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LKB KRONIKA Nr. 43 

KRATOS IR TARDYMAI 
(Tęsinys) 

1980 m. balandžio 17 d. KGB 
mjr. Daugalas su penkiais čekis
tais ir milicijos inspektore Janu-
levičiene padarė kratą Veronikos 
Šulčiuvienės name (Kybartai, 
Čepajevo sk. Nr. 14), kur gyve
na Kybartų bažnyčios vargoni
ninkė Genovaitė Mačenskaitė. 

Kratoje kviestiniais dalyvavo 
Aldona Kasparaitytė ir Leonas 
Jakimavičius. Ieškota antitarybi
nės literatūros bei techninių dau
ginimo priemonių. Kratos metu 
paimta: 

"Aušra" Nr. 17, "LKB Kroni
ka" Nr . 42, "Patarimai, kaip lai
kytis tardymo metu", "Tiesos ke
lias" Nr. 10 ir 11. Medviedevo 
"Beprotystės klausimas", 16 fo
tografijų, eilėraščiai, užrašai, bal
tas rašomas popierius, kalkės, Ele-
onos Lapienės taupomoji knygelė 
Nr. 055093, visi pinigai, startinis 
pistoletas, rašomoji mašinėlė 
"Erika" Nr. 5900161. 

Krata pradėta 9 vai. ryto. Kra
tos metu Mačenskaitė buvo sulai
kyta Kybartų klebonijoje, ir sau
gumiečiai neleido jai stebėti kra
tos savo bute. Po kratos Mačens
kaitė tris valandas buvo tardoma, 
iš kur gavosi kratos metu rastus 
leidinius. Tardomoji paaiškino, 
kad leidinius, knygas, rašomąją 
mašinėlę ir kt. yra gavusi iš a. a. 
kun. Virgilijaus Jauge'io, o "LKB 
Kroniką" Nr. 42 radusi ant sto
vinčio bažnyčios prieangy katafa-
liaus viršaus. Tardytojas Dauga
las ypatingai daug klausinėjo apie 
Genovaitę Navickaitę, kuri, tar
dytojo nuomone, esanti labai di
delė nusikaltėlė. 

1980 m. balandžio 18 d. 16,40 

vai. būrys saugumiečių įsiveržė į 
Bagotosios (Kapsuko raj.) klebo
niją ir, pateikę kun. Vaclovui 
Degučiui kratos orderį, pradėjo 
kratą. Jai vadovavo KGB kpt 
Jurkšas, o jam padėjo apie 10 sau 
gumiečių ir Kapsuko VRS ins 
pektorė Mikuckienė. Kviestiniais 
kratoje dalyvavo Janina Žilins 
kienė ir Elena Grabauskienė 
(abi kapsukietės). 

Kratos metu iš kun. V. De 
gučio paimta "LKB Kronikos" 
Nr. 38, "Aušra" Nr. 18, knyga 
"Dabarties kankiniai". 

Klebonijos antrame aukšte 
saugumiečiai rado Oną Vitkaus 
kaitę, gyv. Kaune, Partizanų g. 
Nr. 226 — 4. Pas ją rasta: rašo
moji mašinėlė "Erika", "LKB 
Kronika" Nr. 42 ir perrašyti 
"LKB Kronikos" 26 puslapiai po 
10 egz. 

Krata baigta 22 vai. 30 min 
Ona Vitkauskaitė areštuota, iš
vežta į Vilniaus KGB ir iki šio 
laiko nepaleista. 

Po kratos buvo tardomas kle 
bonas kun. Vaclovas Degutis ir 
jo šeimininkė Janina Pileckytė 
kurios bute taip pat buvo padary 
ta krata. 

Ona Vitkauskaitė, gimusi 
1935 m. balandžio 23 d. Mari
jampolės apskrityje, Stuomenį: 
kaime, mokėsi Marijampolėje 
Rietave ir Prienuose. 1959 m. įsto
jo į Kauno m. Technikos mokyk
lą Nr. 2 ir baigė braižytojų — 
konstruktorių specialybės kursą 
1970 m. įstojo į Kauno Politech
nikumą; baigė metalų apdirbi
mo specialybės kursą. Dirbo tech 
niko — technologo pareigose. 

(Bus daugiau) 

P. Korėjos politikas 
nuteistas pakarti 

Demokratines opozicijos vado teismas 
Seoulas. — Pietų Korėjos kari-i rėjos teismas nuteisė kalėti 4 me-

nis teismas, susidedąs iš keturių tus kaltinamojo Kimo sūnų Kim 
generolų, nuteisė opozicijos vadą | Hong II ir jaunesnįjį brolį Kim 

Chicagos demokratų kandidatui j valstijos prokurorus Richąrd M Daley surengtuose pietuose buvo ir lietuvių. 
Nuotraukoje — dalis svečių (iš kaires): H. Petraitis, sol. A. Brazis, H. Krucger, Al Kumskis, J. Kuzas; stovi: M. 
Kiela, P. Vilkelis, A. Preibis, Frank Zogas, J. Butkus ir J. Galminas Nuotr. V. Rimšelio 

PADĖTIS LENKIJOJE 
Jau registruojasi laisvosios darbo unijos 

Varšuva. — Lenkijos darbinin- Į legijos turi būti užbaigtos, reika-
kų komitetai pradėjo legalų pro- į lauja net ir partijos laikraščiai, 
cesą įgyvendinant laisvas darbi- j Socializme visi turi būt^ lygūs, 
ninku unijas, kurias vyriausybė I pareiškė vienas Varšuvos van-
pažadėjo priimti. Pirmieji regist-'dentiekio darbininkas, papasako-
racijos prašymą padavė Katovicų jęs, kad į partijos Įtikėjų butus 
plieno darbininkai iš Hutą Ka- vanduo būdavo atvedamas piges-
tovvice liejyklos, su 14,000 darbi-i nėmis kainomis, negu visiems 
ninku. Gdynios uosto ir jūrei- 'kitiems. Darbininkas priminė Ita-
vių unija irgi paskelbė, kad ji pa-'lijos knmunistų vado^ Palmiro 
sitraukia iš Centrinės profesinių jTogliatti pareiškimą apie Stalino 
sąjungų tarybos ir steigia savo ne- ' laikus Sovietų Sąjungoje. Italas 
priklausomą uniją, kuri turės i pasakė: „Negana taisyti galios 
apie 20,000 narių. Numatoma, tpiktnaudojimo sistemą, pasireiš-
kad laisvosios unijos savo suva-lkusią Stalino laikais. Reikia keis-
žiavimą turės gruodžio mėn. ti pačią sistemą, kuri tokias klai-
Darbininkų streikai dar vyksta įdas prileido". 

Kim Dae Jungą mirties bausme 
pakariant. Kitiems teisiamie
siems skirtos kalėjimo bausmės 
nuo 2 iki 20 metų. Kim buvo 
kaltinamas valstybės išdavimu, 
ryšiais su Šiaurine Korėja, stu
dentų kurstymu, kuris pasireiškė 
kruvinomis riaušėmis. Vien 
Kwangju mieste gegužės mėne
sio neramumuose žuvo 260 žmo
nių. 

Amerikos, Japonijos ir kitos 
demokratinės vyriausybės bandė 
paveikti Pietų Korėją neskirti 
opozicijos vadui Kim Dae Jun-

Tae Hyon. Gynybos advokatus 
kaltinamiesiems paskyrė pati vy
riausybė. Jie nepakvietė į teismą 
liudininkų, kurie galėjo paneig
ti valdžios kaltinimus. Byla pra
sidėjo rugpiūčio 14 d. Liudinin
kus byloje daugiausia parūpino 
valdžios saugumo įstaigos. Liu
dininkai pasakojo apie Kimo ir 
kitų kaltinamųjų studentams da
linamus pinigus už riaušių kėli
mą. Teismo stebėtojai tvirtina, 
jog vyriausybei nepavyko įrody
ti, kad kaltinamasis tikrai dali
no pinigus. Korėjos sotinėje 

NESUTARIMAI NAFTOS 
SALIŲ KONFERENCIJOJ 

' Naftos kraštų "vanagai" k "balandžiai" 
Viena. — Naftą eksportuojan' ministerių konferencijoje iškel-

čių valstybių konferencija an
tradienį buvo nutraukta, nes ki
lo aštrūs ginčai tarp Saudi Ara
bijos, ją remiančių kitų devy
nių šalių delegatų ir "radika
liųjų": Irano, Libijos ir Alžiro, 
kurios siūlė tuoj pat kelti naf
tos kainas. Saudi Arabija ragino 
nustatyti plačią kainų strategiją 
ateinančiam dešimtmečiui, suri
šant naftos kainas su pramonės 
valstybių gaminių kainomis ir 
valiutų verte. 

Ypač karštai konferencijoje 
kalbėjo Irano ministeris Moin-
far. Konferencijos pirmininkas 
kelis kart turėjo jį įspėti "nesi-
karščiuoti". Jis puolė Saudi Ara
biją, kuri daranti pelną iš Irano 
revoliucijos, tarnaujanti Vaka 
rų imperialistams, pakeldama sa 
vo naftos gamybą, kada Iranas 
buvo priverstas savo gamybą su
mažinti. Saudi Arabija bandan
ti sustabdyti kainu kilimą irgi 
tarnaudama "imperialistams", 
kalbėjo Moinfar, o jam pritarė 
Libijos atstovas. Jungtinio Ara

bų Emirato delegatai, pasipikti
nę konferencijos eiga, pasitrau
kė iš salės. 

Galimas daiktas, kad ši naftos 
šalių ministerių konferencija 
turės išsiskirstyti nieko nenuta
rusi. Lapkričio mėnesį Bagdade 
šaukiamas naftos šalių valsty
bės galvų suvažiavimas, kuria
me karaliai, šeikai, sultonai ir 
diktatoriai ieškos atsakymų į 

tus klausimus. 

Kielce, kur įmonių vadovybės at
metė laisvas unijas. Streikai vyks
ta cemento fabrike ir chemikalų 

Į įmonėje. 
Nors streikai Lenkijoje jau nu-

; rimo, darbininkų vadai atidžiai 
įstebi, ar vyriausybė ir partija 
! įgyvendins savo pažadus. Darbo 
i žmonės prisimena, kad partija 
jau 1956 m. pripažino laisvas dar
bininkų tarybas, tačiau jų gyve
nimas buvo trumpas, nes komu
nistai sugebėjo jas infiltruoti ir 
jų „laisvės" pasibaigė. Naujų tei
sių ieško mokytojai, mokslo tyri
nėtojai, akademikai. Krokuvoje 
žurnalistai pareikalavo teisių iš
sirinkti laikraščių redaktorius, ku
riuos dabar skiria partijos centras. 

Apžvalgininkai nurodo, kad 
per laikotarpį nuo 1973 m., kada 
naftos kainos ėmė nepaprastai 
kilti, sukeldamos krizes naftą 
vartojančiose šalyse, naftos vals į Daugelyje provincijų kalbama ir 
tybėse kilo naujas rūpestis, —Į apie ūkininkų unijas, 
kur investuoti gaunamą pelną. 

Demokratų pietūs 
Richąrd M. Daley, kandida

tui į valstybės prokurorus, Cook 
County, IL., pagerbti ir rinkimi
nei kampanijai finansiškai pa
remti Hyatt Regency viešbutyje 
buvo surengta rugsėjo 16 d. vaka 
rienė. Buvo išplatinta kandida
to rėmėjams 3200 bilietų po 100 
dolerių. Vakarienei invokacijas 
kalbėjo kunigas jėzuitas, baptis
tų pastorius ir žydu rabinas. So
listas Algirdas Brazis giedojo 
Amerikos himną. Vakarienėje 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko, vykdamas 
j Jungtines Tautas, sustojo Ku
boje, kur nebuvo jau 15 metų. 
Jis svarsto su Fidel Castro 
tarptautines problemas. 

— Salvadore komunistai pa
leido dvi prieštankines grana
tas į JAV ambasadą, kuriai pa
daryta sunkių nuostolių, tačiau 
žmonių aukų nebuvo. 

— Britanijos premjerė Mar-
garet Thatcher šią savaitę lan
ko Prancūziją, su kuria turi 
neišspręstų ginčų, liečiančių Eu
ropos rinkos kontribucijas, žūk
lės teises ir avienos eksportus. 

— Valstijos, kuriose daugiau
sia bedarbių, yra: Michiganas. 
Alabama, Ohio ir Elinois. Ma
žiausia bedarbių turi : \Vyoming. 
Nebraska ir Oklahoma, paskel
bė darbo biuras. 

— Vakar Chicagos mere J. 
Byrne žadėjo dalyvauti Baltųjų 
rūmų priėmime, pagerbiant Ki
nijos vicepremjerą Bo Yi Bo. 
Demokratai tikisi, kad pagerės 
Byrne santykiai su prezidentu 
Carteriu. 

— Bolivijos valdžia paskelbė, 
jog ji netrukdys išvažiuoti bu
vusiai prezidentei Lidijai Guei-
ler Tejadai. 

Amerika parūpins lėktuvų, 

gui mirties bausmės. Jis teisme daug gandų apie Kimo ir kitų 
kaltinamųjų kankinimus, paže
minimus tardymo metu. 

Šis teismas Pietų Korėjoje la
bai nepatogus prezidento Carte-
rio vyriausybei, kuri bandė pa
veikti savo sąjungininkus, kad jie 
nekeršytų opozicijai. 

gynėsi neturėjęs ryšių su komu
nistais, tik siekęs demokratinės 
sistemos Pietų Korėjoje sugrąži
nimo. Kim, kaip žinoma, P. Ko
rėjos prezidento rinkimuose 1971 
m. buvo demokratų partijos kan
didatas ir gavo daug balsų, vos 
nenugalėdamas karinės valdžios 
kandidato. 

Byla dar eis į aukštesnįjį teis
mą, prezidentas Chun Doo 
Hwan gali dar dovanoti ar pa
keisti Kimui skirtą bausmę. 

Karinio teismo prokuroras 
pulk. Įeit. Chong Ki Young pa
reiškė teisme, jog Kim yra ap
gaulingas, oportunistinis, dema
goginis politikas, kuris turėtų bū- j Tf^as 

ti likviduotas, ištremtas visiems 
laikams. Kiek anksčiau, kitas Ko-

Vokietis išrinktas 
JT pirmininku 

Po visų importų, išlaidų gink
lams, statyboms ir gyvenimo ly
gio kėlimui, naftos šalys turėjo 
236 bil. dolerių gryno pertek
liaus Amerikos doleriais, vokie
čių markėmis ar Šveicarijos fran 
kais. Šiais metais naftos šalių 
pelno perteklius būsiąs apie 115 
bil. dol., kada 1979 m. jis siekė 
55 bil. dol. Šitokie pelnai sudaro 
naftos šalių vyriausybėms rū
pesčių. Jos neturi kur dėti pini
gų. Kyla klausimas, kur juos in
vestuoti? Į kuriuos Vakarų ban
kus juos padėti? Naftos pelnų 
lėšos yra svarbios laisvojo pasau
lio ekonomikai, svarbios jų ban
kų politikai, ypač, kada jos kas
met auga. 

Saudi Arabija, kuri yra didžiau 
sia naftos gamintoja ir turi di
džiausią pelno perteklių, band 
investuoti pinigus į statybas, t 

ginklus, tačiau, ir daug išleisda
ma, ši karalija dar turi rūpesčių, 
kur dėti pinigus. Todėl jai rūpi 
nedidinti kainų, nes krizei Vaka 
rų pasaulyje kenkia m- "iriš-
kiems karalijos investavr- <us 
Vakarų šalyse. 

Lenkų spauda kelia reikalavi 
mą, kad nereikėtų steigti naujų : 

darbo sąjungų, bet reformuoti j 
esančias. Pripažįstama, kad lig- Į 
šiolinės darbo unijos tarnavo ne 
darbininkams, bet partijai ir vals-! 
tybei, kuri yra didžiausias darb- į 
davys. Ligšiolinės unijos kartais ; 
atsižvelgdavo į darbininkų skun-j 
dus, priekaištus, tačiau tik tada, 
kada tie skundai nesukeldavo per 
daug nemalonumų įmonės vado
vams ar valdžiai. Valdžios kont
roliuojamos unijos būdavo lyg 
dovanų paskirstymo įstaigos. Tie 
darbininkai, kurie susirinkimuo
se išreikšdavo „korektišką" opini
ją, dalyvaudavo mitinguose ir 
gegužės 1 paraduose būdavo uni
jų atlyginami atostogomis, pra
mogomis. Jie greičiau gaudavo 
butus ar leidimus p. -'<ti automo
bilį. Tokių favoritų traktavimas 
-u-kėlė nemažą kitų darbininkų 
* ? -,ipiktinimą. 

Tarp Lenkijos masių reikalau
jamų reformų ryškią vietą užima 
„favontizmo'' panaiknimas. 
Specialios partijos vadų parduo
tuvės, daug aukštesnis gyvenimo 
lygis, įvairios „aparačikų" privi-

Iranas atidėjo 
įkaity klausimą 

Teheranas. — Irano parla
mentas atidėjo debatus dėl ame
rikiečių įkaitų, sudarydamas spe
cialią tiems klausimams komisi
ją. Prezidentas Carteris pareiškė 
Atlantoje, kad nėra vilčių dėl šio 
klausimo greito išsprendimo. Kai 
kurie parlamento nariai balsavo 
prieš komisiją. Vienas pasakė, jog 

dalyvavo prezidentienė Rosa-
lyn Carter. Ji sakė pagrindinę1 kurie išgabens apie 740 kubiečių 
kalbą. Gyrė savo vyrą kaip tin- į pabėgėlių į Peru. 
kamiausią šiems laikams prezi
dentą. Priminė, kad demokratai 
turi laikytis vienybės, jei nori lai
mėti rinkimus. Žinoma, gyrė Ri
chąrd Daley ir jo šeimą, kurią vi
sa Chicaga gerai pažįsta. Vakarie 
nėję nedalyvavo miesto mere J. 
Byrne. 

Vakarienėje taip pat dalyvavo 
nemažas skaičius lietuvių Alek
sandras G. Kumskis, Amerikos 
lietuvių demokratu komiteto 
pirmininkas, suorganizavo savo 
stalą, pakviesdamas sol. Algirdą 
Brazį, VVilliam Aukstik, Michael j 
Abramovvich, Marijų Kielą. Juo j 
zą Butkų, kun. Petrą Ciniką, Jo 
ną Galminą, Julių Kuzą, Juozą 
Gribauską, Edvardą Semėną, Jo 
ną Stankų, Harry Petraitį, Alber 
tą Preibį, Petrą Vilkelį, Franką 
Žiogą, Henry Krucger, Albertą 
Auker, Raymondą Anderzuną. 
Keletas iš jų negalėjo dalyvauti. 
Iš "Draugo" buvo pakviestas 
taip pat kun. V. Rimšelis. 

Vakarienė užtruko neperilgai. 
Buvo iš viso dvi kalbos. Kalbėjo 
r ̂ zidentienė Rosalynn ir patsai 
Riehard Daley. Sis dėstė, kokių 
privalumų reikia valstybės pro
kurorui. 

V. Km. 

Sovietai reikalauja 
gražinti kareivį 

Washingtonas. — Sovietų Są
junga pareikalavo, kad būtų su
grąžintas eilinis kareivis, kuris 
pabėgo Afganistane ir pasislėpė 
JAV ambasadoje. Afganistano 
vyriausybė sustiprino prie amba
sados stovėjusią sargybą. Bijoma, 
kad Kabulo valdžia nebandytų 
jėga kareivio atsiimti. Valstybės 
dept. paskelbė, jog abi vyriau
sybės: Sovietų Sąjunga ir Afga
nistanas buvo painformuotos, 
jog Amerika laukia ir tikisi am
basados ir jos tarnautojų saugu
mo gerbimo. 

Departamento kalbėtojas pa
reiškė, kad padėtį apsunkina tai, 
kad ambasada Kabule neturi nė 
vieno tarnautojo, kuris susikalbė
tų rusiškai. Valstybės departa
mentas palaiko ryšius ne tik su 
sovietų ir afganų vyriausybėmis, 
bet ir su Jungtinių Tautų pabė
gėlių komisariatu. 

„šnipus reikia greit teisti ir su
šaudyti". Kitas kalbėjo, jog Ame
rika bombardavo Vietnamą ir 
kartu derėjosi dėl taikos. Dabar 
ji siuntinėja nuosaikius laiškus, o 
kartu naudojasi Irako patarnavi
mais ir puldinėja Iraną. 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų generalinės asamblėjos sesija 
išsirinko pirmininku Vakarų Vo
kietijos ambasadorių Ruedigar 
von "vVechmar, kuris perėmi pa-

iš buvusio pirm. Šalim 
Ahmed Šalim, Tanzanijos amba
sadoriaus. 

Pirmasis asamblėjos uždavinys 
bus sudaryti darbotvarkę, kurio
je yra 121 pasiūlymas. Daugiau
sia ginčų gali sukelti siūlymai 
svarstyti dvi karines intervenci
jas: Afganistane ir Kambodijoje. 
įrašyti Afganistano klausimą pa
siūlė 33 Trečiojo pasaulio valsty
bės, kurios nepritaria sovietų oku
pacijai. 

Kuba įspėjo 
norinčius grįžti 

Havana. — Kubos partijos 
laikraštis „Granma" išspausdi
no įspėjimą kubiečiams, kurie 
bando pagrobtais lėktuvais grįž
ti į Kubą. Šį įspėjimą pagyrė ne 
tik lėktuvų bendrovės, bet ir vals
tybės sekretorius Muskie. 

Kubos laikraštis rašo: „Reikia 
pabrėžti, kad tie, kurie apleido 
savo tėvynę, nebeturi kelio at
gal. Jiems nebėra nei namų, nei 
darbų, jei jie ir norėtų dirbti. 
Kubos liaudis vieningai nusista
čiusi prieš jų sugrįžimą. Tos 
šiukšlės nusivylė. Tūkstančiai 
turėjo Amerikos „rojuje" karčių 
patyrimų ir dabar nori grįžti į 
Kubą. Jie buvo vadinami „kirmi
nais", kai jie paliko Kubą, jie 
„kirminai" ir liko, sako Kubos 
laikraštis, pridėjęs, jog tie, kurie 
pasirinko vienos krypties kelią į 
Ameriką, bus kuo griežčiausiai 
nubausti, jei jie bandys grįžti su 
pagrobtais lėktuvais. Jie bus Ku
boje teisiami arba grąžinami teis
ti į Ameriką. 

Paskutiniu laiku iš Kubos kas
dien dar 
bėgėlių. 

atvyksta apie 100 pa-

Chicagos demokratų į prokuroro virtą valst sen. Richąrd M Daley pietuose 
dalyvavo iŠ Washingtono atskridusi prezidento žmona Rosa'.ynn Carter, pa
sakiusi pagrindinę kalbą. Nuotr. V. Rimšelio 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 18d.: Juozapas Kup.. 

Ričardą, Mingaila, Aura 
Rugsėjo 19 d.: Januarijus, Zu

zana, Girvinas, Praurimė 
Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:37. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 70 1., naktį 55 
laipsniai. 

file:///Vyoming
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 

UlItVfM 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

Dvasios vado pranešimas 
seimui 

Lietuvos Vyčių organizaci
jos įstatų uždėtas man parei
g a s i š p i l d ž i a u : s iunč iau 
straipsnius „Vyčiui" ir daly
vavau visuose centro valdy
bos posėdžiuose. 

Mišios už mirus ius vyčius, 
kaip to reikalavo centro val
dybos p i rmininkas , buvo atlai
kytos. 

P r a n e š i m a i ap i e mūsų 
organizacijos veiklą dažnai 
buvo perduodami radijo valan
dos „Liberty Bell" metu, t rans
l i uo jamos p e r Brocktono 
WBET stotį. Tuose prane
šimuose atsispindėjo Brock-
ton kuopos, apygardos ir visos 
organizacijos veikla. 

A."a. kun. J o n o Jutkevičiaus 
parašytos knygelės „Our Lady 
of Šiluva" antroj i laida buvo 
paruošta ir išleista. 

Vyčių veiklos religinė pusė 
matosi iš kuopų veiklos prane
šimų „Vytyje". Bendros komu-
nijos sekmadieniai , maldos už 
persekiojamus katalikus ir už 
kalėjime sėdinčius dėl to, kad 
gynė sąžinės laisvę Lietuvoje, 
atlaidų dienos, rekolekcijos ir 
kiti panašūs parengimai rodo, 
kad vyčiai laikosi savo šūkio 
„Dievui ir Tėvynei" . 

Mūsų organizacija, j au 67 
metų amžiaus sulaukusi, stip
riai laikosi kūrėjų uždėto jai 
religinio įsipareigojimo. 

Kun. Antanas Jurgelaitis 

Š I L U V O S 
D I E V O M O T I N O S 

Š V E N T O V Ė J E 

Keturioliktoji Vyčių kelionė į 
Nekalto Prasidėjimo šventovę 
Wa8hingtone buvo atlikta rug
sėjo 6—7 savaitgalį , kada lietu
viai iŠ visų Amerikos vietų 
rinkosi į Šiluvos Dievo Moti
nos koplyčią. T a koplyčia buvo 
pas ta ty ta prisiminti Dievo 
Motinos pasirodymui vai
kams Šiluvoje 1608 m. Šiluva 
yra už geležinės uždangos. 
Virš al toriaus koplyčioje yra 
parašyta: 

„Marija, paguosk vaikus že
mės, aplais tytos krauju ir aša
romis". 

„Šiluvos Dievo Motinos 
pavadinimu mes garbiname 
Dievo Motiną, per kurią eina 
Dievo malonė Lietuvos žmo
nėms... ji apsaugojo Lietuvą 
nuo krikščionybės skilimo, pa
guodė jos žmones žiaurioje 
vergijoje, pala ikė juose laisvės 
viltį". 

Todėl visai tiko, kad Mišios 
tą skemadienį, rugsėjo 7-tą, 
buvo aukojamos už persekioja
mą Katalikų Bažnyčią Lietu
voje ir už ki tus kraštus už gele
žinės uždangos ir religijos bei 
žmogaus laisvės visoms tau
toms intencija. 

Šeštadienį, rugsėjo 6-tą, 
programa prasidėjo 2-rą valan
dą po pietų Šventovės susirin
kimų kambaryje . Buvo simpo
ziumas tema: „Žmogaus teisės 
Lietuvoje". Jame dalyvavo 
gerai žinoma advokatė iš Balti-
morė s E l e n a Arman ienė , 

K o n s t a n t i n a s J u r g ė l a iš 
Bethesda, tarptaut inės teisės 
žinovas dr. Domas Krivickas iš 
Glenn Dale, Šiluvos Dievo 
Motinos koplyčios misijo-
nierius domininkonas vienuo
lis dr. Tomas Žiūraitis ir Ieva 
Migonytė. Po pagrindinio 
temos pristatymo buvo klau- Į 
s imai ir a tsakymai. Po simpo- į 
ziumo buvo vaišės. 

Sekmadienį, rugsėjo 7-tą, 3-
čią valandą po pietų lietuviai 
iš Chicagos, St. Petersburgo, 
New Yorko, Baltimorės ir 
Lemoyne p r i s i jungė pr ie 
vašingtoniečių melstis už 
Bažnyčią ir žmones Lietuvoje. 
Mišias laikė prel. Jonas Bal-
kūnas ir kun. Jonas Gasiūnas. 
Prelatas Balkūnas, kartu su 
t r emty je Chicagoje gyve
nančių Kauno vyskupu Vin
centu Brizgiu, r inko pinigus 
koplyčiai ir rūpinosi jos meni
n iu apipavidalinimu. 

Per Mišias prelatas Balkū
n a s pašventino Lietuvos vėlia
vą, kurią 147-toji St. Peters
burgo Vyčių kuopa sekantį 
pirmadienį įteikė Floridos Ats
tovų rūmams. 

Po Mišių buvo at idarą Lietu
vos Atstovybė ir Lietuvos 
atstovas Amerikai Stasys Bač
kas priėmė lankytojus. 

Lietuvos vėliavos Floridos 
Atstovų rūmams įteikimu rūpi
nosi 147-tos kuopos narė Vikto
rija Jacobson iŠ Tresure 
Island. 

Iškilmės Nekalto Prasidėji
mo šventovėje Vvashingtone 
kiekvienais metais organizuo
ja Ievos Migonytės vado
vaujama 142-ra vyčių kuopa. O 
Šiluvos Dievo Motina, kurios 
koplyčia ten yra, yra Lietuvos 
globėja. 

E.M. 

D a y t o n o J a u n i e j i 

Gegužės mėnesį per Motinos 
dieną Daytono jaunieji vyčiai 
vėl suruošė Marijos vaini
kavimą. Vainiką ant Dievo 
Motinos galvos Šiais metais 
uždėjo Elena Mikalauskaitė. 
Ona Marija Služaitė su mokyk
los draugėmis ir kiti jaunieji 
vyčiai giedojo per Mišias. 
Jaunieji atnešė ir Mišių auką 
prie altoriaus. Kuopos nariai 
sėdėjo bažnyčioje, visi vienoje 
grupėje ir aukojo Mišias už 
gyvus ir mirusius vyčius. Savo 
globėjų — Karolio ir SarosĮ 
Petkų — vadovaujami jaunieji 
pavaišino šventės dalyvius 
pusryčiais. Jokūbas Zilinkas 
padėjo išvirti. Suruošė jaunieji 
ir vaidinimėlį, pritaikytą Moti
nos dienai. 

J u r g i s i r P r a n c i š k a 
Mika lauska i suo rgan i zavo 
jauniesiems kėgliavimo iškylą 
su priešpiečiais. Marija Lou 
I^astoski užsakė vietą kėglia
vimo salėje ir gavo nuolaidą. 

Karolis ir Sa ra Petkai buvc 
išvežę jaunuosius prie Hop« 
ežero stovyklauti. Jie ten išsi 
nuomojo namelį ir jame mie 
gojo. Oras pasitaikė labai ge
ras. Frūn Petkus 

LFB stovyklos meninės dalies užbaigimo dalyviai. Iš kaires: Vidas Neverauskas — akompaniatorius, Vita Polikai-
tyte" — solistė, Anatolijus Kairys, viešnios ir poetas Apoli naras Bagdonas. Nuotr. Jono Urbono 

kų grupė iš Rochester, New 
Yorko. š i grupė yra sėkmingai 
koncertavusi Buffalo, Baltimo-
rėje, Toronte, Worchester ir ki
tose lietuviškose kolonijose. 
Tai bus jų dešimtoji išvyka. 
"Sutartinėje" dainuoja Ona 
Adomaitienė, Angelė Dziako-
nienė, Jonas Adomaitis — muzi
kos vadovas, Andrius Oeminis, 
Vytautas Zmuidzinas ir Izabelė 
Zmuidzinienė. 

Stalų rezervacija nėra būti
na, bet jei kas nori, gali kreip
tis pas Marytę Petrulienę, tel. 
525-0294. Kainos prieinamos 
visiems: suaugusiems 5 dol., stu
dentams — 3 dol. Vakarienė — 
lietuviško maisto, pagal užsaky
mą, šokiams gros Rimo Kaspu
čio "Romantika" orkestras. 
Koncertą - balių ruošia parapi
jos taryba ir kviečia visus pa-
rapiečius bei Detroito - Windso-
ro lietuvius dalyvauti ir tuo pri
sidėti prie lietuviškos parapijos 
išlaikymo. i. U. 

JULIJĄ BLIŪDŽIUVIENE 
PRISIMINUS 

Rugsėjo 7 d. suėjo vieneri me-

THE LITHUANIAN WORlD-WTDE DAILY 
Second ciass postage paid at Chicago. 111. Published daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County. Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries 
$40.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u i gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 
metams Vį metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $2200 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tilt iš 

! anksto susitarus. Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien į s k e lbįmų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 4:00. Šeštadieniais j ^ ^ ^ n o s prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00. j praSymą. 

PRADĖTI MOKSLO METAI 

Rugsėjo 6 d. mokslo metus 
pradėjo Detroite veikiančios Ži
burio ir Aušros lituanistinės 
mokyklos. Kaip ir kiekvienais 
metais oficialus mokslo metų 
pradėjimas 2iburio mokykloje 
įvyko rugsėjo 7 d. švenčiant 
Tautos šventę, vėliavų, pakėlimu 
ir pamaldomis Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos šventovėje, 
kurios patalpomis mokykla jau 
naudojasi eilę metų. 

PAjnNfiTA TAUTOS 
ŠVUNTfi 

Rugsėjo 7 d. Detroito lietu
viškoms organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis pamaldo
se Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos šventovėje, kur šiai šven
tei pritaikintą pamokslą pasakė 
ir šv. Mišias atnašavo kun. Vik
toras Kriščlunevičhis, o vėliau 
Kultūros centre iškilmingame 
minėjime, kuriame kalbėjo PLB 
valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza, paminė
ta Tautos Šventė. Minėjimą su
organizavo L© Detroito apylin
kės valdyba. Minėjime buvo 
pradėtas aukų vajus lituanisti- Į t a i kai negailestinga mirtis iš

rovė iš mūsų tarpo dar jauną, 
darbščią ir energingą P^troito gy-

Baigusi Marijampolės mergaičių 
gimnaziją ir Klaipėdos Pedagogi
nį institutą mokytojavo Lietuvos 
pradžios mokyklose. Bolševikams 
antrą kartą atėjus i Lietuvą, tu
rėjo palikti savo mėgstamą dar
bą —Marijampolės pradžios mo
kyklą — ir su šeima pasitrauk
ti į Vokietiją. Gyvendama anglų 
zonoje tęsė savo Lietuvoje dirb
tų darbą stovyklose. 

Į Ameriką atvyko 1950 m. Gy
vendama Detroite įsijungė į lie
tuvių organizacijas: St. Butkaus 
šaulių kuopą, SLRK 265-tą kuo
pą, SLA 352-tą kuopą, Amerikos 
Lietuvių radijo klubą, „Lietuvių 
Balsą" ir Balfą. 

Rugsėjo 6 d. Sv. Antano baž
nyčioje parapijos klebonas kun. 
Alf. Babonas mirties metinių pro
ga, už jos vėlę atnašavo Mišias. 
Mišiose gausiai dalyvavo šeimos 
nariai, giminės, draugai ir pa
žįstami. Daugumas dalyvių bu
vo St. Butkaus šaulių kuopos na
riai su pirmininku V. Tamošiū
nu priešakyje. A. G. 

naujų idėjų, sugestijų ir t.t. Posė
dis prasidės 12 vai. klasėje (bus 
nurodyta kurioje). Mums tikrai 
reikia jūsų pagalbos, 

(Nukelta į 4 psl.) 

J. I. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 
• 

I S L E N K U M O K S L E I V I U 
S Ą S I U V I N I U 

kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO TJLUADAI Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą. 

Čaplinas nuo pat gimimo die-Ifi lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
nos buvo našlaitis, bet pasi-iyB. Knygą puošis 50 medMo raUtt-
žymėjo akrobatiniais sugebėji-nių dail. V. Smakausko atlikti 19 
mais. a m ž - pradžioje. 286 pusi. Kaina sa 

persiuntimu $6 30. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktara i 
2458 W. 69th St., Chicago, M. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

m. 

— Kiekvieną dieną rasime dau-
igybę nemalonių dalykų, jeigu mu-
sų akys bus nukreiptos tik j tam
siąją pusę. • 

niam švietimui. Aukų rinkimas 
bus tęsiamas visą rugsėjo mė-
nesj. 

Lietuvos istorijos autorius dr 
I.MIIIIIIIUtlIHIlHIIIIIIIHIItUUIlIlIlIlIMUIIIIIIIIIllllimiimillimiHUIimillMIIIIIHMIlį 

PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ | 
(JOS «m METV ISTORIJA) § 

Prof. dr. Povilo Kvinerio studija apie Mažąją Lietuvą "Pietry- t 
Sų Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų MoksSo Akademijos. = 
Vertė A. Terrisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapiu. Istoriko g 
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 22* psl. kie- g 
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų E 
Sąjunga Išeįv. Kaina su persiuntimu $1090. 111. syv. primoka 50 centų I 
(taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. Ord St.. CMc«ff», I 
ra. m». § 
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AMERIKOS UETCVTŲ 
ROMOS KATALIKŲ F-40S 

45-S1S KONGRESAS 

Jubiliejinis ALRKF-jos kon
gresas įvyks š. m. spalio mėn. 
17, 18 ir 19 d. Southfielde, prie 
Detroito, Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijoje ir Kultūros 
centre. Penktadienį, spalio 17 
d., 7 v. v. įvyks tautinių drabu
žių parodos atidarymas. 8 vaL 
— simpoziumas jaunimui: "Esu 
savo brolio sargas — žvilgsniu 
į okupuotą Lietuvą", šeštadie
nį, spalio -9 d. 9 vai regis
tracija, 10 vai. — šv. Mišios ir 
11 vai. — pirmas kongreso po
sėdis. Vakare 7 vai. banketas. 
Sekmadienį, spalio 19 d. 10:30 
vaL ryto iškilmingos šv. Mišios, 
o 12 vai. iškilminga akademija. 

! Kongresą ruošia federacijos val-
j dyba, talkinama specialaus ko
miteto. Į banketą stalus jau 

; dabar galima rezervuoti pas 
į Vacių Lėlį telef. 268-7309. Val-
i dyba kviečia visų organizacijų 
ir jų vienetų valdybas paskirti 
atstovus, kurie dalyvaus kon
grese ir prašo užregistruoti vi
sus atstovus iki spalio 1 d., pri-
siunčiant jų vardus, pavardes ir 
adresus federacijos valdybos 
sekretoriui Jonui Urbonui, 1418 
W. Eimwood, Clawson, Mich. 
48017, telef. (313) 435-0209. 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS BALIUS 

Tradicinis Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Detroite ru
dens balius - koncertas šiemet 
įvyks rugsėjo 27 d. Programą 
atliks "Sutartinė" — daininin-

ventoją Juliją Bliudžiuvienę. 
Velionė gimusi 1916 m. birže

lio 23 d. Mockabžių km., Ketur-

— Šeštadienį, rugsėjo 20 d., 
10 vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centro priekinėje 
aikštėje bus antras ir paskutinis 
šiais metais mašinų plovimas. 
JAV LJS Detroito skyrius kviečia 

jaunimą padėti plauti mašinas Ir 
prašo Detroito visuomenę atva
žiuoti su nesvariom mašinom! 
Iki pasimatymo! 

— Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre įvyks „atdaras" po
sėdis. Detroito skyriaus Jaunimo 
G?jungos valdyba kviečia Detroi
to jaunimą aktyviai dalyvauti 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buitding). Te!. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tei. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 7 lst Street 
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1.00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

valakiu valsč., Vilkaviškio apskr. šiame mosėdyje. Mums reikia 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR JUTCRAS-SJ&MSJiS KNYGŲ — T H 
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - QR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad irpenkt 10-4 šeštad 10-3va! 

Tel. ofiso ir buto: OLympk 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai va*; išskyrus 
treč. Sėst 12 rki 4 vai popiet 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vįfi 'pirm . antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč. ir šešt. 
uždaryta . , 

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas mosti-
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povflas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antologija. 460 psl. 
PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BCCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, 2mogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis i mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BREKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

Ofs. tei. 735-4477. Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tei. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 ls t Street 

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

Ofs. HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. pirmad . antrad., ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus. 

Siuntinys No, 2 
Knygų, originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 2© pual. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sbeen. 174 pusi. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t . CUkago, DL 80629 
Riinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K $ A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Crncapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tei. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPliOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTtCE 

1407 So. 49th Court. Cicero. II*. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

TeL 381-44*1, 3 7 3 - M n , 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
'Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 7375149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 7 7 6 2 8 8 a rezid. 448-5545 

Ofiso tei HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71tt Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
6-7 — i§ anksto susitarus. 

Vai 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicafo 

476-2112 
pagal susitarimą Pirm., antr trec 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt. 
2 -7 ) šeštadieniais pagal susaanma 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

Sis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Eutanazija yra 

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ GYVYBE 

• 

D a r a n t medicinos moksluose 
didelę pažanga, kyla daug 
moralinių klausimų ryš ium su 
žmogaus gyvybės pala ikymu. 
Kai šiemet gegužės mėn. buvo 
paskelbta Vat ikane Kongre
gacijos, kuriai skir ta saugoti 
tikėjimo doktriną, deklaracija 
apie eutanaziją, ta i spaudoje 
buvo pranešimų, kad popie
žius aprobuoja eutanaziją. 
Dek la rac i jo je b e t g i tv i r 
t inama , kad tik bevilt išku at
veju ligonis gali a t s i sakyt i 
nepaprastų medicinos prie
monių jo gyvybei palaikyt i . 

Antras is Vat ikano suvažia
v imas pastoralinėje konstitu
cijoje apie Bažnyčią šiuolaiki
n i a m e pasaulyje žmogžudystę, 
genocidą, abortą, eutanaziją ir 
savižudystę pasmerkė ka ip 
nusikal t imus prieš gyvybę (nr. 
27). Kai medicina pada rė to-
kią^ pažangą, kad gali su ypa
t ingomis priemonėmis gyvybę 
pratęst i , kilo k laus imas , a r 
medicina turi teisę ta ip pa t 
gyvybę sutrumpinti , sutei
g i a n t lengvą mirtį, k a d li
gonis daug nekentėtų. Euta
nazija yra dviejų graikiškų 
žodžių derinys, išreiškiąs gerą 
mirtį ta prasme, kad mirt is 

• y r a lengva ir be skausmų. 
- Garsusis chirurgas Chris-
t i a n Barnard, kuris pada rė pir
mą širdies operaciją, per
keldamas mirusio žmogaus 
širdį ki tam ligoniui, parašė 
knygą, kurioje sako, jog gydy-

-"«*• lojai yra kompetentingi pri
rašy t i ligoniui savižudybę. J i s 
stebisi, kodėl gal ima iš gailes
čio gyvuliui nutraukt i gyvybę, 

-rns. k a d jis besikankintų, o nega
l ima to padaryt i žmogui. 

Daug žinome atsitikimų, 
.- k a d vaikai iš gailesčio per-

anks t i numar ina savo tėvus, 
atseit , suteikia eutanazi jos pa
tarnavimą. Jei gi lesnės pras-

, ^,'>.mėš ir vertės nematys i žmo
gaus gyvybėje už gyvulio, tai 
atrodys, kad never ta leisti 

,.JuiiQgui kankint is prieš mir
tį .Žmogaus gyvybė ski r ta ne 
tik šiam pasauliui. O po Kris
taus atėjimo ir jo mirties žmo
gaus gyvybė ir mir t i s gavo 
naują prasmę. J i t apo šventa 
fieiįečiamybe. Šv. Paul ius sa-
ko: "Nė vienas iš mūsų negy
vena sau, nė vienas s au nemir
šta. Ar gyvename, Viešpačiui 
gyvename, ar mi rš tame, Vieš
pačiui mirš tame" (Rom. 14,7-
8). 

• 

" 

• Pasaulis kalba apie žmo
gaus teises, kur ias reikia gin
ti, o visų teisių pag r indas yra 
žmogaus gyvybė. J i yra visų 

m» gėrybių pagr indas , visokio 
žmogiškojo veikimo šal t inis ir 
viso socialinio veikimo pras

i m e . Todėl niekas neturi teisės 
kėsintis atimti gyvybę nekal
tam asmeniui. Atimti gyvybę 
nekaltam žmogui yra di
džiausias nus ikal t imas ne 
tik prieš asmenį, bet ta ip pat ir 
prieš visuomenę ir gyvybės 

. Kūrėją — Dievą. 
Kiekvienam yra pareiga gy

venti pagal savo Kūrėjo pla
ną. Gyvybė yra duota, kad ji 
vystytųsi Šiame pasaulyje, 
paliktų šiame pasaulyje savo 
veikimo gerų vaisių ir pasiek-

Z'M tobulybę amžinajam gyve
nimui. Atimti sau gyvybę yra 
lygiai toks nus ika l t imas kaip 
ir kito asmens nužudymas. 
Nusižudymas yra veiksmas 
prieš prigimties inst inktą ir 
prigimties Kūrėjo planą. Gy
viems būti reiškia gyventi. 
Nužudyti a r nusižudyti reiš
kia norą sunaikint i žmogišką 
būtį. 

Reikia betgi skirti savi-
> žudybę nuo gyvybės aukos, 

kuri gali būti dėl Dievo gar 
bės, žmonių tarnyboje dėl sie
lų išganymo ar kai asmuo 
aukojasi dėl a r t imo meilės, ei
d a m a s į pavojus gyvybei: "Nė
ra didesnės meilės, kaip gyvy
bę už draugus at iduot i" (Jn. 
15,13). 

Eutanazijos šal ininkams 
atrodo, kad jie vykdo artimo 
meilės įstatymą, kai jie iš gai
lesčio, kad žmogus nekentėjų, 
pagreit ina jam mirtį. Todėl 
daug gydytojų yra pareiškę 
nepasitenkinimą, kad įsta
tymai draudžia pagreitinti 
mirtį nepagydomam ligoniui, 
a r numar in t i nenormalius vai
kus, protiškai nesveikus, ku
rie yra visuomenei apsunki
nimas. J ų supratimu, geriau 
visai negyventi kaip jaust is la
bai nela imingam ir visų ap
leistam. 

Pragmat izmo amžiuje gali 
atrodyti gydytojams ir vals
tybės politikams, kad būtų 
prakt iška ir pa ranku legali
zuoti eutanaziją. Bet pradėjus 
naikinti nekaltų žmonių gy
vybę, kuri yra apsunkinimas 
jiems pat iems ir kitiems, euta
nazija išsivystys į genocidą. 
Atrodys, kad seneliai, visi be
pročiai ir kitokie vieniši ir ken
čiantys žmonės nebereika
l i n g i š i a m e p a s a u l y j e . 
Žmogaus gyvybė pati savyje 
yra didžiausia vertybė, kurios 
nekal tam niekas negali atim
ti. Eutanazijos vykdymas yra 
dieviško įs ta tymo pažeidimas, 
yra nus ikal t imas prieš žmo
gaus a smens kilnumą, yra 
pasikėsinimas prieš žmoniją. 

Yra labai svarbu apsaugoti 
mirties metu žmogaus asmens 
kilnumą ir krikščionišką gyvy
bės sampra tą prieš šių laikų 
techniką, kuri gali būti kar
tais piktai panaudota . Gir
dime sakan t , kad žmogus turi 
teisę numirtį . Iš tikrųjų tokios 
teisės niekas negavo, jei su
prastume, kad jis turi teisę 
atimti sau gyvybę. Kas sau 
gyvybės nesuteikė, t a s negali 
turėti teisės ją panaikint i . Tei
sė numirt i mūsų kalboje reiš
kia teisę ramiai ir su žmogiš
ku bei krikščionišku kilnumu 
numirt i . 

Visi mes turime pareigą rū
pintis savo sveikata arba ieš
koti pagalbos iš kitų. Bet tai 
nereiškia, kad mes turime ieš
koti visų galimų moderniau
sių priemonių savo gyvybei 
apsaugoti . Senovėje moralis
tai sakydavo, kad niekas ne
turi pareigos ieškoti nepap
rastų priemonių. Šis principas 
galioja ir šiandien. Netur
tingieji negali pritaikyti sau 
nepapras tas priemones. Dau
gelis jų miršta visai be gydy
tojo ir ligoninės. 

Dabar klausimas, ar reikia 
visas nepapras tas priemones 
panaudoti ligoniui. Su ligonio 
ar giminių sutikimu galima 
panaudoti nepapras tas prie
mones, kurios yra dar tik ban
dymo stadijoje, nors jos būtų 
dar ne visai patikimos. 

Su ligonio sutikimu galima 
nutraukt i tas nepaprastas 
priemones, kurios palaiko gy
vybę. Kai ligonis neturi sąmo
nės, tai jo giminės ir gy
dytojas apie tai sprendžia. 
Niekas negali uždėti pareigos 
naudoti techniką, kuri yra iš
bandyta , bet sudaro nepap
ras ta s sunkenybes ir išlaidas 
giminėms ar kuriai nors bend
ruomenei. Kai ateina neišven
g iama mirtis, galima atsi
s a k y t i n u o n a u d o j i m o 
nepaprastųjų technikos prie
monių, kurios tik prailgins gy
vybę. Bet niekad negalima li
gonio palikti be globos ir 
priežiūros. 

Gyvybe yra Dievo dovana, 
bet visi mes žinome, kad rei
kės kartą numirti . Tai bus mū
sų žmogiškosios buities užbai
ga š iame pasaulyje ir pradžia 
amžinojo gyvenimo. Mirties 
agonija žmogaus asmens kil 
numo nepažemina. Ji priar
t ina žmogų prie Kristaus, ku 
ris mirė didžiausiose kančiose. 

V. RmS. 

KAIP PRADEDA AIŠKINTI KOMUNIZMO 
GRIOVIMĄ 

Atidengia komunizmo siekimus 

PROZEKTORIAUS 
ŠVIESOJE 

Atv i r a s p a s i p r i e š i n i m a s 
Lenkijos režimui nesiliauja. 
Tačiau pasiekus susitarimą 
tarp Gdanske streikuojančių 
darbininkų ir Varšuvos ats
tovų, pradeda atslūgti vis ky
lanti į tampa, galėjusi privesti 
p r i e S o v i e t ų S ą j u n g o s 
intervencijos. Taip šiuo metu 
padėtį mato daugumas poli
tinių stebėtojų Vakaruose. 
Dėmesys dabar krypsta į spė
liojimus apie Lenkijos ateitį: 
kokiu keliu pasuks jos eko
nominis ir politinis gyve
nimas, kiek įmanoma ko
munistinės sistemos rėmuose 
įvykdyti tai, kas buvo suderė
ta tarp darbininkų ir režimo 
atstovų. 

Apie tolimesnį Lenkijos ke
lią rašo ir trys Amerikos įtan-
kingieji savaitiniai žurnalai. 
Rugsėjo 15 laidose ypač apstu 
įvairių pranašysčių. 
U.S. News & World Report 
savaitraščio korespondentai 
David B. Richardson ir Robert 
P. Martin taip samprotauja: 
"Kremliaus vadai tikisi, kad 
darbininkams sugrįžus į dar

bovietes, naujasis Lenkijos ko
munistų šefas Stanislavv Ka-
nia r ū p i n s i s p a l a i p s n i u i 
silpninti politines sąlygas, ku
riomis grindžiamas streiko iš
sprendimas... Toks planas ke
lia mažiau tiesioginių pavojų 
negu invazija į Lenkijos teri
toriją, tačiau rusams rizika vis 
vien yra rimta: jie turi skai
tytis su faktu, kad, režimui 
neįvykdžius susitarimo su dar
bininkais, pastarieji vėl gali 
masiniai išeiti iš darbų, gali 
kilti smurtas, o Kremliuje gali 
atsinaujinti spaudimas kari
nei intervencijai". Kai kurie 
žinovai mato ir kitą galimybę 
būsimuose darbininkų ir kraš
tą valdančios komunistų par
tijos santykiuose. Jie mano, 
jog partija sieks kooptuoti nau
jai susikūrusias profsąjungas į 
Lenkijos ekonominės krizės 
sprendimo procesą ir tokiu bū
du galės su jomis dalintis atsa
komybe. Vienas stebėtojas 
Varšuvoje taip aiškina: "Nau
jųjų profsąjungų vadų nesle
gia patikimumo spraga, kuri 
sekioja komunistų partijos 
pareigūnus. Tačiau t a i gali 
pasikeisti, kuomet darbinin
kai prisiims dalį atsakomybės 
kaip teisių saugotojai". Anot 
jo: "J ie gali netrukus atsidurti 
tokioje padėtyje, kad turės gin
ti griežtus apribojimus... kaip 
reikalingas, trumpalaikes eko
nomines priemones. Šalia to , 
jie turės prižiūrėti, kad darbi
ninkai prisidėtų prie šal inimo 
tokių negerovių kaip darbo 
p ra l e id inė j imas , n e r ū p e s t 
i n g u m a s , menka gaminių ko

kybės kontrolė ir pan." 
U.S. Neivs & World Report 
korespondenta i toliau rašo, jog 
naujųjų profsąjungų pertvar
ky to režimo vadai sutar ia , jog 
Lenkijoje būtina įvesti įvai
rias reformas, o t am rei
k a l i n g a finansinė pagalba iš 
užsienio. Pastebėtina, jog šiuo
met inė Lenkijos skola Va
k a r a m s siekia apie 20 milijar-
d ų d o l e r i ų . T a č i a u , 
" S v a r s t y d a m i naujus pagal
b o s s iū lymus iš Vakarų, len
k a i turi atsižvelgti į Maskvos 
reakciją. Yra ženklų, jog Krem
l ius būkš tau ja dėl per didelio 
Lenkijos priklausomumo nuo 
Vaka rų , nes tai gali susilp
n i n t i Maskvos įtaką. Tassas, 
kur i s r e t a i mini Vakarų finan
s inę paga lbą komunist inėms 
va l s tybėms , anksčiau šį mė
nes į skelbė, jog nuo 1971 m. pa
skolos iš Vakarų pakilo dešim
ter iopai , o skolos atmokėjimas 
k a i n a v o 7 milijardus dolerių". 

Tokios skolos tai dar ne vis
k a s . Didžiausia JAV prof
sąjungų federacija AFL-CIO 
y r a sudar ius i 25 tūkstančių do
lerių fondą padėti l enkams 
įs teigt i nuo komunistų par
tijos nepriklausomas prof
są jungas . Beje. ta i padary ta , 
n e p a i s a n t st ipraus pasiprie
š in imo, kurį išreiškė J A V Vals
tybės sekretorius E d m u n d 
Muskie , aiškinusio, jog toks žy
gis gal i būti "sąmoningai klai
d inga i supras tas" . Kaip paste
bi korespondentai "rusai , 
ikšiol pasmerkę 'Vakarų kiši
mąs i ' į Lenkijos reikalus be 
abejo š i ame žygyje" įžiūrės toli
mesnį Amerikos intrigų įrody-
mą . 

Kito į takingo Amerikos 
savai t rašč io Newsweek kores
ponden tas Fred Coleman taip 
a p t a r i a padėtį Lenkijoje: "Jei
gu ga l ima vadovaut is istorija, 
ta i reikia manyt i , jog Lenkijos 
streikininkų sugrįžimas į dar

bus neišsprendė pačios di
džiausios pastarojo dešimtme
čio krizės Rytų Europoje. I š 
tikrųjų krizė perėjo į nauja, gal 
net pavojingesnį tarpsnį... Leo
nido Brežnevo vadovaujamas 
režimas dažnai tiesiog nepa
keliamai lėtai stoja akis ta ton 
prieš lemiamus sprendimus. 
Tokiu būdu gali užtrukti kelios 
savaitės, netgi keli mėnesiai , 
kol Kremlius pagaliaus pa
darys vienokį a r kitokį spren
dimą". Autorius beveik pa
žodžiui pakartoja U.S. Neivs & 
World Report spėliojimus, k a d 
sovietai spaus lenkų valdžią 
sugrįžti į pirmykštę padėtį, t.y. 
ilgainiui atmesti sandėrio t a rp 
darbininkų ir vyriausybės pa
grindus. J i s cituoja vieną ilga
metį Vakarų diplomatą Mask
voje pasakiusį, jog "Gdansko 
susitarimai yra nelaimės užsi
t raukimas. Jie neišvys dienos 
šviesos tol, kol reikalus tvarko 
sovietai". 

Korespondentas Coleman to
liau klausia: "Kas atsitiks, jei
gu nepavyks sugrįžti į pir
mykštę padėtį? Kai kurie 
žinovai mano, jog net pa tys 
Kremliaus vadovai neturi t a m 
atsakymo. Jų veiksmai pri
klausys nuo kol kas neprama-
tytų įvykių Lenkijoje ir k i tur 
Rytų Europoje".Didžiausią 
nerimą Maskvai kelia gali
mybė, jog neramumai Lenki
joje gali persimesti į kaimyni
nę Rytų Vokietiją, kur daug 
sunkiau nutylėti apie streikus, 
kai esama visai šal ia Vakaru 
iš kur žinios apie Lenkijos įvy
kius nuolat plaukia. Jeigu ta ip 
įvyktų, sovietai gal i nutar t i 
intervenuoti Rytų Vokietijoje, 
aplenkdami Lenkiją, kur pasi
priešinimas sovietų invazijai 
greičiausiai privestų prie n e 
papras ta i didelio kraujo pra
liejimo. Iš kitos pusės, jeigu pa
dėtis ir nesiplėstų už Lenkijos 
ribų, ji ūmai gali tapti ne
p a k e n č i a m a Maskvos va
dams. Anot Coleman, "Padrą-

Kai į komunistinės valdžios 
viršūnes, apgaubtas paslap
timi ir tamsa, ka r ta i s blyksteli 
prožektoriaus spindulys, pasi
rodo ne į t i kė t i n i d a l y k a i , 
tiksliau pasakius — asmenys, 
kurie panaudoja savo aukštas 
pozicijas grynai asmenikiems 
malonumams — ir t a i valsty
bės sąskaiton. 

Tai įvyko neseniai Lenki
joje, kai po Dancigo ir kitų 
miestų darbininkų streiko 
Gierekas pakeitė kelis vado
vaujančius asmenis, jų tarpe ir 
radijo—televizijos priežiūros 
komiteto pirmininką Szcze-
panskį. Su jo pakeit imu iškilo į 
viešumą negirdėtos apimties 
skandalas. 

Naujasis Lenkijos radijo— 
televizijos priežiūros komiteto 
pirmininkas Bareckis, vos per
ėmęs t as pareigas iš Szcze
panskio, sušaukė radijo—tele
vizijos priežiūros komitetą. 
Pirmiausia paaiškėjo, kad Var
šuvos finansų kontrolės komi
sija keletą metų bandė kont
roliuoti tos įstaigos balansą, 
bet veltui: įstaigos finansinę 
padėtį žinojo tik Szczepanskis 
ir jo padėjėjas Patekąs. 

Bareckis padarė sąrašą įstai
gos kilnojamojo ir nekilnoja
mojo turto, kuris priklauso 
radijo—televizijos įstaigai, bet 
kuriuo naudojosi išimtinai jos 
vadovas Szczepanskis. O tas 
turtas — namai , vilos, avių 
auginimo ūkis , jachta „Pogo-
ria", verta 90 milijonų zlotų 

(dar nepilnai išmokėta). Jach
tą aptarnauja 6—15 asmenų, 
be to jachta dar naudojasi 30 
jūrininkystės mokinių. Szcze
panskis aiškino, kad j?x-hta 
y ra r e ika l i nga te leviz i jos 
programoms, bet faktinai ;i 
buvo naudojama turtuolių 
p a s i v a ž i n ė j i m a m s . D a b a r 
j a c h t a p a d o v a n o t a l enkų 
skautų sąjungai. 

Paaiškėjo, kad buvęs radi
jo—televizijos įstaigos virši
n inkas turėjo savo reikalams 
malūnsparnį, orlaivį, „oro 
taxi" ir 5 brangius automobi
lius (Lancia, Alfa Romeo, Stra-
tos, BWV) su gerai atly
ginamais šoferiais. Naujasis 
Szczepanskio įpėdinis komi
teto posėdyje iškėlė klausimą, 
kas dabar daryt i su 40 daugia
kalbių stiuardesių, kurios buvo 
Szczepansk io dispozici joje 
(jachtai aptarnaut i ) ir su kelio
l ika šoferių. S t i u a r d e s e s , 
mokančias svetimas kalbas 
bus galima įjungti į radijo— 
televizijos programų atlikimą. 
Bet blogiau su šoferiais, nes 
Bareckis pasakė: „Man gaila 
jų, bet automobilį vairuoti aš 
pa ts moku". 

Vienas pirmųjų naujojo 
viršininko žygių — suspen
duoti Szczepanskio planą 
atleisti keliasdešimt radijo— 
televizijos darbuotojų žurna
listų. 

Nukelta į 5 psl. 

Dr. J. Girnius po ligos jau kalba Dainavoje, kairėje „Draugo" atsto
vas V. Rociūnas ir dešinėj — dail. M. Ambrozaitienė. 

Nuotr. V. Maželio 

sinti darbininkų laimėjimų, 
Lenkijos mokslininkai, me
nininkai, mokytojai ir stu
dentai dabar ieško būdų kaip 
atsipalaiduoti nuo komunistų 
partijos kontrolės. Toks užsi
krėtimas... gali pastūmėti 
Maskvą į intervenciją, kol, 'su
puvimas' per toli nėra pasie
kęs". 

Maskvos laikyseną apspręs 
ne tik ideologiniai susikirti
mai, o ta ip pat ir ekonominė 
būklė. Coleman rašo. kad 
"kritiškasis elementas jau ne
bėra darbininkai, o slypinčios 
ekonominės problemos, pri-
vedusios prie streikų... Len
kijos valdžia prideramai įvedė 
suvaržymus ekonominiams 
sunkumams spręsti. Tačiau 
padrąsintoji darbininkija su 
naujai įgyta teise streikuoti da
bar pajėgesnė tiems suvar
žymams priešintis. Trumpai 
sakant, laimėta politinė laisvė 
gali veikti prieš dabartinius 
ekonominius Lenkijos intere
sus. O ta i tik prisidės prie ne
stabilumo, kuris mažins gali
mybes Maskvai nekišti pirštų 
prie Lenkijos". Kaip vienas 
diplomatas Maskvoje nedvi
prasmiškai įspėjo: "jeigu dar
bininkai dar kartą eis strei

kuoti, galima laukti sovietinių 
tankų pajudėjimo". 

* 
Plačiausiai JAV skaitomo 

savaitinio žurnalo Time kores
pondentas Thomas A. Scan-
ton. komentuodamas Lenkijos 
režimo sandėrį su streikinin
kais, ta ip rašo: "Daugumas 
Vakarų ekspertų abejoja, a r 
Varšuvos vyriausybė pildys 
svarbiąsias politines nuolai
das (darbininkams). Kai kurie 
pažadai gali būti įvykdyti. Ta
čiau visiškas ano sandėrio įgy
vendinimas reikštų komunis
tinės sistemos išardymą, arba 
mažiausiai jos smarkų susilp
nėjimą... Tai galėtų privesti 
prie de facto daugiapar t inės 
sistemos, kurios komunizmas 
ideologiniais sumetimais ne
galėtų pakęsti". 

Lance Morrow, kuris dažnai 
rašo Time žurnalo vedamuo
sius straipsnius, pastebi: "Ko
munistų manifesto lozungui 
'Visų šalių proletarai vie
nykitės' Lenkijos darbininkai 
suteikė ironišką dimensiją, ku
ria vargiai ar gali Maskvos 
politbiuras gardžiuotis. Komu
nizmas turėtų būti išeitis: len
kai tvirtina, jog tai dalis pa
čios problemos". (epsi 

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE 

D R . J U O Z A S K R I A U Č I Ū N A S 

Norėdamas sužinoti, k a i p De Gaule aerodromą 
galima pasiekti be taksio paga lbos , kitos dienos rytą 
vykau ten požeminiu traukinėliu ir po to autobusu. 
Yra tik dvi autobusų linijos, kurių autobusai kur
suoja tarp aerodromo ir Pa ryž i aus priemiesčių, kur 
jau randamas požeminis t raukinė l i s . Aerodromas 
y r a dviejų aukštų: pirmas a u k š t a s Paryžiun atvyks
tantiems, antras — išvyks tan t iems. Keleiviai iš 
lėktuvų ir į lėktuvus pervežami konvejeriu, kuris išsi
tiesia beveik pusę km tarp aerodromo ir lėktuvų. 
Susisiekimas tarp pirmo ir an t ro aerodromo aukšto 
y ra keltuvais, tik jie paslėpti ir sunkiai r andami . 
Šiaip yra pakankamai nurodymų, kur ir ką ras t i . 
Šalia prancūziškų yra ir ang l i škų užrašų. Žinoma, 
aerodrome yra ir restoranų, užkandinių, suvenyrų 
krautuvių ir pan. 

Tos dienos popietį dar ka r t ą vykome į Luvro 
muziejų. Šį kartą apžiūrėjome p i rmame aukšte esan
čias vertybes. Jos nuo seniausių laikų, ligi 
viduramžių. Įdomu sekti žmonijos meno, kulto ir kul
tūros vystymąsi, atsiminti vals tybių kilimus ir kri
timus. Neapsakomas pasigrožėjimas matyti graikų 
klasikines skulptūras, i šdab in t a s kolonų viršūnes 

j bei didingai sustingusias egiptiečių skulptūras ir t.t. 

Apėję keletą salių ir atbukinę dėmesį, palikome 
Luvrą ir vykome į Šv. Širdies bažnyčią. Ji randasi 
Paryžiaus šiaurinėje dalyje, an t kalvos. Ėjome siau
romis kreivomis gatvelėmis iš užpakalio, nors daug 
turistų naudojasi priekyje esančiu keltu. Erdvi, graži, 
labai stilinga bažnyčia, su daug meninių puošmenų 
viduje, keliais bokštais ir bokš tams prilygstančiu 
kupolu. Nuo jos laiptų ir aikštelės matomos žemiau 
išsitiesusio miesto dalys. Netoli išėjimo durų yra pa
aukšt intas plotelis su klausykla ir kunigu joje. 
Užraše paaiškinta , kad kunigas y r a išpažintims ir 
pasi tar imams. Mačiau žmonių ten einančių. Baž
nyčioje ir aplinkui zuja daugybė žmonių, grupės 
mokinių su mokytojais, aikštelėje keletas turistinių 
autobusų su angliškais, daniškais , itališkais ir kito
kiais užrašais. 

Po vakarienės, grįžtant siaurutėmis gatvelėmis 
iš mūsų pamėgto restorano, atkreipiau dėmesį į 
vieną aukštais metaliniais virbais aptvertą kiemą, 
kuriame pas ta ty tas kokių 4 m. aukštumo apskri tas 
paminklas . Pro tą kiemą ir anksčiau praeidavau, bet 
neatkreipiau dėmesio. Tik t ada pastebėjau a n t 
p a m i n k l o š e š i akampę žva igždę ir u ž r a š u s : 
Auschwitz, Dachau, Stutthof ir kitų nacių koncen
tracijų stovyklų vardus. Perskaičiau ir dalį užrašų 
smulkesnėmis raidėmis. Tai paminklas sunaikin
tiems žydams atminti. J i s byloja ir ilgai bylos apie 
įvykusią žydų tautos nežmonišką tragediją. 

L a n k o m e V e r s a l į 

Sekančios dienos rytą, požeminiu traukinėliu 
vykome ligi galutinės Paryžiaus priemiesčio stoties. 
esančios pietvakariuose nuo miesto. Iš čia autobusu į 
galutinę stotį, prie Versalio. Ten randasi visame 

pasaulyje garsūs karaliaus Liudviko XIV-to rūmai. 
Pereiname plačią aikštę, padengtą kietu žvyru. 

Joje daug automobilių, turistinių autobusų, moto
ciklų ir nesuskaitoma daugybė žmonių. Metalinė 
tvora, su paauksuotais vartais, skiria aikštę nuo 
kiemo, kuris išgrįstas akmenimis, su šiek tiek aply
ginta viršūne. Kiemas yra erdvus su priešais esan
čiais didžiuliais, stilingais, trijų aukštų, laužtinių 
skliautų formos, kurių ragai atsukti priekin, rūmais. 
Pirmiausiai, apeiname rūmus iš vieno krašto ir atsi
duriame jų užpakalyje. Už aikštelės. į abu šonu ir tie
siai, radome Versalio parkus. Arčiau rūmų matome 
lysves su apkarpytais žalumynais, o toliau — dide
lių medžių parkai. Viename šone yra lėkšta nuo
laida, ten nemažu atstumu vienas nuo kito įruošti fon
tanai , apskrituose baseinuose. Gražu pasidairyti ir 
pasigėrėti. 

Panaš ius rūmus ir fontanus, tik fontanai arčiau 
vienas kito, buvau matęs Potsdame, netoli Berlyno. 
Tie buvo Prūsijos karalių rūmai — Sans-Souci. 

I š rūmų priekio, su gausybe kitų lankytojų, 
einame į rūmų vidų. Daugybė kambarių ir salių. Jų 
sienos ir lubos išdabintos freskais, paveikslais, 
gobelenais, kabančiais kristalo sietynais, stovinčio
mis žvakidėmis, papuoštomis auksu ir kristalais. Kai 
kurių patalpų grindys padengtos rankomis darytais 
kilimais, o kitos — tik parketu klotos. Daugelio kam
barių sienose yra nišos, kuriose kūrendavo ugnį 
patalpos apšildymui. Kai kuriose patalpose yra ir 
židiniai, panašūs į mūsiškius, apšildymui. Ypatingą 
įspūdį teikia veidrodžių salė, kur visos sienos veid
rodinės, nuo lubų kabo daugybė kandeliabrų, pasie
niais pastatyta brangių baldų. Tikra pasakų 
karalystė: 

. (Bus daugiau) 



D R A U G A S , ketvirtadienis, 1980 m Mūsų kolonijose 
Waterbury, Conn. 

15 Lietuvių fronto bičiulių stovyklos Dainavoje. Rimto pranešimo rimtai klauso inž. Juozas Ardys ir daktarai 
Kazys Ambrazaitis, Antanas Razma ir Zenonas Brinkis. Nuotr. V. Maželio 

DETROITO ŽINIOS 
PRASMINGI ŽODŽIAI IR LIETUVOS 

į VAIZDAI TAUTOS ŠVENTĖJE 
ALFONSAS NAKAS 

LB Detroito apylinkės valdyba 
surengė Tautos šventės minėji
mą sekmadienį, rugsėjo 7. Ta pro 
ga pilnutėlėje D i e v o Apvaizdos 
šventovėje dalyvavo ateitininku, 
skautu, šaulių, vyčių bei kitu or
ganizacijų atstovai su 10 vėl iavų 
ir 'labai negausus būrelis litua
nistinės Žiburio mokyklos moki
nukų su keliom mokytojom (vi
so į rezervuotas vietas tesusirin
ko tik lygiai 50 žmonių įskaitant 
ir vė l iava nešėjas bei jų palydo
vus-. Jautriame pamoksle kun. V. 
Kriščiūnevičius tam negausiam 
jaunimui priminė, kad jis turi 
branginti lietuvių kalbą ir reng
tis Lietuvos prisikėlimo ateičiai, 
nes jam tikriausiai bus lemta į tė-
Tynę sugrįžti. Giedojimui vado
vavo ir solo giedojo Pcanas Za-
sanka. 

Po pamaldų tris valandos ket
virčius palaukus (kam toks ilgas 
tarpas ) , didžiojoje Kultūros c. 
salėje prabilo LB Detroito apyl. 
/ -bos pirm. Narimantas Udrys. 
Keliais žodžiais minėjimą atida; 
ręs, kalbėti pakvietė PLB v-bos 
vykd. vicepirm. Vaclovą Kleizą. 
Prelegentas pateikė tris labai į-
dornius, nesunkiai vykdytinus, 
bet nepaprastai reikšmingus bei 
pAsmingus pasiūlymus: organi
zuotiems išeivijos l ietuviams 
bendrauti tarpusavy (pvz. LB 
Detroito apylinkė su tokia pat a-
pylinke Australijoj, Argentinoj, 
Anglijoj ar ki tur); bendrauti su 
sovietų kalėjimuose bei koncent
racijos stovyklose kalinamais po-
litikaliniais, juos įsūnijant bei į-
dukrinant, jiems rasinėj ant laiš
kus, siuntinėjant siuntinėlius 
e t a ; ir pagaliau "bendrauti" su 
okupantams atsidavusiais bei par
sidavusiais Lietuvą valdančiojo 
aparato žmonėmis , jiems pasto
viai ir neatlaidziai rašinėjant pa
sipiktinimo laiškus, tuo paro
dant, kad jų veiksmai mums žino
m i mūsų sekami ir smerkiami. 

Čia turiu pastebėti, kad antrąjį siū
lymą (dėl politinių kalinių) jau 
bandė vykdyti prieš keletą metų 
kel i jaunimo vadai. Deja, dėl kitų 
abej ingumo, tas projektas sužlu
go. Refida manyti , kad PLB vado
vybei akciją į savo rankas paė
mus , jaunimą į darbą įtraukus, 
rezultatai būtų neblogi. Pirmasis 
pasiūlymas m u m s naujas ir labai 
patrauklus. Jis galėtų tapti lietu
vybės atnaujinimo, pagyvinimo 
mielėmis . Lygiai patrauklus ir 
vykdytinas trečiasis siūlymas, y-
pač 'kai LKB Kronikos ir kiti po
grindžio leidiniai pateikia tiek 
daug okupanto tarnų pavardžių. 

Vaclovas Kleiza kalbėjo tik 
17 minučių. Jo kalboje nebuvo 
nieko nereikalingo. Jei didžiųjų 
švenčių metu visi taip kalbėtų, 
gal publika imtų minėjimus gau
siau lankyti ir atidžiau klausytis... 

Publikai pristatydamas skaid
res atvežusi Romą Šležą, N . Ud
rys pateikė jo biografines stamb-

menas, nuo gimimo 1938 m. Klai
pėdoje, iki Bostone aukštuosius 

formuoti dainoriai o kitiems 
"propagandinės" Vilniaus ir Kau 
no priemiesčių statybos. O aš no
rėjau, kad autorius daugiau uni
formų parodytų, kad akivaiz
džiau justume, kas Lietuvą da
bar valdo. Statybos, kas matėme 
dabartinius Lietuvos miestus, yra 
tikros ir būtinos. Tai ne okupan
to nuopelnas, o būtinybė, pramo
nei ir miestams augant. Gal tik 

mokslus baigusio, didelių d a r b ų j m u z i k a tarpais buvo pergarsi, per 
T V bei f i lmų bendrovėse, įskai 
t a m dokumentinių filmų kūrimą 
paskaitas National Geographic 
Society, vaizdinės medžiagos ruo
šimą 1980 m. JAV gyventojų su
rašinėtojams, dalyvavimą lietu
vių programoje anglų kalba ;r t.t. 

Romas Šležas, ramus, viduti
nio ūgio, tamsiaplaukis, dailia 
barzdžiuke vyras, prie mikrofono 
tik minutei tepasiliko. Giliu bal
su lėtai paaiškinęs, kad tai bus 
Lietuvos vaizdų skaidrių monta
žas, nereikalingas jo žodinių ko
mentarų, o tik lydimas jo parink
tos muzikos, paprašė minutės 
kantrybės, keisti jam pasiruošti. 

Man šios skaidrės nebebuvo 
naujiena. Jas mačiau Santaros -
Šviesos suvažiavime 1974 metų 
rugsėjy, tad lygiai prieš šešerius 
metus. Tuomet, regis, tik iš Lie
tuvos atvežtos (spėju kad dary
tos 1973 m. gale ar 1974-jų pra
džioj, nes kaimo bei miestų par
kų peizažas —sniegas , sniegas, 
pats vidužiemis). Tuometiniam 
reportaže iš Tabor Farmos (Drau 
gas, 1974.IX.26) apie Romo Šležo 
vaizdus štai ką rašiau: 

"Skaidrės, skaidrės! Lietuvos 
kaimo peisažas. Pagyvenusių vy
rų veidai. Vilniaus priemiesčių 
dangoraižiai. Jaunos, gražios ir 
negražios moterys. Veidai, bute
liai, stikliukai, tostai. Kauno Ža
liakalnis. Vilniaus Gedimino gat
vė . Jauni ir seni veidai. Katedra. 
Gedimino kalnas. Daugiau veidų, 
daugiau butelių, daugiau stikle
l ių. Televizijos programų pavyz
džiai. Klaipėdos vaizdai. Kelios 
Kauno akimirkos Vilniaus uni
versitetas. Šv. Onos bažnyčia. 
Žmonės gatvėse ir kambariuose. 
Televizijos programų pavyzdžiai. 
Bažnyčios iš vidaus ir iš oro..." 

Tai ano seanso skerspiūvio de
talė, net su pasikartojimais. Visa 
ar beveik visa tai buvo ir šiame 
seanse po Šešerių metų, Tflc, re
gis, buvo daug daugiau ir įmant
riau. Po daug sakančio pavadini
m o "Pirmas grįžimas" ekranas 
nušvito Lietuvos kaimo viduržie
mio peizažu kurį operatorius il
giau paliko. Paskui jau vaizdas vi
jo vaizdą, gal kas sekundė nau
jas, be jokių kliksėjimų, vienas ki
tą švelniai keisdami. Lydėjo vi
sokios muzikos popuri, skaidrių 
autoriaus sumontuotos. Dainavo 
angliškai, moteris, liejosi Kipro 
Petrausko "Bakūžė", į pabaigą ir 
Sabanrausko "Paskutinis sekma
dienis". Dainavo ir kažkokių uni
formuotų milicininkų ar karių 
choras, iš tenykštės televizijos 
nusigrotas. Matėme skupuotą 
1973-jų metų Lietuvą. Gyvą, gają, 
dantį sukandus kuriančią, dirban 
čią, statančią, pramogaujančią. 
Kai viskam užsibaigus teko su 
publika dalintis įspūdžiais, buvo 
tokių, kuriems nepatiko tie uni-' ^ 

skardi, bet tai turbūt kultūros 
centro mikrofonų kaltė. S i ū 
lyčiau, kad Romo Šležo skaidrės 
būtų rodomos visuose didesniuo
se lietuviškuose telkiniuose ir vi
sose lituanistinėse mokyklose. Be
je, jų demonstravimas užtruko a-
pie 34 minutes, bet, pagal reika
lą, būtų galima ir keletą minu
čių sutrumpinti, ir keliolika ar 
dvidešimt kelias ištęsti sakysime, 
iki valandos, kai kuriuos vaizdus 
ilgesniam paliekant. 

BENDRUOMENĖS VAKARAS 

Po vasaros atostogų ir įvai
rių išvykų waterburiečiai vėl 
renkais kultūrinei veiklai bei 
pramoginiams renginiams. Kaip 
įprasta, pirmajam renginiui Lie
tuvių klubo salė visada būna lais 
va Lietuvių Bendruomenės vai 
dybos renginiam metiniam Bend 
ruomenės vakarui, kuris šiais me
tai bus spalio 4 d. Vakaro meni 
nėję programoje dalyvaus jauna 
solistė Marytė Bizinkauskaitė iš 
Brockton, MA. Ta i gabi muzi
kos studentė, lavinanti savo 
gražų balsą vietos konservatori
joje ir gražiai besireiškianti 
Naujosios Anglijos lietuvių ren
giniuose su lietuviška daina. Nors 
ji yra trečios kartos lietuvaitė, lie 
tuvių kalbą vartoja laisvai; žo
džių ištarimas be priekaištų. W a ! 
terburiečiams dainuos pirmą kar j R 

tą, todėl šios dainin ;nkės atsi 
lankymo labai laukiama. 

C L A S S I Fl ED GU I DE 
S E A L E S T A T E 

Marąueoe Parke — 2638 West Lith-
u t a a a Plaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
{rengtas beiamentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 mas. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint -r- 776-4956 

6230 S. AJLBANY AVE. 
atdaras apžiūrėjimui nigs. 18-19-20 <L 

nuo 6 Iki 7 -vai. vakaro. 
MCR. BUNGAXX>W 5 kamb. (2 mie
gami). Naujos apintelSs vlrtuv8je. Pil
nas rūays Ir pastoge. Karšto van
dens - guzo, žillma. Nauja elektra. 
$4-5,900 arba geriausias pasiūlymas. 
Dėl inlormacių skambint — 

6 5 6 - 2 2 3 4 

Vakaras įvyks Šv. Juozapo mo- . . . . . 
• ' J i ~ Į SyS Aptvertas kiemas 

Teužtrukęs vos vieną valandą, 
minėjimas baigtas Tautos h i m 
nu. Nepaisant prie iėjimo renka
mų aukų (aukos — švietimo rei
kalams, n e už įėjimą, bet publi
ka to nežinojo) ir bereikalingo 
bent penkiolikos minučių nudel-
simo, minėjime dalyvavo tarp pu
santro ir dviejų šimtų žmonių. 
Gaila, jaunuolių tik keletas tesi
matė, nors jiems ir paskaita, ir 
skaidrės būtų buvę labiausiai prie 
širdies. 

Moterų liežuvis yra kardas, 
ir jos rūpinasi, kad jis nerųdy-
tų. Kinų priežodis 

Žmonės neįtaria kitų ta is nu
sikaltimais, kurių jie patys ne
daro. Johnson 

Juo aukštesnis esi, tuo labiau 
būk nusižeminęs. Saliamonas 

kyklos didžiojoje salėje 29 John 
Street. Svečiai sėdės prie skonin
gai papuoštų stalų, kuriuos re-
zervuojasi iš anksto. Reservaci-
jos priimamos knygyne "Spauda", 
10 John Street, arba pas valdybos 
narius. 

Po programos bus šokiai gro
jant populiariajam "Johny Mar
tin' orkestrui iš Hartford, Ct. 
Pasivaišinimui bus paruoštas 
įvairių užkandžių bufetas ir at
gaivos stalas. Laimės šuliny bus 
trys vertingos premijos. 

Šio bendruomeninio vakaro 
proga kasmet vyksta gražus kai
myninis bendravimas, nes stalus 
rezervuojasi ir plačios apylinkės 
šeimos bei draugai. Laukiama 
gausiai jaunimo, nes ir progra
moje jaunoji karta. Vakaro pra
džia 7:30 vai. vak. Įėjimo auka 
6.00 dol., jaunimui — 4.00 dol. 

Waterburio renginių kalendorių 
je šiuo metu numatyta ir dauge
lis kitų įvykių, būtent: 

Spalio 1: LB rengiamos tauto
dailės parodos atidarymas cent
rinėje miesto bibliotekoje, vyks 
iki spalio pabaigos. 

Spalio 3, 4,ir 5: lietuvių tauto
dailės ir meno paroda Lietuvių 
klubo naujai atremontuotoje sa
lė je 

Spalio 11: šokių vakaras Lie
tuvių klube. 

Spalio 12: metinė parapijos va
karienė Šv. Juozapo salėje. 

Spalio 25: linksmavakaris Lie
tuvių klubo naujojoje salėje 

Lapkričio 1: Vyčių kuopos ren 
giamas linksmavakaris "Mardi 
Gras" Šv. Juozapo mokyklos sa
lėje. 

Lapkričio 2: Vėlinių išvyka į 
Putnamo seselių vienuolyną. 

o. r. 

Atdaras apžiūrėjimui 
seknmd. nigs. 21 d. 1 iki 5 v. popiet 

16346 S. 83rd Court 
P A L O S HILLS 

ražus 3-jų miegamų "raised ranch" 
j namas. 1*4 vonios. Ąžuolo grindys, 

•pintelės ir papuošimai. "Built-in" vi
kresnis ir orkaite. Pilnas rū-

$73,900. 
Kreiptis į sav. (angliškai) tel. 974-9087 

^-5>0«>«>B^^>«>S>C^5>S>«>ff-«>«>» 

We'll help you make the right movė. 

JE I GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
66M S. Putoki Road 

Ttl. _ 767-0600 
Insependently owned and operatel 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkime 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrini!, bungalovv Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

mmittiittHJiiimuiimiimimmiiiiiimu 
BŪT? NUOMAVIMAS 

N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedrie Av. — 778-2233 
ItltlIlUIIIIHIHIlIHIlI: 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

IeL 376-1882 arba 376-5996 
1IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIUU1U11UUUIUIII1 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinumiiuiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 YV. 69 S t , teL 776-1486 

illilIlIlIlIUlUIIIIIIIIIIIIIIUIIIlllllllllllIlUI 

lllllllllllllllllttIIIIItlIlIlIHIllUIlIllllMllllf 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
ininniiniiiiiiiiiimiiiiniiiiiuiiiniiHiini 

/ESKAU PASKOLOS 
>••»• 

iiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiHiiiuuiiiiii 
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

1 5 % NUOŠIMČIŲ 
Galiu užstatyti Real Estate. 

V A C Y S — 436-9667 
arba vakarais — 789-6250 •••/•> 

illllllllllllllllllilllillllllllllllllllllliuillttll 

D £ M E S I O 

PACKAGE £XPRESS AttENCT 
MARIJA yOREIKIF.Vg 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rAštca 

prekes. Maistas Ii Europos) aaadettu. 
SSOS W. «» St., Chicago, IX SOSa* 

TEIi. — WA 5-S7S7 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda, 

TeL _ W A 5-8083 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, 
Chicago, 111. 60632, teL 9?7-5980 

> • • < - » - » » » « » • < 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visu rusiu grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 
• • » • • • • * 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti. 

atnaujinti. Garai*. Viduje ar if lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jaus 
su patyrimu, ui prisinamą kainą pa
das, riramhinsnt po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 , 

imiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimi 
A L F R E D E R I C H S E N N 

-
Jonas Basanavičius 

The Patriarch o f the Lithuanian 
National Renaissance 

-
Easteuropean b iography Series 
No . 1. 
Išleido Oriental Research Part 
nere, Mass . 1980. Kieta is v irše
liais. Ka ina s u persiuntimu $10. 
I l l inois gyv. d a r prideda 57 ct . 
va ls t i jos mokesčio. 

U ž s a k y m u s s iųs t i : 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

lllinillHIIIIIIIHIIIIIlIHItHiUU^tfSHHIIHI 

tUi J 
V. s. L. Kalinauskas „Romuvos" stovykloje įteikia jūros skautų darbuotojui 

M. Stundžiai žymenį u2 jo didelius darbus skautijai.Vuotr. V. Bacevičiaus 

t? 
A n t a n a s RubŠys 

RAKTAS I NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina j pasaulį. Bendrija 
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka. Bendrija kovos 
lauke. Bendrijos malda ir dora. tikrasis Dievo garbinimas, Tikroji 
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas. Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu S9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 ct. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si, Chicago, IL 60621 

^ 

ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIU KALBA 

Per kun. B . Kuhn, OFM, g a 
lite gauti lapelį su rytmet inėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai a t 
spausdintas lapelis ( 6 pusla
piu), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pas iųski te 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, m . 60629. 

.iiiimiiiiiiHiiiiuiiimiuiiiuiiiiiiiimiiiHi 
Kelias į altoriaus garbę 

J . VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
f ikaci jos bylos apžvalga. Gene
ralines Postul iaci jos le idinys 
1969 m . 

Kaina su pers iunt imu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

imiimuHiimuniiiiHumiuinumniiiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražu* paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiMimim 
Sol. Prauiime Ragiene 

dainuoja 

MISCELIANEOŪS 

iiiiiiiiiiHHHiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtuii 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SEBVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. M*plew.od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU i&kvletimal. pildomi 
PILIETTB6S PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIUIIIIIlIUJUUUIUUIlIli 

iiiiiiiiiiiittMiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiniiiiiiii 
i; įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai i i mūmj sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2561 W. 69 S t , Chicago, UI. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 915-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiimiiiiHiiMiiiuiiiiiiiiiuiiiiminiuiu. 

ui apdraod* nuo ngniea Ir totomo-
I Q « , — 30% — 30% plfiaa mokfeilt 
biUo pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 Vi West 95tii Street 

Tetef. — OA 4-8654 

Perskaitę "Draugą" duokit-
jį kitiems pasiskaityti. 

Fopular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Danzvvrdiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino Sią 
laid^ naujais paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60829 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

Y R A S A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos ir arijos— 6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 ct. Illinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629. 
jiiiiiiiimiuiiiiiiimmiiuimiimmiiHiiu 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiniii< 

LIK S V E I K A S 
R a i š a U R B O N I E N E at l ieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštel ių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina s u persiuntimu $8.95 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

http://1974.IX.26
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

PAMINCTA RUGSĖJO 8 JI 
TAUTOS ŠVENTĖ 

JAV LB St Petersburgo apy
linkės valdyba surengė Tautos 
šventės minėjimą. Minėjimas pra 
dėtas rugsėjo 7 d. (sekmadienį) 
Mišiomis už gyvus ir mirusius 
dėl Lietuvos laisvės kovotojus Šv. 
Vardo bažnyčioje, Gulfporte, ku
rias užprašė rengėjai. Mišias at
našavo Lietuviu Šv. Kazimiero 
misijos klebonas kun. Kęstutis 
Butkus, OFM, su svečiu Baltimo 
rės klebonu kun. A. Dranginiu. 
Šiai dvigubai šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. K. Butkus. 
Priminęs apie Marijos gimtadie
nio ir Tautos šventės jungtį, pa
mokslininkas kalbėjo apie gyvąją 
lietuvių tautą, be kita ko, išryš
kindamas tautos dvasines bran
genybes. Platesniu žvilgsniu įver
tino lietuvių kalbos svarbą bei 
reikšmę, pasisakydamas ir apie 
žmoniškosios prigimties tobulu
mo apraišką — kultūrą, kaip tau 
tybės atspalvį. Pamokslą baigė 
raginimu neišsižadėti savo tautos 
laisvės. I bažnyčią atsilankė gau
sus tautiečių skaičius. Pamal
dos baigtos visiems sugiedojus Lie 
tuvos himną. 

Akademinė šios šventės minė
jimo dalis įvyko lietuvių klube 
rugsėjo 10 d. 6 vai. vakare. Minė
jimą atitinkamu žodžiu pradėjo 
LB apylinkės pirmininkas Mečys 
Krasauskas. Pasveikinęs visus at
vykusius, pristatė svečią prel. Ra 
gažinską iš Brazilijos. Sugiedota 
Lietuvos himnas. Prasmingą in-
vokaciją kalbėjo kun. K. Butkus. 
Turiningą, kruopščiai paruoštą 
šiai šventei pritaikytą paskaitą 
skaitė Kazys "Palčiauskas. Paskai
toje nurodė šios šventės ;fclmę 
bei prasmę dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais valstybiniu mas
tu minint Vytauto Didžiojo pa
stangas vainikuoti Lietuvos vals 
tybės karaliumi ir jo mirties 500 
metų sukaktį. Vaizdingai primi 
nęs Vytauto žygių istorinę ap
žvalgą, K. Palčiauskas paskaitą 
baigė reikšminga išvada, kad Vy 
tautas feodalizmo gadynėj valdo 
vas siekė vainiko ne sau, bet sa
vo ttūtos valstybei — Lietuvai. 
Karaliaus karūna turdjo formaliai 
užtvirtinti Vytauto faktiškai pa 
siektą Lietuvos suverenumo star 
tušą visiems laikams. Šioji šven
tė — Rugsėjo 8-ji — Tautos 
šventė — turėtų padėti mūsų 
tautos vaikams įsisamoninti į vals 
tybingumo esmę bei prasmę. 

Meninėj daly atitinkančius 
šventės dvasią eilėraščius dekla
mavo: Jono Aisčio "Amžių gies
mę" — Kazys Gimžauskas ir Ka
zio Kuncos-Kuncevičiaus "Tik 
sapne" — Stasys Vaškys. 

Gražinos Jezukaitienės vado
vaujamas moterų vokalinis seks 
tetas, kurį sudaro: M. Grigienė, 
E. Radvilienė, K. Razgienė, M. 
Virbickienė, P. Vitkienė ir E. Viz 
barienė, pasirodė su naujai pa
ruoštu repertuaru. Sekstetas dar
niai atliko šias dainas: 1. Trijų se 
sėlių (liaudies daina), 2. Oi, ži
ba žiburėlis (liaudies daina), 3. 
Supinsiu dainužę — muzika M. 
Petrausko ir 4. Ąžuolų šlamesys 
— muzika ir žodžiai Aurelijos 
Paukštelienės. 

Po kiekvienos dainos publika 
dainininkes šiltai sutiko, įvertin 
dama gausiais plojimais, o pabai
goje nuaidėjo dar garsesnės ova
cijos. G. Jezukaitienei, įteikta 
puokštė gėlių. 

Po to paruoštas apie 200 su-

I sirinkusių lietuvių vardų rezo 
liucijas, skirtas JAV prezidentui 
Carteriui ir vyr. prokurorui Civi-
letti dėl demonstravusių Wa-
shingtone prie sovietų ambasa
dos lietuvių bylos nutraukimo, 
paskaitė Angelė Kamiene. Pub
lika jas vienbalsiai priėmė. Abi 
rezoliucijos "mailgramomis" iš
siųstos. Šia proga tenka pažymė
ti, kad JAV LB Floridos apygar
dos ir St Petersburgo apylinkės 
valdybos tiems patiems asmenims 
jau anksčiau tuo pat reikalu pa
siuntė raštus. Minėjimo dalyviai 
dar paraginti, kad pavieniai as
menys kreiptųsi į prezidentą ir 
vyr. prokurorą panašaus turinio 
"mailgramomis". 

Baigiantis minėjimui apylinkės 
pirm. M. Krasauskas paskelbė, 
kad tą vakarą ir visą rugsėjo mėn. 
bus renkamos aukos lietuviškam 
švietimui. Priminęs šio reikalo 
svarbą, prašė galinčius prisidėti 
prie šios rinkliavos. Po minėji
mo rinkliava ir pradėta. 

R Kalantos šaulių ir jūrų 
šaulių "Palanga" kuopų šauliai 
su vėliavomis dalyvavo bažny
čioje ir salėje. Sceną įspūdingai 
dekoravo dail. Jurgis Juodelis. 

Pabaigoje minėjimo vado
vas M. Krasauskas nuoširdžiai pa 
dėkojo visiems programos atlikė
jams, dail. J. Juodžiui ir visiems 
prie šio minėjimo sėkmės bet kuo 
prisidėjusiems. 

Minėjimas baigtas sekstetui su 
visa publika sugiedojus "Lietuva 
brangi". Visa programa tetruko 
1 vai. 10 min., kuri buvo įvairi ir 
gerai atlikta. 

Užsibaigus programai visi at
silankiusieji buvo pavaišinti po
nių suaukotais pyragaičiais ir ka
va. Dalyviai turėjo progos bičiu
liškoje nuotaikoje tarpusavyje 
pabendrauti. K. Grru. 

gą patekusiems lietuviams. Pasi
taiko mūsų tautiečių, kurie sako, 
kad čia mūsų tarpe nėra tokių 
vargšų, kuriuos reiktų šelpti. 
Taip, čia tokių nėra, bet, anot 
Balfo centro valdybos pirm. Ru
dienės, tiek daug Baltas ir šiuo 
metu suteikia pagalbos lietuviams 
pabėgėliams iš okup Lietuvos. 
Jie iš ten bėga su didžiausia ri
zika netekti visko, o kartais ir sa
vo gyvybės. Laimingu būdu pa
tekę į šį kraštą pirmiausia ir krei 
piasi į Balfą, prašydami pagal
bos. Tai va, kodėl mes ir šiuo 
metu vis dar turime remti Balfą, 
turime visi vykti į šią Balfo ge
gužinę. Rengėjai šį kartą pakei
tė gegužinės vietą — niekur nebe 
reikės toli važiuoti visiems tiems, 
kurie bus atvykę spalio 5 d., sek
madienį, 2 vaL p. p. į lietuviškas 
pamaldas Sv. Povilo katalikų 
bažnyčioje. Tuoj po šių pamal
dų ten pat parapijos kieme ir pra 
sidės ši metinė Balfo gegužinė. 
Jei pasitaikytų lietus, gegužinė! 
įvyks gražioje, didžiulėje parapijos 
salėje. Bus teikiami šilti lietuviš
ki pietūs. Veiks baras ir laimės šu 
linys. 

Valdyba nuoširdžiai prašo vi
sus lietuvius su savo draugais ir 
kaimynais dalyvauti gegužinėje. 
Dabartiniu metu šio skyriaus vai 
dybą sudaro pirm. Vitas Biliūnas, 
sekr. dr. Kotryna Giniotienė ir 
ižd. Stasys Slabokas. 

P. Mikšys 

_gg^g__j l [ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

t? 

Clevelando Juozapavičiaus šaulių kuopos atstovas J. Velykis įteikia dova
nas geriausiems šaudymo varžybų dalyviams Merkiui, Novickui ir Biliūnui. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Palm Beach, Fla. 
BALFO GEGUŽINĖ 

Palm Beach Balfo skyriaus val
dyba ir šiais metais rengia gegu
žinę sutelkti lėšų pagalbai į var-

HETCVOS KARIUOMENE 
Nepriklausomos Lietuvos ka

riuomenės oficiali pradžia buvo 
1918 m. lapkričio 23 dieną, 
kada Vilniuje buvo išleistas pir
masis ^akymas Lietuvos ka
riuomenei. Kariuomenės kūri
mosi pradžia pirmiausia buvo 
Vilniuje, bet vėliau, nuo 1919 
metų pradžios, kariuomenės kū
rimosi centras buvo Kaune, lai
kinojoje Lietuvos sostinėje. Be 
Vilniaus ir Kauno, Lietuvos ka
riuomenė kūrėsi ir kitose Lietu
vos vietose — Alytuje, Gardi
ne, Kėdainiuose, Marijampolė
je, Panevėžy, Raseiniuose, Šiau
liuose, Tauragėje, Ukmergėje ir 
kitur. Stasys Raštikis 

P A D Ė K A 
1980 m. birželio 18 d. Lietuvoje mirė mano brolis 

A.fA. 
VLADAS GIMŽAUSKAS 

Mano draugai, L.B. veikėjai, bičiuliai ir pažįstami 
parodė man jautraus supratimo užuojautomis: asmeniš
kai, laiškais ir spaudoje. Už nuoširdų užjautimą visoms 
ir visiems savo ir žmonos vardu reiškiu giliausią padėką. 

KAZIMIERAS GIMŽAUSKAS 

A. 1 1 Dr. JURGIUI BALČIŪNUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo sūnui inž. JURGIUI ir VIO-
LE7TAI BALČIŪNAMS bei kitiems artimiesiems. 

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

it. 

DAIVA MONGIRDAITĖ IR 
ROBERTAS RICHARDSONAI 

ALDONA IR DANIS BUIVYDAI 

Mylimam broliui 

A, f A. PRANUI MALAKAUSKUI 
mirus, mielą mūsų sesę RASUTĘ STROPESNĘ, jos sei
mą ir artimuosius seseriškai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aušros Vartų tunto Vyr. Skaučių 
Kungaik&tienės Gražinos būrelis 

STEPONAS 
JAKUTIS l 

Rugsėjo 21 d. sueina 10 metų. kai visagalis Dievas 
pasišaukė pas save mūsų mylimą vyrą ir brolį. 

Nors laikas eina bet skausmas ir ilgesys neišdils 
kol gyvi būsime. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 21 d., 
7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir rugsėjo 22 d., 
7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašom gimines ir draugus prisiminti jį savo maldose. 

Nuliūdę: ŽMONA ir BROLIS 

PROŽEKTORIUS 

Atkelta iš 3 psl. 

Mat SKsepanskis norėjo 
palikti tuščias vietas, į kurias 
turėjo būti priimtos balerinos, 
Szczepanskio steigiamos netoli 
Vroclavo neva baleto mokyk
los mokinės, o faktiškai — 
Szczepanskio asmeniškam 
gyvenimui paįvairinti ir 
palinksminti gražuolės. Ar ne 
linksmas viršininkų gyve
nimas? 

J.V. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1980 m. rugsėjo 16 d., 12 vai. vidurdienį staigiai mirė mūsų 
myljma žmona, mamytė, uošvė ir močiutė 

AfA 
Leokadija Girginienė 

LUKOSEVlClCTĖ 

Gyveno Grand Rapids, Michigan. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų 

vaisė., Sausininkų kaime. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Priklausė Moterų Sąjungos 42-rai kuopai, Šv. Onos 

sąjungai ir Šv. Agotos draugijai. 
Dideliame liūdesy pasiliko vyras Antanas, dukterys 

Nijolė ir Zita, žentas Saulius, anūkai Juozukas, Aušrelė, 
Denutė, Kristina ir Zita, brolis Vincas, seserys Marija, Anelė 
ir Uršulė, kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

A. f A. 
MARCELEI GAILIENEI mirus, 

jos dukterims ONAI ZUBAVICIENEI, MARIJAI LAU-
2ECKIENEL ANTANINAI RUČINSKIENEI ir jų ŠEI
MOMS reiškiame gilią užuojautą. 

JOANA ir JUOZAS SABALIAUSKAI 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Teisių Vyskupija 

BROMUS KVIKLYS 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU s»~ • 

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rato 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.30. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45J5 West 6Srd St-f Chvcago, IL 606t9 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika k'Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tei. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

> 

vt 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Agei 
By PATTY C. RICE, PLD. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę Daug vietos skirta apie Lietuvos gįn-
tarą, o dalį iliustracijų, sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
U Ų krautuve* rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir krtur.) 

Knyga didelio formato, W) pust. kieti viršeliai. 

Puttished by VA NOSTRAND REJNHOLD Gompeny, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
parsiuntimu tts.lt. (Hinou gyventojai dar prideda $1 82 valstijos 
mokeačso. 

DRAUGAS, IfiltS Weat 63rd 3t, Chicago, IL 606Ž9 
* 

http://tts.lt


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 18 3 . 

X Algi rdas T. Antana i t i s kal
bės apie poeto Vlado Šlaito 
kūrybą Sofijos Barkuvienės šei
mos rad i jo valandėlėje rugsėjo 
21 d., seknrr ^ienį. Talkins Ant
ro ka imo Ktoriai Eugeni jus 
Bu tėnas ir Juozas Kapačinskas . 
P r o g r a m o s pradžia 8:30 vai . ry
tą, b a n g a 1490 A. M. 

X J a d v y g a ir Bronius Bar t -
kai , Downer s Grove, Dl., pa
sveikino savo dienraštį i r auko
j o 11 dolerių. Maloniai dėko
jame. 

X K . Pavilionis iš Byron, Dl., 
a t s iun t ė "Draugo" redakcijai į 
užuojautą, mi rus a. a. Aloyzui j 
Baronui , ir pridėjo 50 dol. auką 
La iške jis rašo-. "Draugą" vi-Į 
suomet reikia ats iminti" . Dėko- j 
j ame už gražius žodžius, už 
užuojautą i r auką spauda i pa
remti . 

X J . Mikšys, Hamilton, Ca-
nada, "Draugui" pa remt i a t 
s iuntė 15 dol. TJž auką reiškia
me nuoširdžią padėką. 

x V y t a u t a s Kaman tas , PLB', 
pirmininkas, kalbės L B Mar- ' 
ąue t t e P a r k o apylinkės ruošia- j 
m a m e Tau tos šventės minėjime i 
šį sekmadienį Marquet te parko 
lietuvių parapijos mokyklos sa
lėje. Minėjimas įvyks tuojau 
po sumos . 

X Filatelistą dr-jos "Lietu
va" narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
2 vai. po pietų, Jaunimo centro 
104 kambaryje. 

X LKV sąjungos "Ramovės" 
Chicagos skyriaus valdyba pra
neša, kad narių susirinkimas 
bus rugsėjo 21 d., sekmadienį, 
12 vai. Jaunimo centre. Darbo
tvarkėje — einamieji skryriaus 
reikalai. Valdyba kviečia visus 
narius susirinkime dalyvauti. 

X LDK "Birutės" draugijos 
centrinis skyrius Chicagoje per 
"Margutį" paskyrė šimtinę Wa-
shingtone už demonstracijas 
teisiamiems lietuviams paremti. 

X Chicagos katalikų kapinės 
šiemet švęs dvi šventes: lapkri
čio 1 d. Visų šventųjų Šventę, 
lapkričio 2 d., sekmadienį, visų 
mirusių dieną. š v . Kazimiero 
lietuvių kapinės taip pat švęs 
šias dvi dienas, bet platesnę in
formaciją duos vėliau, nes skir
tingai bus švenčiama šeštadie
nį, kada y r a Visų šventųjų die
ną, ir sekmadienį, kada yra Vė
linės. 

X Basia Jakutienė (Kungy
te) , minėdama savo vyro, mi
rusio lygiai prieš dešimtį me
tų, sukaktį, užsuko aplankyti 
"Draugą" ir savo pažįstamus. 
Šiandien j i vėl grįžta į Los An-

IŠ ARTI IR TOLI 

"Draugo" koncertui Chicagoje pasibaigus, M. Reiniene (deS.) apdovanoja programos išpildytojus. 15 k.: muzikas 
Alvydas Vasaitis, solistai Dana Stankaitytė ir Algirdas Brazis. Nuotr. J. Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

gėles, kur gyvena jos dviejų | d a r b u s 1 Q į ^ a u f e a_ E s a m e 

brolių —inž. Stasio ir a. a. dr 
Zigmo Kungių šeimos. 

X Stasys V. Ra*tonis, <' Amar-
tech" mokslinio skyriaus direk
torius, kompanijos y r a išsiųs
tas į Saudi Arabiją vykdyti spe
cialių darbų. J o adresas šiuo 
metu yra toks: P . O. Box 430. 
Jaddah, Kingdom of Saudi Ara-
faia. te!. 690664, ext. 366. Da
bar išvyko pas vyrą ir jo žmo
na, buvusi dainuojančios šeimos 
Zigmantų duktė, su vaikučiais. 

X Ona Budelienė, čikagiškė, 
maloniu laiškeliu palinkėjo I 
"Draugu i" sėkmės, ats iuntė 
p renumera tos mokestį ir 10 do
lerių ,auką. Esame dėkingi. 

X J o n a s Repšys, žinomas či-
| kagiškis, pa rėmė mūsų spaudos Į 

j am 
dėkingi. 

X J o n a s Klimas, Gary, Ind., 
a t s iun tė malonų laišką, linkėjo 
sėkmės savo dienraščiui i r šia 
proga parėmė mūsų spaudos | 
da rbus 10 dol. auką. 

X Regina Modestiertė, Oak 
Lawn, DL, atnaujindama prenu
meratą, atsiuntė ir 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Dail. Antanas Petrikonis 
padovanojo paveikslą, o dr. Jo 
nas šalna šaknų skulptūrą P u t -
namo seselių rėmėjoms. Juos 
bus galima laimėti madų paro
doj spalio 5 d Jaunimo centre. 
Bilietai J. Vaznelio prekyboje. 

(pr .) . 

x Retas, aukšto kultūrinio I 
lygio koncertas įvyks spalio 25 
d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoj. Jeronimo 
Kačinsko kūrinius išpildys Bos
tono kolegijos studentai lietu
viškai Bilietai gaunami J. Vaz
nelio prekyboje, (pr.) . 

X AJkvilina Odmienė iš Union 
Pier, Mich., negalėdama daly
vauti Madų parodoje spalio 5 d. 
paaukojo 100 dol., už ką Rėmė
jai yra nuoširdžiai dėkingi. 

(pr . ) . 

X Liet. Moterų Federacijos 
Chicagos khibo po atostoginis 
nariij susirinkimas įvyks rug
sėjo 21 d , sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių Tautiniuose na
muose. Programoje Apolinaro 
Bagdono paskaita "žingsnis is
torijon Tautos šventės prcga" , 
ir einamieji reikalai. Narės ir 
svečiai prašomi dalyvauti, (pr . ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS i^od&mo* mažais mė-
BMhriaii įmokėsimais \r priei
namus nuošimčiais. Kreipkite* j 
Mutual Federal Savlr.gs 2212 
W«tt OMiRRk Road — Telef. 
VT 1-7747. («k.) 

X Je i SKDLANBZrU tau tik 
rak, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
liARH&TT. Medžioklir.ėa dešre
les, kumpiai, aviena, veršiena, 
desrt* ir 1.1. Užsakymus siun-

Dr. Kęstutis Girnius, vienas lietuviškų 
Į studijų savaitės Innsbrucke organiza

torių, skaito paskaitą studijose. 

X Kun. A. Stasio išleistuvės. 
A L T valdyba maloniai kviečia 
dalyvaut i ilgamečio Amerikos 
Lietuvių Tarybos gen. sekr. 
Adolfo Stasio išleistuvių banke
te, kur is įvyks š. m. spalio mėn. 
18 d , 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Taut iniuose namuose, 6433 S. 
Kedzie Ave., Chicagoje. Bilie
t u s į banketą malonėkite užsi
saky t i iš anks to kreipiantis į 
A L T rašt inę, 2606 W. 63 g-vė, j 
Chicago, Til. 60629, tel. (312) j 
778-6900, a rba į K. Radvila tel. Į 
(312) 737-5436. Auka 12,501 
dol. asmeniui. Atsisveikinimą 
ruošia ALT valdyba. (pr . ) . 

x I "Atei t ies" žurnalo vaka
rą, įvykstantį spalio 18 dieną 
Jaun imo centre, s ta lus rezer
vuot i a rba bilietus užsisakyti 
p a s Aldoną Prapuolenyte, telef. 
863-1769 arba pas Vytą šoliūną, 
— dirną tel. 257-2175 ir vaka
r a i s — 257-6739. ( p r ) . 

y Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa pat ikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r . iki 
4 vai. popiet, adr . : 3042 W. 63 
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparata i . Baterijos 
už rusę kaino?. Z^-nith firmos 
ausiniai aparata i . Robert Stens-
land & Associates, 950 T^ake 

čiame paStu bet kur Amerikoj. į St., Oak Park , m . Atda ra tik 
t t l S West 63rd St., Chicago, DL pirmad., ketvir tad. ir šeštad. 
M M Tet (SU) 4364337. (ak.) į Tel. 848-7125. (sk.) | 

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ 

Rugsėjo 15 d. Margutyje posė
džiavo LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba. Posėdžiui vadovą 
vo pirmininkė Birutė Vindašie-
nė. Išsamų praeito valdybos po
sėdžio protokolą perskaitė sekre
torė Aleksandra Likanderienė. 

Posėdyje buvo aptarta visa ei
lė pirmaeilių LB darbų. Val
dybos ruošiamas Tautos šventės 
minėjimas bus rugsėjo 21 d., sek
madienį. Minėjimas pradedamas 
Šv. Mišiomis 10:30 vai. Pamal
dų metu gieda parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Antano Li
no. Tuojau po pamaldų mo
kyklos salėje vyks minėjimo aka
demija. Pagrindinis minėjimo 
kalbėtojas — PLB pirmininkas 
inž. Vytautas Kamantas. Trum
poje meninėje dalyje savo kūry
ba skaitys dviem .kalbom Apoli
naras Bagdonas. Tautinių Šokių 
grupė "Spindulys", vadovauja
ma Rasos Šoliūnaitės, paįvairins 
meninę dalį tautiniais Šokiais. 
Po minėjimo nuoširdus bendruo 

X Grąžindami bilietų šakne
les, pridėjo aukų po 10 dol.: 

J. Šidlauskas, Chicago, 111., 
F. Prekeris, San Jose, Cal., 
Marija Dimgaila, Union Pier, 
Kun. A. Bertašius, San Eliza-

rio, 
Pe t ras Vėbra, Chicago, 
Jonas Cinkus, Cicero, 
A. Kisonas, Dearborn Hts., 
Vaclovas Griškėnas, Balti-

more, 
ir B. Tomkienė, Lancaster 

— 8 dol. 
Visiems aukotojams ir "Drau

go" geradariams nuoširdžiai dė
kojame. 

X Kun. į. BoreviSaus, SJ, 
pagerbimas ruošiamas spalio 
26 d. Jaunimo centre. Šiam 
tikslui K. Milkovaitis y ra sutel
kęs 15-kos organizacijų komi
tetą. Kun. Borevičiaus pager
bime bus akademija, įdomi kul
tūrinė programa, vaišes ir t. t. 
Komitetas prašo iš anksto įsi
gyti bilietus pas komiteto na
rius arba iždin. JuJių Pocių, tel. 
927-6222. (pr.). 

X Nuo L Fondo įsikūrimo 
jau paskirstyta 693,780.77 dol. 
lietuviškiems reikalams. Junki-
mės visi į L. Fondo narių eiles 
ir būkime lietuvybės išlaikymo 
dalininkais. Spalio 11 d. įvyksta 
rudens vajaus ir 2-rojo milijono 
užbaigtuvių pokylis. Nauji na
riai, ar nariai paaukoję 100 dol. 
gauna vieną bilietą į pokylį. Įna
šus siųsti, ar pavienius bilietus 
įsigyti galima L. Fondo raštinė
je — 2422 W. Marąuette RdL, 
ChioAgo, 111. (pr.) . 

X Naujiena. Rugsėjo 28 d., 
sekmadienį, 4 vai. popiet pirmą 
kartą Chicagoje dainuos operos 
solistas Vytautas PaulkmL*, bo
sas-baritonas. "Margučio" ren
giamo koncerto bilietai gaunami 
"Margutyje" ir Vaznelių preky
boje, (pr.) . 

menininkų pabendravimas prie 
kavutės. Ta proga kiekvienas lie
tuvis galės atlikti savo gana kuk
lią pareigą — susimokėti LB so
lidarumo labai mažą mokestį. 
Tuo tarpu visų atlikta pareiga 
įgalins atlikti tikrai gerų ir nau
dingų darbų, įskaitant ir mū
sų lituanistinių mokyklų išlai
kymą. 

Minėjimo talkon nuoširdžiai 
jungiasi valdybos visi nariai, o 
ypač Br. Andriukaitis, Apolina
ras Bagdonas, Kostas Juškaitis, K. 
Barzdukas, Danutė Augienėj An
tanas Kareiva. 

Visais šio renginio rūpesčiais 
gyvena valdybos pirmininkė Bi
rutė Vindašienė ir sekretorė Alek 
sandra Likanderienė. 

Marąuette Parko ir tolimųjų 
apylinkių lietuviai prisiminki
me Šią garbingą mūsų Tautos 
šventę, skirkime valandėle laiko 
ir dalyvaukime minėjime. Tene-
užliuliuoja mūsų patogus gyve
nimas, bet atsiminkime ir mūsų 
tautos rūpesčius. 

Posėdyje aptartas antras įdo
mus renginys — Jaunimo ir seni 
mo sankryžos simpoziumas, kurį 
LB Marąuette Parko apylinkės 
valdyba ruošia lapkričio 14 d. 
Jaunimo centro kavinėje. Tai bus 
išskirtinai įdomi vakaronė. Sim
poziumui sutiko vadovauti dr. 
Petras Kisielius. Bus pagrindinės 
keturios temos, kurias aptars po 
du kalbėtoju — vienas iš vyres
niųjų, antras iš jaunimo. Apie 
šį renginį spaudoje visuomene 
painformuosime dažniau. 

Vienas iš sunkiųjų valdybai 
darbų — surinkti solidarumo 
mokestį. Nėra fizinių jėgų, laiko 
ir žmonių, kad būtų galima kiek 
vieną šeimą aplankyti namuose. 
Todėl valdyba labai prašo visus 
bendruomenininkus savo solida
rumo mokestį įteikti darbo die
nomis, išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius, nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. vakaro Margutyje val

dybos nariams Apolinarui Bag
donui arba Kaziui Barzdukui. 
Siame posėdyje valdyba paskyrė 
auką ir Šv. M. Marijos Gimimo 
lietuvių parapijos išlaikymui. 

Pažymėtina, kad valdyba rūpi 
naši kiek galima sėkmingiau pra
vesti lėšų telkimą ir lituanisti
nių mokyklų išlaikymo reika
lams. Turima vilties, kad kiek
vienas iš mūsų, besisielojąs lietu
vybės išlaikymu, savo darbu, ak
tyviu dalyvavimu ir auka parems 
LB suplanuotus darbus. Prisi
minkime sekmadienį — tautos 
šventės minėjimą. 

]urgis ]anušaitis 

ŠAKIŲ KLFBO VEIKLA 

Praslinkus vasaros atosto
goms, prasidėjo gyvesnis orga-i 
nizacijos veikimas. Rugsėjo 6 d. 
Vyčių salėje šakiečiai susirin
ko į savo klubo susirinkimą. 
Atvyko 45 nariai. Susirinkimui 
pirmininkavo neseniai išrinktas 
klubo pirmininkas J. Jurkšaitis. 
Sekretoriumi — J. Vasiukevi-
čius. Susirinkimo pradžioje 
pagerbtas atsistojimu miręs il
gametis to klubo narys J. Lau
rinaitis. Toliau sekė naujų na
rių priėmimas. Jų nemaža, to
dėl džiugu pranešti, kad klubas 
auga. š t a i nauji nariai: F . To
liušis, A. Neverdauskas, A. Paz-

j niakas, J. Puidokas, M. Andri-
; jauskas. Praeito susirinkimo 
1 protokolą perskaitė J. Vasiu-
i kevičius. Pirm. J. Jurkšaitis pa
darė pranešimą iš buv. veiklos. 
Rugp. 22 d. buvo suruoštas pik
nikas. Nežiūrint, kad tą dieną 
lijo ir buvo kitose vietose įvai-

] rūs subuvimai, piknikas laiko
mas pasisekusiu, liko 80 dol. 
pelno. Perskaitė padėkos laiš
ką ligonių, kurie dėkoja už jų '• 
aplankymą. Praneša, kad į Liet. I 
Fondą dar įnešta 50 dol., papil
dant jau ten įneštų 800 dol. 
Tai parodo, kad šakiečiai nuo
lat remia kultūrinius užsimoji-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Juozas Audėnas, visuome

nininkas ir Vliko vedėjas, po 
operacijų sveiksta Htm Yorko 
ligoninėje. Linkime kuo grei
čiau sustiprėti. 

— "Lietuvos Atsiminimų'' ra
dijas, kuriam vadovauja prof. 
dr. Jokūbas Stukas, plačiai gir
dimas New Jersey, New Yorko 
ir Connecticuto valstijose, ruo
šiasi iškiliai minėti 40-ties me
tų gyvavimo sukaktį ateinančių 
metų gegužės 16-17 dienomis. 
Šeštadienio vakare, geg. 16 d , 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj 
Brooklyne vokalinis vienetas 
"Vaiva", sudarytas iš studen
tiško jaunimo Chicagoje, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
atliks įdomią koncertinę progra
mą, sudarytą iš ištraukų popu-
lia1 ių muzikinių veikalų — ope
rečių. Po koncerto bus šau
nus balius. Sekmadienį, geg. 
17 d., šv . Trejybės liet. parapi
jos bažnyčioje, Newarke, N. J., 
bus iškilmingos koncelebracinės 
Mišios už gyvus ir mirusius 
"Lietuvos Atsiminimų" radijo 
geradarius - rėmėjus. Po Mišių 
parapijos salėje bus iškilmingi 
pietūs - banketas su menine pro
grama. 

— JAV LB švietimo tarybos 
pirmininkui Jonui Kavaliūnui 
išvykus į Vak. Vokietiją direk
toriauti Vasario 16 gimnazijai, 
Violetai Abariūtei pasitraukus 
dėl darbo senatoriaus Donald 
W Riegel įstaigoje ir Irenai 
Dainorienei pasitraukus dėl svei

katos, JAV L B krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus prista
tė JAV LB tarybos tvirtinimui 
kandidatus į JAV LB krašto 
valdybą: dabartinį JAV LB 
švietimo tarybos sekretorių 
Juozą Plačą LB švietimo tary
bos pirm. pareigoms, Saulių 
Anužį ricepirmininku speciali-
niams reikalams ir Audronę 
Kasputytę sekretorės anglų kal
ba pareigoms. 

— Dr. Pet ras Kisielius y r a 
JAV LB krašto valdybos pas
kirtas atstovauti JAV Lietuvių 
Bendruomenei Čiurlionio galeri
jos Jaunimo centro globos ko
mitete. JAV LB krašto valdyba 
yra dėkinga Jonui Jasaičiui, ku
ris ilgą laiką atstovavo JAV L B 
tame komitete. 

mus. Priminė, kad spalio 18 d. 
rengiamas rudens balius, į kurį 
kvietė narius su bičiuliais atsi
lankyti. Susirinkimui baigian
tis, pasisakė keli nariai įvairiais 
klausimais, paskui nariai susėdo 
prie bendrų vaišių, nuoširdžiai 
pabendravo savo tarpe ir neno
romis skirstėsi, žadėdami susi
rinkti rudens baliuje. 

J . Tamulis 

LEETTUVOS AIDAMS 
SKAMBANT 

Radijo "Lietuvos Aidų" ge
gužinė buvo rugsėjo 7 d. Vy
čių salėje. Programos vedėja 
Kazė Brazdžionytė Įžangos žo
dyje padėkojo gausiai susirin
kusiems svečiams pasakė, kad 
jų atvykimas skatina veikti, 
skleidžiant "Lietuvos Aidus'r ra
dijo bangomis į pasaulį. Meni
nę dalį atliko A. šidagis, padai
nuodamas solo, ir P. Paškaitis 
pasakydamas eilėraštį. Ska
niausiais valgiais vaišino Prans-
kevičienė, Vyšniauskienė, Taut-
kuvienė ir Samauskas. Atgaivos 
barą aptarnavo Repšys. Aglins
kas ir Petrošius. Prie aukų 
stalo dirbo Jesiūnienė ir Kon-
drotienė ir Genutis. Palubins
kai padovanojo raugintų agur
kų. Dovanas laimėjimo būdu 
paskirstė Repšienė, Kapačins-
kienė, Urbonienė ir Bagdžius. 
Gegužinę garsino inž. G. La
zauskas, Sopbia Barcus-Daukus, 
Margutis ir Siutas. Venskaus 
orkestras linksmino gegužinės 
svečius. Baigmėje radijo "Lie
tuvos Aidų" pranešėjas B. Braz
džionis nuoširdžiai padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie rengi
nio pasisekimo, pabrėžtinai, kad 
visi čia paminėti ir kiti asme
nys dirbo be jokio atlyginimo, 
kad "Lietuvos Aidai" skambėti 
nenustotų niekados. 

Stasys Pat laha 

CHICAGOS ŽINIOS 
RADMO PROGRAMOS 
OPEROS MĖGĖJAMS 

Šįmet jau dešimtuosius me
tus iš eilės viena Chicagos kla
sikinės muzikos radijo stočių 
VVFMT (98,7 FM) transliuos 
Chicagos Lyric operos spektak
lių premjeras. Numaty ta pen
kių programų serija. 

Programų serija prasidės šeš
tadienį, rugsėjo 20 d., 7:00 vai. 
vak., kuomet bus transliuojama 
Musorgskio "Borisas Goduno-
vas". Vėliau bus transliuojama 
Vagnerio "Lohengrinas" (spalio 
10 d., 7 vai. vak.), Verdžio "At-

Itila" (spalio 25), Mozarto "Don 
!Giovanni" (lapkričio 15), i r 
j Verdžio "Kaukių balius" (lapkri-
į čio 26). Pastarieji t ry s spek-
, takliai bus transliuojami 7:45 
i vai. vak. ; 

iifiiiiintnintiiiitiiiimmmm^nttnnnni 
Advokatas 

GINTARAS P. tEKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r . iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tai. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, DL 60629 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

•JCK~ aSš 
iiiliiiinia > 1 < a l iitiim,. 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jūra 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kainą gu 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

Išsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 454S W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
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UTHUANIAN NATIONAL GOSTUMES 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOiAITIS 
PuhUjilMHl by Tittauaniaa Folk Art Institute, 

Toronto, Canada, 1979 
Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai ilius

truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip pietiniais, gera dalis 
iliustracinės mediiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. 

I 

i Pasikalbėjime su sen. Ch. Percy. HS kaires PLB pirm. Vyt. Kamantas, Liet. 
; respublikonu feder pirm. A. Milūnas, LF valdybos pirm. G. Balukas, sen. 
i Charles Percy, daii. M. Ambrozaitienė, LF tarybos pirm. dr. A Razma ii 
I Visuomeniniu reik. komisijos pirm. dr K. Ambrozaitis. 

1 
I 
— i II 

13 '»u»untuiw uicuziacus sp*i7ois. įmyga nmi* moK 
I Taip pat grafi, vertinga dovana bent kokia proga. 

ILrjyjroą ksina su pershuntinMi — iTIM 
Užsakymus siusti: 

L
- DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si , Chicago, IL 60629 

niinoia gyventojai dar prideda $1.56 vakstijos mokesčio. 
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