigubai 
daugiau kaip pirmą dieną, 
taip pat ir seselių vienuolių. 
Visuose susirinkimuose daly
vavo inž. Aloyzas Astraus
kas, kuris siūlė, kad Lietuvos 
kankinių ir religijos gynėjų 
mintys būtų naudojamos 
pamoksluose, mąstymuose, o 
jų maldos viešose lietuvių 
Mišiose. 

Suvažiavimą nuoširdžiai 
pasveikino etninėms grupėms 
skirtas vysk. A. Ambrosic 
savo ir Toronto kardinolo G. 

Kun. V. Cukuras suminėjo 

line vyresnioji Joanelė Fayert. 
Vienuolija turi 330 seseris, ap
tarnauja 21 parapiją, 9 yra 
Argentinoj, 3 dėsto univer
sitetuose. Apie Šv. Pranciš
kaus seseris pranešė visuo
meninių santykių direktorė 
ses. Felicija Juciūtė. Šv. Pran
ciškaus seserys turi tris misi
jas Brazilijoje, iš viso 210 
seselių. Apie Nekaltai Pradė
tos Marijos seseris pranešimą 
davė provinciolė Paulė Savic
kaitė. Visa veikla daugiausia 
ribojasi apie Putnamą, Conn. 
L jbai sėkmingai vedamos 
jaunimo stovyklos. Turi 39 
seseris. 

Apie jėzuitų veiklą davė 
pranešimą kun. A. Saulaitis. 
Lietuviai jėzuitai dabar turi 
27 kunigus lietuvius. Jų veik
la daugiausia su jaunimu, 
Chicagoje turi Jaunimo cent
rą, Clevelande gražiai veda
mą lietuvišką parapiją. Apie 
lietuvių pranciškonų Šv. Kazi
miero vikariją pranešė kun. 
A. Simanavičius. Vikarija da
bar turi 3C kunigų, 6 brolius ir 
29 naujų kandidatų. 

Apie Marijonų Šv. Kazimie
ro provinciją pranešė kun. V. 
Rimšelis. Marijonų vienuoli 
jos veikla labai šakota: para
pijų vedimas, spaudos darbai, 
mokyklų vedimas, misijų dar
bai. Argentinoj turi dvi labai 
dideles parapijas, prie kurių 

visus raštu atsiųstuosius svei- y r a l i e t u v i ų m i s i j u p u n k t a i . 

čius didėja. Ji davė daug sta
tistinių žinių. Pašaukimų kri
zė auga daugiau ne iš 
tikinčiųjų pusės, bet iš pačių 
kunigų ir vienuolių, kuriuos 
jaunimas mato jų gyvenime 
nelaimingus, apleidžiančius 
savo pašaukimą. Naujiems 
p a š a u k i m a m s didžiausią 
reikšmę turi ne žodžio, bet 
k r i k š č i o n i š k o g y v e n i m o 
pavyzdžiai savo darbais. 

Su liturginiais ir paralitur-
giniais klausimais ir reika
lais supažindino kun. J. Staš
kus ir kun. G. Kijauskas.SJ. 

Kun. P. Gaida suvažia
vimui kalbėjo apie išeivijos 
spaudos kryžkelę. Spauda tu
ri sunkumų visose srityse. J i 
atsidūrusi dabar teologinėje 
kryžkelėje, kur redaktorius 
sunkiai gali orientuotis, ką ir 
kaip informuoti. Vietoj ateiz
mo mūsų tarpe atsirado 
kovingasis liberalizmas. Iš čia 
kryžkelė, kurią reikėtų vadin
ti apologetine. Paskui yra ir 
moralinė kryžkelė ryšium su 
šių laikų pornografine spau
da. Atsidūrė mūsų spauda 
kalbos kryžkelėje, nes jaunoji 
karta domisi jau daugiau ang
lų spauda nei kaip lietuviš
kąja. Pati didžioji kryžkelė 
yra egzistencinė. Kaip ilgai 
mūsų spauda galės egzistuoti, 
visiems kyla klausimas. Išei
na iš šio pasaulio ne tik skai-
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kinimus. Vienas sveikinimas 
iš Škotijos padarė visiems ga 
na didelį įspūdį. Sveikinimas 
buvo anglų kalba. Kun. J. 
McAndrevv (Andriušis) rašo. 
kad jis yra lietuvių kilmės ir 
šiek tiek suprantąs lietuviš
kai ir net Mišias laikąs lietu 
viškai. Jam buvę pasiūlyta 

Provincija daba r turi 39 kuni
gus, 12 klierikų, penkis bro
lius, penkis novicijus ir vieną 
vyrą agregatą, kuris yTa 
Mar ianapol io mokykloje 
mokytojas. 

Visų vienuolijų panašūs 
darbai ir panašus apaštala
vimas. Seselės vienuolės dau-

gera parapiia. bet atsisakęs giausia dirba moky klose ir už
l a i k o l i g o n i n e s . V i s ų 
vienuolijų skundai ir sun
kenybės ateina dėl stokos pa
šaukimų. 

Apie p a š a u k i m u s 
i r spaudą 

Apie pašaukimų krizę ir vil-
' tis referatus tjuvo paruošę 
kun. A. Bartkus, Romos Liet. 
kolegijos prorektorius, ir ses. 
Ona Mikai laite. Abudu pra
nešėjai apie šių laikų pašau
kimų krizę apžvalgą padarė iš 
optimistinės pusės. Vis dėlto 
ses. Mikailaitė padarė pasta
bą, kad Amerikoje kunigų ir 
seselių vienuolių pašaukimai 
mažėja, kai tikinčiųjų skai-

Stasys Santvaras 

Buvimo pėdsakai 
AShcntop lyrikos knyga. 

jos ir nutaręs tarnauti savo 
tautiečiams, kūne gyvena la
bai išsiblaškę. 

Praneš imai 
Gana platų pranešimą padarė 

vysk. V. Brizgys apie laisvojo 
pasaulio lietuvius ir jų reli
ginį gyvenimą. Kanadoj yra 
didelė lietuvių dalis, kurie 
nemato lietuvių kunigų. Mū
sų lietuvių kolonijos praran
da savo bažnyčias, kai lanky
tojai pakrinka, kai lietuviai 
apleidžia senąsias vietove, ku
rias užima paskui svetimtau
čiai. Pavyzdį davė nepapras
tai gražios Chicagoje Šv. 
Kryžiaus bažnyčios, kuri ati
teko ispanams. 

Vysk. A. Deksnys pranešė 
apie Vakarų Europą. Tikslios 
statistikos nėra, bet Vakarų 
Europoje dar yra 20 tūkstan 
čių lietuvių. Vakarinėj Vokie
tijoj daug lietuvių yra užre 

AUDEKLAI 

30% — 50%. 
Nuolaida! y 

3-čias Metinis 
Vilnonių Audeklų 

PARDAVIMAS 
Ypatingas pirkinys! 

Dėi arnerikomiko doleno stiprumo į\ 
užsienyje ;gy*.a vetngesr 'ig impor 
tuotų ir mūsj pavykusio supirkimo j 
vietiniu vilnoniu medžiagų |ūsf 
dabar galite gauti visokiu 
nepaprastai geru pirkiniu1 

MŪSŲ karnos yra žemesnes, c 
vertybe kokybe be oavr.-k ~,as 
yra ^et didesni už pereitų 'netu 
pasiūla — kuri buvo nepaprasta 

$6. $8. $10, $12. 
$14 už jardą. 

&L && 
2 ^ '«»J 

Beauti'ui tbings Degin with a 
visit to 

noi s oesPiAiNes ST . CHICAGO 
' 2 3 • eav - ' •-* z*- Pva- 6*c r -'~c-.<- - --
AMPLE FffEE PARKINC • 9 2 2 - 7 2 5 0 

Antr -SeSt 9 - 5 30 v v sekm 9 30-5 . 
Uždara pirm 

VISA 4 MasterCard priimame 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
gistruota vokiečiais. Lietuvių akyriai: Dainų ir sapnų atspin-
sielovadai tenka aptarnauti *žiai> septyni miestai, Rubaja 
apie 4 tūkstančius lietuvių, tai, žmogus ir daiktai. 168 psl.. 
Anglijoj esą apie 3000 lietu- kieti viršeliai. Išleido Vilties 
vių, Prancūzijoj apie tūkstan- draugijos leidykla 1983. Kaina 
tį. Vakarų Europoj yra dar 52 BU persiuntimu 9 dol. Užsaky-
lietuviai kunigai, iš kurių į lie- m\m siųsti Draugo adresu. 
tuvišką sielovadą įtraukta 18. 
Lietuvių seselių Vakarų Euro-

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietinių kai b* šeštadieniais ir sek 
madieniais nuo 8:30 iki 9-30 ral ryto. 
Transliuojame J nuosavos studijos 
Marquette Pk., redeja Aldona Daufcus 

7159 So. Mapiewood Avenue 
Chicago, IL 60829 

TeL — 778-1543 

tytojai, bet ir redaktoriai. Kai 
nebus skaitytojų, nebereikės 
nė tos spaudos, kurią jie rėmė 
ir kuri lietuvybę saugojo ir už
laikė su visa jos kultūra. 

Apie pagalbą pavergtai Lie
tuvai pranešimą padarė Gin
tė Damušytė. Ji nusakė bū
dus ir galimybes, kaip mes 
galime pavergtiesiems Lie
tuvoje padėti. 

Suvažiavimas baigtas iškil
mingomis koncelebracinėmis 
Mišiomis Prisikėlimo bažny 
čioje. Koncelebravo 48 kuni
gai. Vysk. A. Deksnys pasakė 
tai progai pritaikytą pamoks
lą. Paskui sekė Prisikėlimo 
parapijos salėje vakarienė. 
Vakarienės metu kun. V. 

kunigai, aptarnaujama 9 
parapijos, lankomos lietuvių 
kolonijos. Dabar ruošiamas 
praktiškas ir labai naudingas 
apeigynas. Apie Lenkijoj esa
mus lietuvius ir jų religinį gy
venimą pranešė vysk. V. Briz-

jo pajamų $119,310.00, o išlai- Carter vardu. Kun. A. Simą- gys, kun. P. Gaida ir kun. V. 

F 

dų S77.759.47. 
Apie kunigų šalpos organi

zaciją pranešė kun. J. Pakal
niškis. Dabar kasoj esama 
$31,442.75. Po šių pranešimų 
sekė diskusijos. Diskutuojant, 

navičius, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos, pranešė, kad susi
tiko ir trumpai pasimatė su 
vysk. L. Poviloniu ir vysk. A. 
Vaičium. Sužinoję apie Pasau-

Rimšeli9. Lomžos vyskupas 
yra lietuviams palankus. Sei
nų bazilikoj sekmadieniais 
laikomos vienerios šv. Mišios, 

įdomūs buvo seselių vienuo
lių pranešimai. Apie Nukry lio lietuvių kunigų vienybės 

kaip ir kur sutelktas sumas suvažiavimą, jie įgaliojo kun. žiuotojo Jėzaus vienuoliją pra-
pirmiausia reikia panaudoti, A. Simanavičių jų vardu nešė generalinė vyresnioji ses 
pasirodė, kad nei Kun. vieny- suvažiavimą pasveikinti ir Marija Ruth Jų vienuolijoje 
bės, nei kunigų šalpos sutelk- palinkėti Dievo laiminamos yra 84 seserys. Apie Šv. Kazi-
tos pinigų sumos nėra net ir sėkmės. miero seseris kalbėjo genera-

AUŠRA VI 
(1981 m. vasaris - 1982 m. kovas) 

•^ 

Šeštasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnalo 
"AUŠROS" rir.kinys apima 26, 27, 28, 29 ir 30 numerius, 
pasirodžiusius su 1981 m. vasario -1982 m. kovo datomis. 
Čia rasime ai.rašytą patį brutaliausią rusiškojo kolonia
lizmo politiką, kultūrinę priespaudą, ekonominis išnaudoji
mas, dvasinis teroras vykdomi su gražiais, bet su tikrove 
nieko bendro returinčiais šūkiais ir teorijomis. 236 psl- Re
dagavo Jonas Damauskas. Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla Chicagoje 1984. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Užsakymas siųsti: • 
DRACGAS, !f5k5 West 6$rd Street, 

Chicago, IL 60629 

Dabušis perskaitė prel. J. Bal 
kūno paskaitą apie Kunigų 
vienybės pradžią, jos istoriją, 
darbus ir užmojus. Naujasis 
vyskupas Paulius Baltakis 
trumpai prabilo j visus susi-
nnkusius ir pakvietė j Ana
pilį, kur jis penktadienį, rugp. 
31 d. išdėstė savo darbų ir už
mojų programą. 

Per visą suvažiavimą pra
nešėjai sveikino naująjį vys
kupą ir reiškė didelį dėkin
gumą popiežiui Jonui Pauliui 
II už jo prielankumą mūsų 
tautai. Dėl naujo vyskupo pa
skyrimo nutarta suvažiavimo 
vardu pasiųsti Šv. Tėvui padė
kos telegramą. y Rm 

poj esama apie 130. Jos pri g«liif liillittiiif iiiiitiiiiiillif f iiiiiiiitiiiiiiiaiiiiin»if miintii iiiiiiiiiiiiiiniiiiif miiif 111: t£ 
klauso svetimtaučių vienuoli- g T T l f D ^ T T T T C T - T T \ 7 A i 
joms = TIKROJI LIETUVA = 

Su gražiu humoru padarė | A l g i r d a s G u s t a i t i s I 
pranešimą kun. J . Giedrys, s 5 
SJ, apie Urugvajų. Tenai esa- i &is leidinys yra didelis įnašas į mūsų istorinio Lietuvos 2 
ma apie 1500 lietuvių. Urug- i žemėlapio aiškinimą, nes joje paskelbti įvairūs dėstymai 5 
vajaus religinis gyvenimas S daugiau sudomina lietuvių tautos praeitimi ir padės geriau 5 
yra labai žemo lygio. Antireli- 5 suprasti Lietuvos žemėlapį. Knyga, kuri yra didelio form- = 
ginė nuotaika daro įtaką ir | mato, kieti viršeliai, talpina 79 žemėlapius ir 172 iliustraci- S 
lietuviams. Raštu atsiuntė s jas. Išleido Lietuvių šaulių są-ga Tremtyje 1983 m. Kaina I 
pranešimą apie Braziliją kun. g su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: = 
P. Gavėnas, SDB. i „ , T , ^ 5 

Kanados kunigų vienybės Į DRAUGAS, &S West 6Srd Street, | 
darbų apžvalgą pateikė kun. E Chicago, IL 60629 | 
A. Simanavičius, OFM. Jis riHiMiiiiiiiiiiilliniliiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiuiliiliiiiiiiii!.^ 
pranešė, kad Kanadoj yra 25 

A. f A. JONUI DEKSNIUI 
Hamiltone, Ont.. Canadoje mirus, nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame žmonai AJvTANINAI, sūnui 
KAZIMIERUI, dukroms LAIMAI ir DARIJAI bei 
jų ŠEIMOMS ir ARTIMIESIEMS. 

ONA ir POVILAS NORVILAI 
ir APOLINARAS BAGDONAS 

Liūdesyje praėjo treji metai, i ai negailes
tinga mirtis atskyrė iš mūšų tarpo mylimą vyrą ir 
brolį 

JL JL 
JUOZĄ LIUBINĄ 

Jo brangiam atminimui šv. Mišios už jo sie
lą bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioj rug
sėjo 8 d., šeštadienį, 9:30 valandą ryto. 

Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti ir 
prisiminti Juozą maldoje. 

Nuliūdę: žmona Nina ir 
brolis Kun. Br. Liubinas 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ii GFRALDAS \. DA1MID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A\cnue 
Telefone I \ 3-0440 ir LA 3 Q852 

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

STEPONAS C. LAGK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hvvy., Palos Hills, Illinois 

Tel. —974-4410 

^ 
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x Rūta Kulikauskienė yra 
iŠ Los Angeles, Calif., atvy
kusi į Chicagą, kur ji nuolat 
gyvena ir dirba. Apsistojo pas 
savo tėvus Bronių ir Bronę 
Kviklius. Lanko savo gimi
nes, pažįstamus. Apsilankė ir 
„Drauge". Šia proga pažymė
tina, kad Rūtos ir Edmundo 
Kulikauskų sūnus Andrius v e 
da "Draugo" šachmatų sky
rių. 

x A. a. Jurgis Pyragas , 
, .Draugo" korespondentas 
Vak. Vokietijoje, mirė rug
pjūčio 24 d. Luebecke, su
laukęs senatvės, širdies in
farkto ištiktas. Velionis buvo 
aktyvus Lietuvių Bendruome
nės narys, uolus kun. V. Šar
kos parapijietis, priklausė lie
tuviškoms organizacijoms, 
joms talkino; domėjosi lietu
viškomis knygomis, yra parė
męs ir „Lietuvos bažnyčių" 
knygų leidimą. Nemažai kny
gų padovanojęs Pasaulio Lie
tuvių archyvui. Palaidotas 
Luebecko kapinėse. 

x Ateitininkų sendraugių 
Chicagos skyriaus valdy
b a kviečia ir ragina savo na
rius gausiai dalyvauti Šilu
vos Švč. M. Marijos garbei 
ruošiamoj procesijoj iš Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
kiemo į Marquette Parko baž
nyčią. Rinktis 1 vai. p. p. 

x Cicero Lietuvių me
džiotojų ir žvejų klubo na
riai ruošia gegužinę rugsėjo 9 
d., sekmadienį, atviroje gam
toje, savo vietovėje prie An-
tioch, Illinois. Lengva pasiek
ti važiuojant INT. 94 į šiaurę 
Prie Rte.173 ir Deep Lake 
Road kryžkelės. Visi lietuviai 
kviečiami pasidžiaugti šiame 
gražiame gamtos kampelyje. 

x J . E. v y s k u p a s A n t a -
n a s D e k s n y s pradės Šiluvos 
atlaidus su pamokslu penkta
dienį, rugsėjo 7 d. 7 vai. vak. 
švč. Mergelės Marijos Gimi
mo. Marąuette Parko, bažny
čioje. Sekmadienį, rugsėjo 9 
d., 1:15 vai. p. p. įvyka iškil
minga Šiluvos procesija Švč. 
M. Marijos garbei, kurioje da
lyvaus įvairios lietuvių orga
nizacijos. 

x L i e t u v i ų O p e r a , 
Chicago. 111., kuriai vadovau
ja Vytautas Radžius. kiekvie
nais metais dalyvauja ..Drau
go" metiniame bankete tikslu 
paremti lietuvišką dienraštį. 
Šiais metais, Operos valdy
bos nutarimu, paėmė visą 10 
asmenų stalą. Banketas bus 
rugsėjo 30 d. Martiniąue res
torane, Evergreen Park, Illi
nois. 

x Sol . A ldonos Stempu-
žienės rečitalis įvyks rugsėjo 
23 d., sekmadienį, 3 vai. po
piet Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba, kurios būstinėj (2636 W. 
Tlst. St.) galima įsigyti ir kon
certo bilietus. 

x LDK. B i r u t ė s draugi
jos narių susirinkimas įvyks 
rugsėjo 9 d. 12 vai. Jaunimo 
centro posėdžių kambaryje. 
N irių dalyvavimas yra būti
nas, bus renkama nauja val
dyba. 

x „Ar a t m i n s i " — tokiu 
pavadinimu solistės Danos 
Stankaitytės plokštelė yra jau 
paruošta ir išeis šio mėnesio 
antroje pusėje. Plokštelėje bus 
lietuvių kompozitorių dainos. 
Rugsėjo 4 d., „Drauge" buvo 
klaidingas plokštelės pavadi
nimas. 

x P a s a u l i o l ietuvių ar
chyvas po vasaros atostogų 
atidarytas ir veikia šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. p. p. J o adresas: 5620 S. 
Claremont , Chicago, 111., 
60636. (Jaunimo centre). 

x Kietų v idur ių tva rky
mas maistu be vaistų — 631 
Alvudo radijo paskaita šį sek
madienį. 9:15 v. r. Sofijos Bar
čus radijo šeimos valandos 
metu. 

x Sodybos gė lynuose pa-
žmonys šį sekmadienį nuo 2 
vai. p. p., dalyvaujant maj. J. 
Tapulioniui, Marijai Naujelie-
nei. Alfonsui Šidagiui. gydy
tojui ir dipl. teis. Pranui Šu
lu i . U ž k a n d i s . Krau jo 
spaudimo matavimas. Visi 
laukiami. 

x Ch icagos skau t in ink ių 
d r a u g o v ė s sue iga įvyks pir
madienį, rugsėjo 10 d., 7:30 
vai. vak. draugininkės na
muose. Visos skautininkės 
kviečiamos dalyvauti. 

x Gero jo Ganyto jo namų 
p i k n i k a s , į kurį visi kviečia
mi vėl ruošiamas rugsėjo 16, 
sekmadienį Cedar Lake, Ind. 
Pradžia 12 vai. Važiuoti šiais 
keliais: 94-ties 170 gatve to
liau į pietus 394 — į rytus 30 
— į pietus 41 iki Cedar I^ake, 
ten 133 gatve į rytus, ties Ly-
le vaistine į šiaurę Cline. Dau
giau žinių telefonu 598-5323 
ir (iki 9 vai. ryto arba po 9 
vai. vak.) 436-6376. 

(sk.). 
x I n t e r n a t i o n a l Meat 

Marke t , 2913 W. 63rd Street, 
bus uždaryta atostogom nuo 
rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d. 

(sk.». 

A R A S 
lk*ngtame ir taisome visu rūšių 

ST<M;IS. 
Su *ukstu patyrimu esam< 

apdraust i Pats prižiūriu darbą 
ARVYDAS KIM.A 

737-1717 

x Tautinių šokių Gran
dies ansamblio šokėjai dar
bo metus pradės rugsėjo 16 d., 
sekmadienį 6 vai. vak. Jauni
mo centre. Pradedančiųjų ir 
senųjų šokėjų registracija bus 
rugsėjo 13 d., ketvirtadienį 
7:30 vai. vak. Jaunimo cent-

CHICAGOS ŽINIOS 

Lietuviai pripildė Toronto katedrą per Reli- mišias rugsėjo 2 d. 
ginio pasaulio lietuvių katalikų kongreso Nuotr.Vidos Kupry tės 

r ^ f c ^ r T T g 

re. 

x ALRK Moterų sąjun
gos 20 kuopos narių susi
rinkimas įvyks rugsėjo 9 d. 11 
vai. ryto, (tuoj po lietuviškų 
pamaldų), Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
17 kamb. Prieš susirinkimą 
bus daromos nuotraukos. 

x Dariaus Girėno litua
nis t inė mokykla naujuosius 
mokslo metus pradeda šį šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., 9 vai. ry
to Jaunimo centre. Tėvai pra
šomi atlikti mokinių (naujų ir 
jau šią mokyklą lankančių) 
registraciją. Registruojantis 
bus galima įsigyti visas rei
kalingas knygas, sąsiuvinius 
ir kitas mokymuisi reikalin
gas priemones. Pirmąją moks
lo metų dieną pamokos vyks 
nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto. 

x „Vytis", tautinių šo
kių šokėjų vienetas kviečia 
tautinius šokius mėgstantį 
jaunimą puoselėti šį mūsų 
tautinį meną. Kviečiami jau
nuoliai nuo 14 m. amžiaus. 
Naujų narių registracija bus 
vykdoma sekmadienį, rugsėjo 
16 d., 6 vai. vak. šaulių na
muose. 

x Muz. Alvydas Vasait is , 
Palos Park. 111.. dr. Ona Miro-
naitė ir dr. Adolph Delta. Chi
cago, 111., pratęsė prenumera
tą su 10 dol. auka. Po 7 dol. 
atsiuntė: Vytautas Rusteikis, 
Vincas Povilaitis, G. Valiukė
nas, Jonas Ruzgys, Petras 
Malėta, Jeronimas Triukas, J. 
Jurkėnas, Ona Cekauskas, V. 
Kleiza. Stasys Geldys, Emily 
Zubrickas, L. Kizlauskas, A. 
Obcarskis, Antanas Poškus. 
Juozas Poškus. Visiems labai 
ačiū. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

<sk.). 

x Prof. Rimas Vaisnys , 
Hamden, Ct., Savera Wade, 
Waupaca, Wisc, pratęst pre
numeratą su 10 dol auka dien
raščiui. Po 7 dol. atsiuntė: K. 
Bartys, A. Beresnevičius, VI. 
Plečkaitis, Iz. Parulis, L. 
Antanėlienė, Kostas Mašio
tas, J. Kavolius, Pranas Jur-
jonas, Petras Juodikis, V. Ro-
ciūnas, Stasys Šidlauskas, V. 
Platakis, M. Nenius, Kazys 
Slezingeris, Jonas Sirutis, Al
binas Micuta, Petras Mila
šius, Petras Kudirka, S. Glio-
zeris, V. Numgaudas. Visiems 
labai ačiū. 

x Dr. J u o z a s ir Kazimie
r a Briedžiai , Lemont, 111., 
mūsų garbės prenumeratoriai 
ir nuoširdūs rėmėjai, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, grą
žino lėšų telkimo laimėjimų 
šakneles ir dar pridėjo 53 dol. 
dienraščio stiprinimui. Dr. J. 
ir K. Briedžius ir toliau laiko
me garbės prenumeratoriais, o 
už mielą nuolatinę paramą 
širdingai dėkojame. Dr. J. 
Briedis yra žinomas visuome
nininkas, o taip pat ir muzi
kas, sukompanavęs ne vieną 
kūrinį. 

x Marija Dudienė, Balti-
more, Md., mūsų nuoširdi rė
mėja, pratęsė .,Draugo" pre
n u m e r a t ą , pridėjo visą 
šimtinę su prierašu: „Įvertinu 
Jūsų pasišventimą, darbą, to
dėl skiriu spaudai paremti". 
Mariją Dūdienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
gražią auką ir lietuviško žo
džio vertinimą tariame nuo
širdų ačiū. 

x M. Barniškai tė , Euclid, 
Ohio, skaučių veikėja, lietu
viško žodžio mylėtoja, kartu 
su prenumeratos pratęsimu 
atsiuntė 22 dol. dienraščio 
stiprinimui su trumpu priera
šu: „Ilgiausių metų!" M. Bar-
niškaitę skelbiame garbės pre
numeratore, o už auką 
tariame labai ačiū. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

KR. DONELAIČIO 
LIT. MOKYKLOS 

Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų 1984-85 mokslo me
tų tėvų komitetą sudaro: pir
mininkas — Jonas VV.riako-
jis. I-as vicepirmininkas — 
Eugenijus Paulius, II-as vice
pirmininkas — Rimantas 
Dumbrys, iždininkė — Birutė 
Pabedinskienė, sekretorė — 
Ramunė Glovvacki, parengi
mų vadovė — Irena Adickie-
nė, ūkio reikalų vedėja — Ri
ma Bankienė, na rys — 
Jeronimas Gaižutis. 

Mokslo metai prasideda 
rugsėjo 8 d. Francis McKay 
mokyklos pastate, kampas 
Fairfield ir 69-tos gatvės, Chi
cago, 111. Mokinių registracija 
įvyks nuo 9 iki 10 vai. ryto, o 
pamokos tesis nuo 10 vai. iki 
1 vai. p. p Veiks suaugusiųjų 
klasė. 

Lietuvių visuomenė kviečia
ma savo vaikus ir jaunimą 
gausiai registruoti į Kr. Done
laičio pradinę ir aukštesniąją 
mokyklą. 

x Dr. J o n a s Ša lna , Grays-
lake, 111.. mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su 22 dol. auka 
dienraščiui. Dr. J . šalną ir to
liau laikome garbės prenume
ratorium, o už nuolatinę pa
ramą lietuviškam žodžiui 
tariame širdingą ačiū. 

x Algirdas Ka ra i t i s , „Gin
taro" vasarvietės savininkas. 
Union Pier, Mich., mūsų gar
bės prenumeratorius, kartu su 
prenumeratos pratęsimu, at
siuntė ir 3d dol. „Draugo" pa
ramai. Aig. Karaitį ir toliau 
laikome garbės sąrašuose, o 
už gražią auką savai spaudai 
labai dėkojame. 

Iš ARTI IR TOLI 
LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ SAVAITĖ 

K E N N E B U N K P O R T E 
28-toji LFB studijų savaitė 

šiemet vyko rugpjūčio 18 — 25 
dienomis, Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine. Pagrindinę savaitės 
studijų tema buvo „Žvilgsnis į 
Lietuvą". Šią temą paskaito
mis ir svarstybų forma nagri
nėjo Gintė Damušytė, dr. Ka
zys Eringis, dr. Kazys 
Ambrozaitis, Bronius Miche-
levičius, Vacys Rociūnas, 
prof. Benediktas Mačiuika. 
Specialią paskaitą Šv. Kazi
miero metų temomis skaitė 
Vytautas Volertas. Vakarinė
se programose buvo: savaitės 
kapeliono T. Leonardo And-
riekaus, O. F. M., poezijos re
čitalis, įdomus filmas iš so
v i e t i n i ų k a l ė j i m ų ir 
koncentracijos lagerių, įspū
dingos šv. Mišios lauke už mi
rusius bičiulius, atnašauja
mos naujojo mūsų vyskupo T. 
Pauliaus Baltakio, O. F. M., 
puikus koncertas su soliste 
Daiva Mongirdaite ir pianis
tu dr. Sauliumi Cibu 

N a u j a s i s v y s k u p a s T. 
Paulius Baltakis atsilankė 
pas stovyklautojus, o ketvir
tadienio rytą priėmė oficialią 
LFB centro valdybos ir tary
bos narių audienciją. Buvo 
pasikeista sveikinimais ir in
formacijomis. 

Viena savaitės diena buvo 
skirta LFB organizacinių rei
kalų informacijai ir svarsty
mams. Bičiulių savaitėje da
lyvavo apie 70. Oras mivo 
puikus. Ateinančiais 1985 me
tais tokią savaitę nutarta 
ruošti Dainavoje. Platesnis 
savaitės aprašymas tilps vė
liau. 

GAISRO DETEKTORIAI 
Chicago j e nuo rugsėjo 1 d 

įsigaliojo nuostatas, kad vi
suose namuose, kur yra kele-
;as butų, būtų įtaisyti dūmų 
— gaisro detektoriai. Miesto 
papigintų butų namuose dar 
tie detektoriai laiku nebuvo 
įrengti. Čia yra daugiau kaip 
29,000 butų. 

GAZOLINAS SU ŠVINU 
Nustatyta, kad vartojamas 

gazolino, turinčio švino prie
maišų, kenkia ypač vaikų 
sveikatai. Chicagos meras 
Washingtonas patvarkė, kad 
kai išsibaigs miesto turimos 
tokio gazolino atsargos, dau
giau miesto mašinoms nebe
būtų perkamas toks gazoli
nas su švinu. Numatomas 
tokio gazolino uždraudimas ir 
privatiems vairuotojams Chi-
cagoje. 

MOKYKLOS VEIKIA 
Chicagos parapinės mokyk

los jau veikia nuo paskutinių 
rugpiūčio dienų, o miesto mo
kyklos pradėjo darbą rugsėjo 
5 d. Buvo bijomasi, kad mo
kytojų streikas sukliudys dar
bą miesto mokyklose, tačiau 
mokytojų unija nusprendė 
vesti derybas dėl atlyginimo 
dar neskelbiant streiko. Mies
to mokyklas lanko apie 440,-
000 vaikų. 

PIRMENYBĖ 
INVALIDAMS 

Gubernatorius J. Thomp-
sonas pasirašė įstatymą, pa
gal kurį, jei važiuotojas pa
statys automobilį toje vietoje, 
kuri rezervuota 'nvalidams, 
bus baudžiamas A) dol. įsta
tymas numato, kad invali
dams nereikės mokėt mokes
čio statant prie parkinimo 
automatų, nebent būtų pažy
mėta, kad ten leidžiama auto
mobilį statyti tik pusvalan
džiui ar trumpesniam laikui. 

NUOSTOLINGAS 
GINČAS 

Ginčas tarp mero Washing-
tono ir miesto tarybos daugu
mos, kaip skelbia "Tribūne',' 
miestui kasdien atneša apie 
8000 dol. nuostolio, dėl nepri
imamo įstatymo, kuriuo būtų 
uždėtas 1 centas mokesčių už 
butelį „minkštųjų" gėrimų. 
Sulaikymas darbų aerodrome 
gali atnešti net milijoninius 
nuostolius. 

UŽDARO ATOMINE 
J Ė G A I N Ę 

Edison bendrovė nusprendė 
visiškai uždaryti Dresdeno 
atominę jėgainę, esančią 60 
mylių į pietvakarius nuo Chi
cagos, prie Morris, 111. Tai bu
vo pirma komercinė atominė 
jėgainė pasaulyje, pradėjusi 
veikti 1960 m., tačiau 1978 m. 
buvo uždaryta, nes neatitiko 
naujiems saugumo reikalavi
mams. Dabar ją pertaisyti bū
tų perbrangu. 

NUTEISĖ M1KT1 
Lake apskr. prisiekusiųjų 

teismas nusprendė, kad Hec-
tor Reuben Sanchez, 38 metų, 
turi būti nubaustas mirtimi už 
pagrobimą, nuskriaudimą ir 
nužudymą 21 m. amžiaus 
merginos Michelle Thomp
son. Ją buvo pagrobęs gra
sindamas ginklu. 

jęgsgajsas =s=3ssass: 

Tautinių Šokių Grandies ansamblio šokėjai „Sokimėlio" sūkuryje. Rugsėjo 13 d. Grandis prade
da registruoti naujus ir senus šokėjus 

L I E T U V O S 
I S T O R I J A 

Red. A. ŠAPOKA 

Švietimo Ministerijos kny
gų leidimo komisijos leidi
nys, Kaunas 1936 m. 

Perspausdinta. Kieti vir
šeliai, 688 psl. Kaina su 
persiuntimu $18.50. 

Užsakymus srųsti: 

"DRAUGAS", fCff W. 6Srd St., 
Chicago, IU. 60629 

L A I M Ė J O 4 0 M I L . 
DOLERIU 

Cikagietis Michael Witt-
kowski, 28 m., spaustuvinin
kas, kuris neturėjo pakanka
mai pinigų pirkti naudotą 
automobilį, laimėjo Illinois lo
terijos didžiausią dovaną — 
40 milijonų dolerių. Per 20 me
tų jis gaus kasmet po 2 mil. 
dol., tik mokesčių turės sumo
kėti 22 proc. J i s jau turi su
žieduotinę ir rengiasi vedy
boms. Laimėtojas pasakė 
paims vib.ią laisvą dieną, o 
paskiau grįš į spaustuvės dar
bą, kur jo metinis atlygini
mas 20,000 dol. J is išleido 35 
dol. pirkdamas šios loterijos 
bilietus. Gautus pinigus vi
sų pirma panaudos užmokėti 
skolą už automobilį. Jam par-
davf * laimingąjį bilietą Dc-
nak Pollak, vaistininkas, 
gaus 400,000 dol. 

Dar 2,020 žmonių, parinkę 
po penkis laimingus nume
rius, gaus po 1,569 dol. Witt-
kowski gyvena su tėvu, bro
liu, seseria Albany Park 
rajone. 

AUTOMOBILY 
UŽMUŠTI 7 

Rugsėjo 3 d. susidūrus trims 
mašinoms, viename automo-
bilyje važiavę 7 žmonės buvo 
užmušti paežerės kely, ties 
1800 šiaurėje, Chicagoje. 
1-nas automobilis užsidegė ir 
nelaimingieji nebegalėjo iš
bėgti. Nelaimė įvyko kitam 
automobiliui persimetus į prie
šingą kelio pusę ir susidūrus 
su atvažiuojančiais. Pora 
žmonių sužeista. 

D A R B O D I E N O S 
P A R A D A S 

Darbo dieną Chicagoje įvy
ko paradas. Žygiavo unijų na
riai, valdžios žmonės Michi-
gan gatve. Dėl vėsaus oro ir 
vėjuotos dienos žiūrovų buvo 
nedaug. 

T R A U K I N Ė L I S 
l O ' H A R E 

Iš Chicagos miesto centro į 
O'H are aerodromą baigta nu
tiesti greitojo traukinėlio susi
siekimo linija. Atidaryta rug
sėjo 3 d., Darbo dienoje. Tą 
dieną iš O'Hare visi buvo ve
žami nemokamai. Normaliai 
važma kainuos 90 centų. Už
baigti liniją, reikėjo nutiesti 
bėgius 5.3 mylias. Darbai pra
dėti 1980 m. Kainavo 196 mil. 
dolerių. Lėšas skyrė federali
nis Illinois iždas. Dabar 17.5 
mylių nuo O'Hare į miesto 
centrą bus galima nuvažiuoti 
per 35 minutes. 

KELUJ TAISYMAS 
Cook apskrities taryba nu
sprendė per penkerius metus 
panaudoti 319.8 mil. dolerių 
pataisymui gatvių ir kelių 60-
je priemiesčių ir neinkorpo
ruotų sričių. Iš viso numatyta 
pataisyti 150 mylių kelio. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, H, 60629 

M . — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

• • ~ ~ ~ ^ " ^ — M - ^ J ^ M ^ ^ * ^ * ' m0' m 

Aivokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie Avenoe 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai.. va*. 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd.. Suite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
TeL Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 
— — r J 


