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„L. K. B. Kronika" Nr. 51 

Lietuvos K. Bažnyčios dvasinis 
atgimimas 

1972 meta is pradėjo veikti neakivaizdinė Kunigų 

(Tęsinys) 
1969 sausio 8 du Vilkaviškio 

kunigai — Juozas Zdebskis ir 
Petras Dumbliauskas pasiun
tė bendrą raštą TSRS Minist
rų Tarybai dėl Kauno Kunigų 
seminarijos suvaržymų. Parti
ja ir vyriausybė, seniai neregė
jusi tokio kunigų „įžūlumo", 
pasiuntė čekistus išaiškinti 
„nusikaltėlių". Po tardymų ir 
gąsdymų kunigams — Juozui 
Zdebskiui ir Sigitui Tamke-
vičiui neribotam laikui buvo 
uždrausta eiti kunigo pareigas 
ir įsakyta įsidarbinti. Abu 
kunigai metus laiko dirbo 
melioracijoje. Kun. Lionginas 
Kunevičius, pabandęs užstoti 
nubaustuosius kunigus, buvo 
taip pat verčiamas atiduoti 
registracijos pažymėjimą, o 
kai jis nepakluso, buvo paim
tas keliems mėnesiams į 
kariuomenę. 

Valdžios represijos prieš 

seminarija. 
šantažas, siekiantis įtikinti, 
kad kova už Bažnyčios teises 
esanti beprasmiška. 

1970 rugsėjo 9 už vaikų 
katekizaciją nuteisiamas kun. 
Antanas Šeškevičius. 1971 po 
kratos suimamas kun. Juozas 
Zdebskis, o lapkričio 12 
nuteisiamas už vaikų kateki
zaciją. Tą pačią dieną ir už tą 
patį „nusikaltimą" teisiamas 
kun. Prosperas Bubnys. Trys 
kunigai lageryje turėjo įtikinti 
800 esančius laisvėje, kad 
sovietinės valdžios reikia 
klausyti labiau negu Dievo, 
tačiau gavosi atvirkščiai — 
daugelis kunigų, pritardami 
kun. Antano Šeškevičiaus 
žodžiams, pasakytiems Molė
tų teisme, kad „Dievo reikia 
labiau klausyti negu žmonių" 
(Apd. 7,29), dar uoliau vykdė 
vaikų katekizaciją. O tikintieji 
po visą Lietuvą pradėjo rinkti 
parašus po memorandumu, 

„1972 kovo 19 pasirodė pirmasis„LKB 
Kronikos" numeris, atsistojęs tarsi 
Dovydas prieš Galijotą Galybių Vieš
paties vardu. Ji Lietuvos K. Bažnyčios 
atgimime užėmė vieną iš reikšmin
giausių vietų". 

kunigus ne tik kad nesulaikė 
religinio sąjūdžio, bet net padė
jo jam augti. 

1969 Telšių. Vilniaus ir 
Panevėžio vyssupijų kunigai 
toliau atakavo sovietines įstai
gas, reikalaudami Bažnyčiai 
laisves. 

Tuo pačiu metu jaunimas 
slapta organizavosi, atlikdavo 
uždaras rekolekcijas, gilino 
religinę pasaulėžiūrą. Pamažu 
atsigavo ir aktyviai pradėjo 
veikti j pogrindį suvaryti mote
rų vienuolynai. 1969 m. iškilo 
„Eucharistijos bičiulių" sąjū
dis, užėmęs dvasiniame Lietu
vos K. Bažnyčios atgimime 
labai svarbią vietą. 

1970 viena po kitos buvo 
sudegintos trys bažnyčios — 
Sangrūdoje, Gaurėje ir 
Batakiuose. Niekas neabejojo, 
kad tai buvo valdiškų bedievių 

kurį vėliau pasaulis pavadins 
„17000 tikinčiųjų memorandu-

Kovos už K. Bažnyč'* s 
laisvę Lietuvoje 

dešin ti ^etis 

Šieme: sukami d *šimt metų 
nuo to momento, ..ai vyksta 
atkakli kova tarp beteisių 
Lietuvos kunigų, tikinčiųjų ir 
valdiškų bedievių, remiamų 
KGB, administracinio valdžios 
aparato ir masinės komuni
kacijos priemonių. Štai tos 
kovos charakter ingesni 
momentai: 

1972 vasario 7 Lietuvos kuni
gai ir tikintieji per SNO 
pasiunčia sovietinei vyriau
sybei 17000 parašų patvirtintą 
Memorandumą, nušviečiantį 
vergišką Lietuvos K. Bažny
čios padėtį ir reikalaujantį 

grąžinti laisvę. 
Sovietine vaidžia išprievar

tavo Lietuvos Ordinarus, kad 
pasmerktų šį Memorandumą 
tačiau judėjimo už Bažnyčios 
laisvę nesustabdė. 

1972 kovo 19 pasirodė pir
masis „LKB Kronikos" nume
ris, atsistojęs tarsi Dovydai 
prieš Galijotą Galybių Viešpa-
ties vardu. Ji Lietuvos K 
Bažnyčios atgimime užėmė 
vieną iš reikšmingiausių vietų. 

Romo Kalantos susidegini
mas 1972 gegužės 14 ir po to 
kelias dienas vykusios 
jaunimo demonstracijos netu
rėjo ryšio su religinio atgimi
mo sąjūdžiu, tačiau religiniam 
atgimimui neabejotinai 
pasitarnavo. 

Sovietinė valdžia, bandyda
ma nuraminti kunigus, pakei
tė Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinį čekistą Rugienį 
lankstesniu partiniu darbuo
toju Kazimieru Tumėnu, tačiau 
jo misija nepavyko. 

1972 Lietuvoje pradeda 
organizuotis neakivaizdinė 
Kunigų seminarija. Tai buvo 
reakcija prieš KGB veiklą 
Tarpdiecezinėje Kauno Kuni
gų seminarijoje, Dvasiškiios 
tarpe subrendo mintis, kad 
negalima toleruoti tokios padė
ties, jog KGB atmesti jaunuo
liai negalėtų tęsti studijų ir 
gauti šventimus. Šiandien 
neakivaizdinė Kunigų semi
narija dar labiau prisitaikė 
prie persekiojimo sąlygų ir 
sovietinei valdžiai kelia labai 
rimtą nerimą. Šios semina
rijos įsikūrimas buvo vienas iš 
pozityviausių žingsnių poka
rio Lietuvos K. Bažnyčios 
gyvenime. Jos įkūrimo 
iniciatoriais buvo KGB į 
Seminariją neprileisti jaunuo
liai. 

1973 lapkričio 19-20 dieno
mis KGB smogė stiprų smūgį 
Lietuvos K. Bažnyčios pogrin
džiui. Daugybė sėkmingų kra
tų, keli areštai valdiškiems 
bedieviams leido triumfuoti: 
nebus maldaknykių, „LKB 
Kronika" sunaikinta ir vėl 
Lietuvos tikinčiuosius gaubs 
kapų tyla. Laimė, kad taip 
neįvyko. 

(bus daugiau) 

Partizanų veikla 
Afganistane 

Roma. — Vakarų spaudą iš 
Afganistano pasiekusiomis 
žiniomis, visame Afganistane 
pastaruoju laiku smarkiai 
pagyvėjo partizanų ginkluotoji 
kova prieš sovietų karinę oku
paciją. Pagal gautas informaci
jas, įvairiose Afganistano 
srityse vyksta sukilėlių 
ginkluoti susirėmiami su sovie
tų ir Afganistano valdžios 
kariuomenės daliniais. Netoli 
nuo Maidano vietovės, į vaka
rus nuo Kabulo, sukilėliai 
užpuolė sovietų karinio 
transporto koloną, sunaikin
dami keturis šarvuočius ir 
padarydami kitų didelių 
nuostolių. Kandahare. Afga-
mstano piPtuose. susirėmimai 
vyksta pačiame miesto centre. 
nežiūrint sunkių sovietų artile
rijos ir aviacijso bombardavi
mų. Liudininkai pasakoja, kad 

užpuolė ir nužudė šimtus jaunų 
afganų, čia atvykusių su poli
tinės propagandos misija. 
Kabule buvo nužudytas vietos 
universiteto profesorius drau
ge su keturiais kitais veikė
jais, kurie buvo įsirašę į komu
nistų partiją. 

Socialistai įeis 
į vyriausybę 

Roma. — Italijos socialistų 
vadas Bettino Craxi prieš kurį 
laiką savo partijos ministerius 
atšaukė iš premjero Giovanni 
Spadolini vyriausybės, ir 
kabinetas turėjo atsistaty
dinti. Naują kabinetą sudaryti 
prezidentas Sandro Pertini 
pavedė tam pačiam Spado-
limui. PradžiO; socialistai 
nesutiko įeiti į vyriausybę. 
da^a- apąiįrHivnjn ir painfnr 
rn^ -̂., k H ei RutinKft KaHmpta? 
gali būti sudarytai dar įįą wtt 
v a i t e 

Kovos prieš 
terorizmą 

Paryžius. — Prezidentas 
Francois Mitterrand pažadėjo 
viską daryti, kad liautųsi tero
ristų užpuldinėjimai, bombų 
sprogdinimai. Nuo Izraelio 
invazijos į Libaną pradžios, 
birželio 6 dienos, Prancūzijoj 
buvo aštuoni užpuolimai prieš 
žydų sinagogas, prekybos įmo
nes. Prezidentas, kalbėdamas 
per televiziją, pasakė, jog suda
romas komitetas iš policijos, 
kariuomenės ir valdžios 
žmonių, kurie rūpinsis viešu 
saugumu, sudaroma centrinė 
sistema sekti teroristų veiklą ir 
sprogstamosios medžiagos 
prekybą. 

Dėl pašto kaltės 
Chicago. — „Amerikos paš

tas prisidėjo daugiausia, kad 
turėjo užsidaryti, tiesiog buvo 
užtroškinti nemaža aukštos 
kvalifikacijos žurnalų. Tai pati 
svarbiausia priežastis", pasa
kė Norman Cousins, buvęs 
„Saturday Review" redakto
rius. Tas žurnalas buvo laiko
mas pačiu įtakingiausiu iri 
svarbiausiu šio krašto meno, 
literatūros vertintoju. Jo įtaka 
buvo žymi porą dešimčių metų 
po karo, paskui kentėjo finan
sinius sunkumus, keitė 
savininkus ir turinį, kol galu
tinai šią savaitę užsidarė. 
Paskutiniuoju metu turėjo 480,-
000 skaitytojų. Žurnalas, kaip 
ir kiti laikraščiai, skundėsi 
nepaprastai dideliais mokes
čiais už persiuntimą ir labai 
blogu pašto patarnavimu, 
ypač mažesniuose Amerikos 
miestuose. Nieko nepadėjo 
skundai Kongresui ir Pašto 
valdybai bei kiti žygiai. 

Kapinių vartai. Bačiūnų kaunąs, Šiaulių apylinkėj. 

SUKILIMAS INDIJOS 
VANDENYNE 

Victoria. — Seychelles 
kareiviai pradėj© sukilimą. 
Užėmė radijo stotį, suėmė 239 
karininkus ir kitus vyresniuo
sius ir pareikalavo, kad prezi
dentas Aibert R.^e suimtuo-
sius pašalintų iš aukštų postų. 
Tie vyresnieji nesiskaito su 
žemesniaisiais, juos laiko 
„kiaulėmis", sako sukilėliai. 
Jeigu prezidentas jų neišklau
sys, jie suimtuosius nužudys, 
grasina kareiviai. 

Seychelles tai 92 salų grupė. 
Dauguma jų negyvenamos. 
Nepriklausomybę gavo iš 
britų tik prieš keletą metų. 
Gyventojų turi 66000. Valsty

bė yra 1300 mylių į rytus nuo 
Afrikos, Indijos vandenyne. 
Kariuomenės iš viso turi nuo 
650 iki 800 vyrų. Policija suda
ryta iš 450 vyrų ir moterų. Ver
čiasi daugiausia vaisių augini
mu, žvejyba ir turizmu. Turistų 
labai mėgiama šalis: 91 proc. 
Kata i i i ! \Ą -

Sukilimas prieš valdžią buvo 
organizuotas praėjusi rudenį. 
Nepasisekė, organizatoriai 
pabėgo Į Pietų Afriką. Dabar
tiniai sukilėliai sako, kad jie 
prezidentui Rene lieka ištiki
mi, reikalauja tik reformų. Dar 
neaišku, kas sukilėlių užnu
gary. 

— Jordanas sutinka priimti 
iki 1500 palestiniečių, bet 
priims tik tuos. kurie nėra nusi-

lš vienuolių 
atėmė 

maldaknyges 
Bernas. — Užsienio spauda 

atkreipia dėmesį, kad 
Čekoslovakijoje sugriežtintos 
religinės veiklos ir represinės 
priemonės prieš kunigus. 
vienuolius ir pasauliečius 
tikinčiuosius. Tų priemonių 
grubumas primena nelemtą 
penktojo dešimtmečio pra
džios laikotarpį Šveicarų 
informacijos biuletenis 
„Glaube in der Z^eiten Welt" 
(Tikėjimas Antrajame 
pasaulyje), informuoja apie 
Čekoslovakijoje milicijos 
įvykdytas kratas dviejuose 
moterų vienuolynuose — 
Kadane ir Moravce vietovėse. Į 
vienuolynus su šunimis įsiver
žė kelios dešimtys milicinin
kų, kurie, išvertę visus kamba
rius, ieškojo „priešvalstybinės 
literatūros". Jos neradę, mili
cininkai atėmė iš vienuolių 
visas maldaknyges, religines 
knygas ir privačius užrašus. 
Seserų vienuoliu prašymas 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 19: Jonas Eudes, 
Namadija, Astys. šviesuolė. 

Rugpjūčio 20: Bernardas. 
Filiberta, Tolvinas. Neringa. 

Saulė teka 6:02, leidžiasi 
7:46. 

ORA-

grąžinti bent maldaknyges, 
liko neišklausytas. Šveicarų 
biuletenis rašo. kad vienuolės 
ir šia proga parodė tikrą krikš
čionišką artimo meilę: naktį 
budėti pasilikusius milicinin
kus vienuolės aprūpino šiltom 
antklodėm ir pavaišino karšta 
arbata. 

New Yorkas. — New Yor-
ko biržos spekuliantai, nujaus
dami, kad bus mažesni procen
tai, pradėjo smarkiai pirkti 
akcijas, ir antradienį Dow 
Jonės akcijos pakilo rekor
diniai — 38.81 p. 

Buračo 192 o nuotrauks. 

Nustatyta 
imigrantų kvota 

Washingtonas. — Senatas 
priėmė įstatymo projektą, ku
riuo per metus į Ameriką bus 
įleidžiama imigrantų 425,000. 
įstatymas taip pat numato 
amnestiją iki šiol nelegaliai 
įkeliavusiems. Ateity, jei darb
daviai žinodami įdarbins tuos, 
kurie nelegaliai įkeliavo. bus 
baudžiami. Senato priimtas 
įstatymas bus nusiųstas Atsto
vų rūmams. 

Už darbininku 
teises 

Geneva. — Tarptautinė dar
bo organizacija labai didele 
balsų dauguma patvirtino 
naują Konvenciją, kuria darbi
ninkams turi būti suteikiamos 
papildomos garantijos prieš 
staigius ir neteisėtus atlei
dimus iš darbo. Nauji priim
toje Konvencijoje pabrėžiama, 
kad niekas negali būti atlei
džiamas dėl savo lyties, rasės, 
tikėjimo ar politinių įsitiki
nimų. Iš darbo atleistiems dar
bininkams numatoma teisė 
apeliuoti į nešališką instan
ciją. Iš trijų šimtų penkias
dešimt šešių Tarptautinės dar
bo organizacijos konferencijos 
dalyvių tik devyni balsavo 
prieš konvencijos patvir
tinimą, 54 nuo balsavimo susi
laikė. 

Jaučiai traukia 
patrankas 

Washingtonas. — Asia So
či ety. privati organizacija, 
savo biuleteny skelbia, kad 
Kinija, nors ir vieną bilijoną 
gyventojų turi, bet yra taip 
silpna kariniai, jog negali būti 
kalbos, kad ji bandytų jėga 
prisijungti Taivaną. Kinija 
turi 4.5 mil. karių, bet jie labai 
menkai ginkluoti. Artilerijos 
pabūklus dar tenka matyti 
traukiant arkliais arba jau
čiais. Kareivių treniravimas 
labai primityvus, šimtmečiais 
atsilikęs. Priešingai su Taiva-
nu, kuris turi tik 539,000 karių, 
bet jie parengti ir apginkluoti 
labai gerai. 

Kaip visados: 
i psichiatrinę 

— Stockholmas. Užsienio 
spauda paskelbė informaciją 
apie sovietinės valdžios grubų 
susidorojimą su dviem jaunais 
estais liuteronais. Du jaunuo
liai — Alar Kūme ir Joanus 
Pihelgas — lankydamiesi Mur
mansko apylinkėse buvo mili
cijos suimti ir pasiųsti 
psichiatriniam patikrinimui į 
Serbskio institutą Maskvoje. 
Čia dėl jų religinių įsitikinimų 
abu jaunuoliai buvo pripažinti 
psichiniai nesveiki ir neri
botam laikui internuoti j 
Leningrafo psichiatrinę ligo
ninę Arsenalo gatvėje. 

lusia sau."Ha, karšta 
ir drėgna apie 90 laipsnių. 

Kaip gi nedidės Amerikoj bedarbių skaičius, jeigu 
mus savo prekėmis užverčia japonai. Jų gaminti 
automobiliai patvaresni, patogesni ir pigesni 

Nuotraukoj daugiau negu tūkstantis naujų japo
nų automobilių iškrauta Providence. R.I.. uoste 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 19 d. 

MOKYTOJAI 
DAINAVOJE 

DAINUOJA IR ŠOKA 
Kiekviena stovyklaujanti 

grupė, savo darbų kraičiu, pra
turt ina kultūrinį gyvenimą 
Dainavoje. Šešioliktosios mo
kytojų studijų savaitės, rug
piūčio 7-tosio8 vakaras paro
dė, kad ir vieną savaitę 
padirbėjus galima susilaukti 
gražių rezultatų. Po paskaitų 
Dei diskusijų buvo rasta laiko 
dainai ir tautiniam šokiui. 
Kaipgi nedainuosi, jei pats sto
vyklos vardas įtaigoja dai
nuoti. Arba kaipgi nešoksi jei, 
atvėsus Spyglio bangose, pra
deda groti akordeonas. Prasi
dėjus stovyklai, muzikui Sta
siui Sližiui pavyko susirasti 29 
balsus. Gi Jadvyga Matulai
tienė surinko jauniausių sto
vyklautojų didelį būrį. 

Mokytojų studijų savaitės at
sisveikinimo vakarą trumpu 
žodžiu pradėjo Juozas Masilio-
nis. Muzikinėje dalyje daina
vimą pravedė ir akompanavo 
muz. Stasys Sližys. Chorui pa
dainavus "Per šilelį jojau" ir 
"Dainavos tango" — abi har
monizuotos S. Sližio, mergai
čių kvintetas: A. Eitutytė, A. 
Jasaitytė, V. Momkutė, N. Pem-
kutė ir G. Pemkutė atliko "Tė
vynę prisiminus", muz. S. Gai-
levičiaus. Po to A. Eitutytė 
pianinu paskambino Šopeno 
'Polonaise". Tada choras vėl 
padainavo "Ar tu meni"? — 
muzika A. Raudonikio ir "Sau
lėlydis tėviškėje" — muzika B. 
Gorbulskio. 

Jadvygos Matulaitienės su
organizuoti tautinių šokių šo
kėjai atliko: jaunystės šokį, še
šių ratelių pynę ir šešių 
* autinių šokių pynę. Šokius 
ikordeonu palydėjo N. Pem-
. itė. Dėkingi žiūrovai nepa-
—'Įėjo katučių. Per vieną sa

lę padaryta labai daug. 
ugiamės S. Sližio, J . Ma-

t .iitienės ir stovyklautojų 
darbo rezultatais. Baigminį žo
dį tarė Juozas Plačas, LB Švie
simo tarybos pirmininkas. 

S. G-kas 
D A I N A V O S 

I N F O R M A C I J O S 

Paskutinė stovykla Daina
voje bus Lietuvių tautinių šo
kių instituto. Po to, kitą sa
vaitgalį, rugsėjo 5 dieną yra 
kviečiami visi norintieji darbo 
dienos savaitgalį praleisti Dai
navoje. 

Rugsėjo 5 d. Dainavoje įvyks 
dovanų paskirstymas. Už iš
siuntinėtus bilietukus Daina
vos stovyklos valdyba prašo 
atsiskaityti su Linu Mikulio-
niu. 

"Dainava 25" — stovyklos 
leidinį galima gauti Dainavo
je. Šiame leidinyje telpa Dai
navos jaunimo stovyklos dar
bo ir aukos istorija. Leidinį 
redagavo Vacys Rociūnas. 

Dainavos jaunimo stovyk
los gegužinė po stogu įvyks 
1983 m. sausio 16-tą dieną Kul
tūros centre. Detroite. Jau yra 
rezervuota salė ir užregistruo
ta renginių kalendoriuje. 

Dainavos jaunimo stovyklai 
reikalingas administratorius 
vasaros stovyklavimo sezonui 
nuo birželio 15-tos iki rugsėjo 1-
mos dienos. Duodamas mais
tas ir patalpa administraci
niame namelyje. Dėl kitų 
sąlygų susitarti su stovyklos 
direktorių tarybos pirminin
ku dr. Romualdu Kriaučiūnu. 
Jo adresas: 1816 Tecumseh 
Drive, Lansing, Mich. 48906. 

S. G-kas 

A. L. B. RADIJO 
KLUBO Ž I N I O S 

ALB Radijo klubo direkto
riui ir iždininkui Petrui Mar-

čiukaičiui mirus, iždininko pa
reigoms pakviestas Antanas 
Pesys. 

Gegužinė, kuri įvyko rugpiū
čio 1 d., sekmadienį, Dievo Ap
vaizdos parapijos parke, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Pirmininkas K. Gogelis skel
bia, kad parapijos parkas yra 
ideali vieta gegužinei. 

Radijo klubo valdyba ieško 
daugiau programų redaktorių 
ir pranešėjų. ALB Radijo klu
bo valdybos rūpesčiu į Detroi
tą iš Clevelando atvyksta 
"Grandinėlė". J i šoks Crest-
wood High School auditorijo
je, 1501 N. Beach Daly, Dear-
born Hights. Data — šių metų 
spalio 17d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p. 

R. Ražauskienė 

VĖL VIENOS ŠEIMOS 
D U ABSOLVENTAI 

Mokslus baigusių akademi
kų bei profesionalų skaičius di
dėja. Kiekvieną pavasarį keli 
ar keliolika diplomų įteikiama 
ir Detroito lietuvių vaikams. 
Nors retokai, bet būna atvejų, 
kad universitetų diplomus tą 
patį pavasarį gauna du vienos 
šeimos nariai. Šį pavasarį tokį 
įvykį džiaugsmingai išgyveno 
Izoldos ir Kęstučio Černių šei
ma, nes dviejų mėnesių laiko
tarpyje universitetus baigė ir 
duktė, ir sūnus. Apie kiekvie
ną absolventą čia atskirai pa
kalbėsiu. 

D. A. Če rny t ė — inžinierė 

Diana Aušra Černytė gimė 
Detroite, augo tolimesniam jo 
priemiesty West Bloomfilde. 
Lankydama vidurinę mokyk
lą (Farmington Hills Harrison 
Hills High School) visą laiką 
buvo viena iŠ geriausių moki
nių savo klasėje. Vidurinio 
mokslo pabaigtuvėse jai buvo 
suteikta atsisveikintojos (vale 
dictorian) garbė, o pavardė įra
šyta į 'Who's Who Among 
American High School Stu-
dents leidinį. 

D i e v o A p v a i z d o s l ietuvių p a r a p i j o s g e g u ž i n ė j e 
l i e tuv i škas k n y g a s ir s p a u d ą p l a t i n o R. Vese l -

ka i tė , A . Lė lytė , K. Vese lka i tė ir M. Bajorunienė . 
Nuotr . J . U r b o n o 

Augdama susipratusioj lie- daktarą — specialistą. Ypač 
tuviškoj šeimoj, Aušra (taip ji džiugu, kad dr. Viktoras pasi-
artimųjų vadinama) lankė Ii- rinKo podiatriją — kojų ligų gy-
tuanistinę mokyklą, priklausė dymo specialybę, kurios kaž-
"Gabijos" skaučių tuntui. "Ši- kodėl kiti lietuviai gydytojai 
lainės" ansambly šoko tauti- vengdavo. Je i jis kada Detroi-
nius šokius. Minėtose lietuviš
kose g rupėse i š u g d y t a s 
socialumas buvo įvertintas ir 
tarp amerikiečių: gyvendama 
un-to bendrabutyje, buvo iš
rinkta savo aukšto prezidente 
ir delegate. Tikiu, kad Chrys-
lerio inžinerijos šeimoje ji greit 
bus pastebėta ir įvertinta. 

V. S.Černis -
med. d a k t a r a s 

Vidurini mokslą baigusi. Lž-
sienio studijų sąjungos (Fo-
reighn Study League) siunčia
ma buvo išvykusi į Europą ir 
apkeliavo daugelį kraštų. Grį
žusi įstojo į Michigano Valsty
binį universitetą (Michigan 
State University) East Lan-
singe, studijoms pasirinkusi 
mechaninės inžinerijos kursą. 
Mokėsi labai gerai ir jos pa
vardė nuolat buvo dekano gar
bės sąrašuose. Priklausė Zeta 
Tau Alpha studenčių draugi
jai (Sorority), o taip pat rasda
vo laiko ir sportui — žaidė ori
nį. Un-tą baigė šių 1982 m. 
kovo mėnesį ir įgijo mech. in
žinerijos mokslų bakalaurea-
tą. Nuo balandžio mėnesio pra-
dėjo d i rb t i C h r y s l e r i o 
automobilių bendrovėje Tęst 
and Development Engineer ti
tulu 'gaila, lietuviškai išver
tus, šį ir kai kurios kitos ang
liškos frazės skaitytojui liktų 
neaiškios). Priklauso profesi 
nėms inžinierių draugijoms, jų 
tarpe ir moterų inžinierių. 

Vyresnis Aušros ^rolis dr. 
Viktoras Saulius Černis moks
lus baigė dviem mėnesiais vė
liau, todėl jį ir aprašau antruo-
111. 

Jis gimė 1956 metais Detroi
te. Išsikėlus gyventi į prie
miestį, kaip ir sesutė, lankė ir 
baigė Farmington Hills Harri
son vid. mokyklą. Ir jis moksle 
vis vienas pirmųjų, visą laiką 
garbės sąrašuose, vid. mokyk
lą baigęs įrašytas į "Who's 
Who" knygas. 

Aukštuosius mokslus pradė
jo 1974 metais Michigano uni
versitete (University of Michi
gan) Dearborne. Čia per 
ketverius metus (1978 m.) įgijo 
du bakaiaureatus: B. S: iš bio
logijos ir B. A. iš psichologijos. 
Abu diplomai palydėti garbės 
pažymėjimų (Certificates of 
Distinction). Tolimesnėms stu
dijoms išvyko į Chicagą ir įs
tojo į Illinois College of Po-
diatric Medicine. Studijas 
sėkmingai baigęs, šių 1982 m. 
gegužės mėn. gavo Podiatri-
nės medicinos daktaro diplo
mą. Medicinos m-je Viktoras 
priklausė studentų draugi
joms: Kte Fraternity, SCACFS 
(profesinės podiatrų draugijos 
vardo santrumpos). Sporto me
dicinos klubui. Taip pat buvo 
Fakulteto komiteto studentų 
atstovas. Pasižymėjo moksli
niu referatu "Stress fractures 
in the lower extremity". 

Kaip ir sesutė, Viktoras bai
gė lituanistinę mokyklą ir da
lyvavo lietuvių skautų veiklo
je ("Baltijos" skautų tunte). 

Šiuo metu dr. Viktoras dirba 
gydytojo rezidento darbą vie
noje Detroito priemiesčio ligo
ninėje. Už metų — kitų turėsi
me dar vieną jauną medicinos 

to apylinkėj atidarys savo ka
binetą, lietuvių pacientų tikrai 
netrūks. 

Abiems, ir į "mano" Chrys
lerio inžinerijos šeimą atėju
siai Aušrai, ir dr. Viktorui lin
kiu geriausios sėkmės. 

Šia proga noriu prisiminti ir 
'senus, gerus laikus', kai prieš 
keliolika metų mudu su kolega 
Kęstučiu Černių, besirūpinda
mi savo vaikelių lietuvišku
mu, vienerius metus kartu dir
bome šeštadieninės lituanist. 
m-los tėvų komitete, jis pirmi
ninku, o aš tokiu lyg jo padėjė
ju. Nepaisant visų karštų po
s ė d ž i ų , s u j u o n i e k a d 
nesusipykom, už ta t dvigubai 
malonu rašyti apie jo (ir po
nios Izoldos) vaikus, išaugu
sius ne tik gerais lietuviais, bet 
ir žmonijai vertingais pilie
čiais. 

Alfonsas Nakas 

TRUMPAI 
I r e n o s S v e n t i c k a i t ė s ir To
mo Gedvilo vestuvės įv; ks šių 
metų rugsėjo 18 d., Diev Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
"outhfielde. pusė s ptynių va
kare. Irena yra Reginos ir Ed
mundo Sventickų dukra. 

Mykolas A b a r i u s talkina 
visoms organizacijoms. Yra 
nupiešęs daug plakatų — iška
bu Šauliai pirmieji įvertino jo 
darbą ir apdovanojo Mvkolą 
Šaulių Žvaigždės ordinu šau

lių šventėje, kuri įvyko Pilė-.. 
nų stovykloje* 
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BALFO IŠVYKA šiais me
tais įvyks rugpiūčio 22 d., 12:00 
vai., sekmadienį, O. ir Č. Ša-
deikių sodyboje, 28975 Wel-
lington Rd., Farmingtone. Ral
fo 76-to skyriaus valdyba su 
pirmininku A. Juška kviečia 
visus Detroito, Windsoro ir 
apylinkių lietuvius šioje Balfo 
išvykoje dalyvauti. Valdyba 
ruošiasi svečius nuoširdžiai 
priimti. Pirmininko teigimu 
bus lietuviškų valgių, lietuviš
kų gėrimų, lietuviškų žaidimų, 
lietuviškų dainų, lietuviškų • 
anekdotų ir lietuviškos meilės 
visiems atsilankiusiems. Rug
piūčio 22 d. visi keliai veda į 
Balfo išvyką... 

R. Ražauskienė 

Tautos šventės minėji
mas Detroite įvyks rugsėjo 5 
d., sekmadienį. Minėjimas pra
dedamas pamaldomis Šv. An
tano bažnyčioje 10:30 vai. ry
te. Po pamaldų akademija 
parapijos salėje. Bus taip pat ir 
meninė programa, kurią atliks 
iš kitur atvykęs meninis vient 
tas. Minėjimą organizuoja Det
roito Lietuvių kultūros klubas 
ir Stasio Barzduko šaulių kuo-

Š .. A n t a n o bažnyt in i s 
c h o r a s po vasaros atostogų 
pradeda repeticijas rugpiūčio 
2Q d., sekmadienį, po lietuviš
kų pamaldų. įprasta tvarka. 
Repeticijos kiek paankstintos 
ryšium su Tautos šventės mi
nėjimu, kuris įvyks rugsėjo 5 d. 
ir prasidės pamaldomis. Būtų 
labai pageidautina, jei choras 
--usirinktų pirmai repeticijai ir 
pilnam sąstate giedotų per pa
maldas Tautos Šventės minė
jime. 

S. Sližys 

Religija yra atsakymas į tą 
proto šauksmą, kurio niekas 
negali nutildyti, į tą sielos 
troškimą, kurio nepatenkina 
jokie sutverti dalykai, į tą 
širdies ilgesį, kurio nuraminti 
negali visas pasaulis. 

J. T. Hecker 

Menas kalba iš sielos į sielą; 
medžiaga tėra tik kelias, ku
riuo šis bendravimas vyksta. 

H. Grimm 

Detro i t iec ia i M y k o l a s ir O n u t ė Abaria i . M y k o l a s 
n u o š i r d ž i a i t a l k i n a l i e t u v i š k o m s o r g a n i z a c i j o m s 
į v a i r i o m i s p r o g o m i s s u k u r d a m a s ske lbimų pla
k a t u s , m e n i š k u s į rašus . Š ią jo talką v e r t i n d a m i 
v i e t o s š a u l i a i jį a p d o v a n o j o Šaul ių Žva igždės or
d i n u . 

INuotr K. R e ž a u s k o 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2 6 3 6 W. 71s t Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 VV. 1 0 3 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą . 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o—S- an t r . 1 2 — 6 ; penk t . 10 — 12, 1—6. 

DR. K. G. BALUKAS 
\ k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6449 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medica l Bui ld ing) . Te l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

Tel . o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 3 4 VVest 7 1 s t S t r e e t 
Vai.: p irm. , antr. ketv . ir p e n k t . 
11.30 vai. ryto iki 3 vai. pop ie t . 

Dfc A n t . Rudoko kabinetą p e r ė m ė 
DR. EDMUND E. CIARA 

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

Tel. — GR 6-2400 
K,a\ susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 

a antr., ir penkt i0-4; šeštad. 10-3 va! 

Ofs. tel. 35-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
: DYTOfA IR CHIRURGL 

SPECIALYBĖ — NERVU IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

T e l . o f i so ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Va!.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v P Pi 

V, ?aga: susitarimą 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speciaiybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

{ mos ir Campbell Ave. kampas, 
. .ii.: p-.rm., antr ketv ir penkt. 

j į | v r . Tik «u.s-tarus 

Ofei. "42-0255 Namu 584-552" 

ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Y .Jndos nazal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Ofiso tel. — 233-853J 
Service: 885-4 = 06 — Paee «0t>058 

bPECIALY^L. - AKIU LIGOS 
3907 VVest I03rd Street 

\ blandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

I O K 5 A 
\ AIKŲ- LIGOS 

P441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
\ aiandos pagal susitarimą 

o1 32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydvtojas ir Chirurgas 
I DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

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

T e l . 3 7 2 - 5 2 2 2 , 2 3 6 - 6 5 7 5 

0R. ROMAS PETKUS 
AKIŲ L I G O S - C H I R U R G U ' 

O f i s a i : 
111 N O . VVABASH A V t . 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

DR. L. D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2M8 VV. 71st St. — Tel. 737-. ' %Q 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta re( 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 0-8 vai vak 
TreO ir šešt uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priėmimo d i e n o s pirm., antr . . ketv . 
penkt., iš a n k s t o sus i tarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2 o 5 9 VV. 5 9 St., C h i c a g o 
Tel . 4 7 b 2112 

»'^\'alandos^agal susitarimą - Pirm , ' 
» antr , treč , ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3lbb; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

e 7 U VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt . 2-6. 

Še š tad ien ia i s pagal sus i tar imą . 

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

D A N T Ų GYDYTOIA! 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr . treč 
ketv 10 v ryto il.i 6 v vakaro 

Tel. 778-340C 



„Tautos kelias" ragina 

NEATSIŽADĖT KOVOS 
"Per 40 metų vykdomos re

presijos, suėmimai, ištrėmi
mai, kalėjimai, koncentracijos 
stovyklos, psichiatrinės ligo
ninės, mirties bausmės ne
pakirto tautos valios atgauti 
prarastą laisvę... Tai paska
tino ir "Tautos Kelią" pasi
rodyti. Juk negalima pasilikti 
nuošaly, būti tik pasyviu ste
bėtoju, kai kiti tautiečiai, siek
dami tautos laisvės, kovoja ir 
aukojasi. Kiekvieno tautiečio 
šventa pareiga įnešti į tautos 
išsivadavimo darbą ir savo da-
U". 

operos "Eugenijus Onieginas" 
pastatymą jau ne lietuvių, bet 
Puškino (rusų) kalba. Šia 
proga TK rašo: "Rusai sudaro 
tik mažą Lietuvos operos lan
kytojų skaičių. Didžioji lanky
tojų dauguma y ra lietuviai, o 
ne rusai. Tai kodėl pastaty
mas parengtas rusų kalba?" 

Nemaža vietos TK paskiria 
kovai su okup. Lietuvoje be ga
lo išplitusiu alkoholizmu, ku
ris yra okupacinių sąlygų reiš
kinys. Iškeliama ir visa eilė 
kitų negerovių, ydų, raginama 
su jomis kovoti ir daryti viską, 

ARTIMŲJŲ RYTŲ KONFLIKTAS 
Ką sako Kanados mokslo žmonės? 

Cia pacituoti žodžiai įrašyti k a d tauta būtų tvirta dvasiš-
okupuotoje Lietuvoje naujai kai, morališkai, fiziškai, 
pasirodžiusio ir tik šiomis die- "Tautos kelio" redaktoriai, 
nomis Vakarus pasiekusio atrodo, y ra neblogai informuo-
naujo pogrindžio laikraščio ti ir apie lietuviškos išeivijos 
įžanginiame rašinyje, antras- kultūrinius laimėjimus. Tiesa, 
te "Žengiant pirmą žingsnį". a p į e mūsų vedamą "kovą dėl 
Tarime 3 numeriu3 vis store- Lietuvos laisvės" nieko nera-
jančio leidinio atitinkmai: 37, §0ma (gal jie ok. Lietuvoje šios 

mūsų "kovos" nė nejaučia?), 
užtat kultūriniai laimėjimai 

73, 72 psi. 
Prieš 2-3 metus pogrindžio 

spauda patyrė skaudų smūgi. 
Keliolika jos darbuotojų buvo 
KGB suimti ir nuteisti ilgalai
kiu kalėjimu ar ištrėmimu. 
Keliasdešimt kitų buvo repre
suoti kitais būdais, sekami. 
Nebepasirodo "Perspekty
vos", "Pastogė", "Alma Ma-
ter", "Rūpintojėlis", "Varpas ; 

ir kai kurie kiti leidiniai. Bet 
turime dar "LKB Kroniką", at
šventusią 10 m. savo leidimo 
sukaktį, "Aušrą", išleidusią 
jau 30 numerių. Retkarčiais 
pasirodo dar keletas, bet jau ne 
keliolika leidinių. Taigi labai 

nepamirštami ir pirmoje eilėje 
iškeliamos mūsų išleidžiamos 
išliekamos vertės turinčios 
knygos. Recenzuojami bei ap
tariami šie studijiniai veika
lai: kun. St. Ylos ir dr. A. Kučo 
knygos apie arkivyskupą Jur
gį Matu la i t į , dr. Zenono 
Ivinskio "Lietuvos istorijos" I 
tomas. Šių knygų aptarimui 
paskirta net 35 TK puslapiai. 
Džiaugiamasi jų pasirodymu, 
vertinimas teigiamas. 
TK nr. 3, 66-70 psl. gražiai 
aptarta ir teigiamai įvertinta 
Prano Čepėno "Naujųjų laikų 

džiugu, kai į jų eilę įsirikiavo Lietuvos istorija", 11., išleista 
"Tautos kelias". Susipažin
kime su turiniu, skelbiamomis 
idėjomis. 

Okupacinė administracija, 
valdanti Lietuvą, skaudžiai 
klastoja ir žaloja Lietuvos isto
riją, visomis išgalėmis nie
kina nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą. Lietuvos pogrin
džio spauda stengiasi pateikti 
jaunesniajai kartai, kuri savo 
akimis nematė nepriklausomo 
gyvenimo, neiškreiptą to laiko
tarpio vaizdą. Štai kodėl ir 
"Tautos kelias" daug vietos 
paskyrė Vytauto Didžiojo ga-
dynės pavaizdavimui, istorc-
7iės tiesos išryškinimui, 194 i 
SB, birželio mėr . sukilimui, ap 
linkybėms, kuriose įvyko Lie
tuvos okupacija. Perskaičius 
minėtus rašinius, ir okupaci
joje augęs skaitytojas gali su
sidaryti tikrovišką įvykių vaiz
dą. J is taip pat supras, kad 
lietuvių tauta yra verta ne
priklausomo gyveninio ir, ją 
iškovojusi, mokėjo tinkamai 
tvarkytis, pasiekdma aukštes
nės ekonominės gerovės ir kul
tūros lygio. Kitaip yra oku
pacinėse sąlygose: "Bėgo 
metai, industrializavimas ir 
kolektyvizavimas seniai pra
vesti, daugiau nei trys dešimt
mečiai praėjo, kai baigėsi II 
pasaulinis karas, o gėrybių 
gausumo ne tik nesimato, bet 
jaučiami dideli visokeriopi ne
pritekliai, trūkumai ir pagerė
jimo perspektyvų nesimato. 
Vietoje žadėtos laisvės dideli 
suvaržymai ir žmogaus teisių 
mindžiojimas, vietoje lygybės 
naujos partinių ir aukštesnių 
pareigūnų privilegijuotos kla
sės iškilimas. Jiems įrengtos 
specparduotuvės, žvejybos ir 
medžioklės rezervatai, pasta-
tylos puošnios vilos ir teikiama 
daug kitų privilegijų. Buvu
sios iliuzijos išsisklaidė, tikėji
mas komunizmu žlugo. Ir iš pa
čių komunistų tarpo tik retas 
kuris juo tiki. Komunizmas vir
tęs pajuokos ir anekdotų ob
jektu. Taip yra griuvusi viena 
iš stipriausių tarybinės siste
mos atramų" (Nr. 2. 32 psl.). 

Kai kurie kiti įvykiai . 
"1980.X.10 nusižudė rašytojas 
Bronius Radzevičius. 1980. X-
.11 pasikorė Vilniaus u-to Tei
sės fak. vyT. asistentas Albi
nas Sarpal ius . Vien tik 
Širvintų rajone 1980 metais 
pasikorė ir atėmė sau gyvybe 
19 asmenų." (Nr. 2. 4" psl.). 

Vilniaus televizija pateikė 

Dr. K. Griniaus Fondo. Įsi
dėmėtini recenzento žodžiai: 
"Autorius yra kairių pažiūrų, 
bet skai tant veikalą nejunti ne
palankaus nusistatymo kitaip 
manantiems. J o pasaulėžiūra 
nekliudė išlaikyti objektyvu
mą". (69 psl.). 

Pabaigai keletas ir mums įsi
dėmėtinų minčių iš TK pusla
pių: "Mus laukia ilga ir sunki 
kova dėl tautos gyvybės išlai
kymo. Turime reikalą su klas
tingu priešu, kuris veikia ne 
atvirai, bet prisidengęs tautų 
;Slaisvinimo, jų teisių gynėjo ir 
Kovotojo už liaudies gerovę 
skraiste. Tačiau nesivaržyda
mas naudoja šlykštų melą ir 
orutaiią jėgą tautoms pavergti 
ir joms sunaikinti . Sugeba taip 
veikti, kad pati tauta save nai
kintų. Deja, ne visi mūsų tau
tiečiai tai suvokia ir todėl ak-

d a l y v a u j ; 
darbe". 

Artimieji Rytai — amžinas 
neramumų rajonas. Ypač tie 
neramumai padidėjo po 1948 
m., kai tame rajone įsikūrė 
Izraelio valstybė. Paskutinieji 
to rajono neramumai — 
Izraelio puolamasis karas 
Libane, kuriame gyvena per 
pusę milijono iš Izraelio 
ištremtų palestiniečių. Dėl to 
karo pasisako kai kurie Kana
dos mokslininkai (T. St. 
1982.VIII.8, F.I). 

Vienas jų yra profesorius 
David Demson, Toronto 
universiteto teologijos profe
sorius. Jis sako, kad Izraelio 
invazija į Libaną ir kraujuota 
pergalė Beirute gali būti patei
sinta, jei tas žygis įves taiką 
tame rajone. Išeitų, kad karu 
vykdoma taika, kaip daro ir 
sovietai, kurie kalba apie 
taiką, o vykdo puolamuosius 
karus. 

Tiesa, Demson sako, kad jis 
nemėgstąs Izraelio min. pirmi
ninko M. Begino ir karo minis-
terio A. Sharono. Jie yra tų 
užpuol imų p a g r i n d i n i a i 
architektai. Už vieno žydo 
nužudymą Londone, Angli
joje, dabar Libane žudomi 
tūkstančiai nekaltų žmonių: 
moterų, vaikų, senelių, neskai
tant karių. Kai kurie TV 
komentatoriai sako, kad Arti
muose Rytuose puolamuosius 
karus vykdo JAV savo bili
jonais ir ginklais. Kai vokie
čiai pradėjo Antrąjį pasaulinį 
karą, jie buvo nuteisti Niurn
bergo tarptautiniame teisme. 
Bet į tą teismą nepakliuvo 
vokiečių bendradarbiai sovie
tai, kurie taip pat pradėjo tą ~_3se Rykuose z'-.r tu: s 
karą, puldami Lenkiją iš rytų. 
Į tą teismą nepatenka nė izrae
litai, nors jie Artimuose Rytuo
se įvykdė jau keletą puola
mųjų karų. 

D. Demson toliau sako: 
„Skaityti, kad PLO yra kaip 
naciai, yra neracionalu. PLO 
turi teisę gini savo tautos inte
resus. Izraelis turi teisę į savo 
saugumą, o PLO turi teisę į 

griovimo darbe". (Nr. 3, 14 
psl.). Sie žodžiai tinkami ne tik 
okup. Lietuvos, bet ir išeivijos 
lietuviams. 

"Kalba yra didžiausias mū
sų tėvų palikimas, ir vaikai — 
sako mūsų kalbininkas J . Bal
čikonis. Visų mūsų pareiga 
oranginti gimtąją kalbą, ją ge
rai išmokti, ją visada vartoti ir 
ginti". 

"Tautos savarankiškumas 
tai galia, teisė tautai pačiai, be 
svetimos prievartos, spręsti bei 
tvarkyti savo ekonominius, 
kultūrinius ir kitus reikalus". 
Laisvės ir savarankiškumo 
išsikovojimas lietuvių tautai 
yra gyvybinės reikšmės reika-
Įlas. Bet ar tai įvykdomas už
davinys — Lietuvą pajungusi 
savo rankose laiko didelę jėgą 
turinti supervalstybė. Pati sa
vo gera valia ji Lietuvos 
neatsisakys, o lietuvių tauta 
savo jėgomis jos priversti tai 
padaryti nepajėgs. Tai ar jau 
reik rankas nuleisti, atsiža
dėti kovos ir kapituliuoti? Ne, 
ir dar kartą ne! Nė viena, kad 
ir supervalstybė, nėra amžina. 

TK skaitytojams pateikiami 
(nr. 1, psl. 2)įsidėmėtini rašyt. 
B. Sruogos žodžiai iš laiško jo 
žmonai: "Aš esu įkaitas už mū
sų tautą ir šios aukos suvo
kimas palengvina man gy
venimą. Tai didelė garbė būti 
auka už tautą. Kaip tik čionai 
(Stutthofe) išmokau vertinti 
mūsų tūkstančių metų kultū
rą, savo tautos palikimą. . I)i-
u/.iuOjuus uuuHrnss ^Kaitu už 
tokią didelę kultūrą" , > 

J . VAICELICNAS 

savo egzistenciją. Mes, kana
diečiai, turėtume suprasti tą 
reikalą ir sumušti galvomis 
Izraelį su PLO, kad jie vieni 
kitus suprastų ir vykdytų 
taiką. Palestiniečiai nenori 
niekur eiti, o tik į Palestiną, į 
savo namus. Beginąs nori 
palestiniečius išvaryti iš Liba
no, bet jis palestiniečiams 
nesiūlo nieko geresnio. Izraelio 
aštrumas prieš palestiniečius 
palestiniečius tik vienija". 

Brock universiteto istorijos 
profesorius, St. Catherines, pik. 
ltn. D. J. Goodspeed sako: „Ką 
Izraelis daro Beirute, yra 
barbariška. Bet ir mes darėme 
klaidas, labai remdami Izraelį 
ginklais. Mes padarėme baisią 
klaidą. Pasmerkėme vokiečių 
nacių padarytus žiaurumus, o 
nepasmerkiame dabar izraeli
tų vykdomų žiaurumų, žudy
nių. Gerai padarė vienas Izrae
lio pulkininkas, kad atsisakė 
vykdyti puolamuosius veiks
mus Libane. Dėl puolamųjų 
veiksmų Libane yra kalti ne 
Izraelio kariai, bet to krašto 
vyriausybė, ypač Beginąs ir 
Sharonas. Izraelis karo prieš 
arabus nelaimės. J is turėtų su 
arabais tartis, naudoti huma
niškas priemones, o ne karą". 

Janice Stein yra Artimųjų 
Rytų žinovė. Ji dėsto McGill 
universitete. Ji i Izraelio puoli
mus žiūri nepalankiai, nes tais 
puolimais Izraelis sau iššau
kia vis daugiau priešų: Siriją, 
I r a k ą , J o r d a n ą i r 
k i t u s k r a š t u s . A r t i -

35 
metus jau netekta per 150,000 
gyvybių. O kas bus toliau? 
Izraelis remiasi tankais ir 
g a l b ū t b r a n d u o l i n i a i s 
ginklais. Geriau taika, o ne 
karas su kaimynais". 

Politinių mokslų žinovas 
Paul Nobile sako, kad Izraelis 
tur i turėt i saugumą, bet 
palestiniečiai turi turėt i 
Palestiną. Izraelis šiame kare 

IOS rūmai Tibete. 

neteko daugiau savų karių, 
negu nužudė palestiniečių 
karių. Ar tikslu žudyti šimtus 
tūkstančių nekaltų žmonių, 
kad būtų atsikratyta savo opo
nento?" 

Mokslininkas John Holmes 
sako, kad jis buvęs labai nuste
bintas, kad Izraelis atsisakė 
vykdyti Jung t in ių Tautų 
sprendimą — pasitraukti iš 
Libano. Jei jau Izraelis nebe
klauso Jungtinių Tautų įsaky
mo, tai kas tada beturėtų 
klausyti tos pasaulinės institu
cijos ir kam ta institucija iš 
viso bebūtų reikalinga?" 

Toronto universiteto pro
fesorius A. Watson sako, kad 
Izraelio karas Libane negali 
būti patvirtintas, pripažintas, 
nes to karo kaina yra per daug 
a u k š t a p a l e s t i n i e č a i m s 
libaniečiams. Izraelis sakė, 
kad j i s n o r i a t s t u m t i 
palestiniečius nuo savo sienos, 
o dabar Izraelio kariuomenė 
puola visą Libaną, naikin
dama miestus, žudydama 
nekaltus žmones. Palesti
niečių problema nebus išspręs
ta PLO sunaikinimu Beirute. 
Aštrumai, kuriuos šiame kare 
įgauna palestiniečiai, nebus 
greitai pamiršti. 

Jei Izraelis nekreipia dė
mesio į Jung t in ių Tautų 
sprendimą, tai juo labiai jam 
neturi reikšmės atskirų moksli
ninkų pasisakymai, nors kai 
kurie tų mokslininkų yra 
„išrinktosios" tautos vaikai. 
Beginąs nepaklausė nė JAV 
prezidento R. Reagano reika
lavimo Izraeliui pasitraukti iš 
Libano. Beginąs ne tik to 
reikalavimo nevykdė, bet juok
damasis pasakė, kad Izraelis 
Amerikoje turi daug gerų drau
gų. JAV prezidentas ne viską 
gali padaryti be pritarimo 
atitinkamų institucijų. O tos 
institucijos karkodėl vis 
balsuoja Izrael io n a u d a i . 

Dėlto ir pasaulinėje spaudo
je matyti pasakymų, kad 
.,uodega vizgina šunį", o ta 
uodega yra Izraelis. Kas gi yra 
pats šuo? Jei JAV pila bili
jonus Izraeliui, kad tas vestų 
puolamuosius karus, negarbė 
tenka ir JAV. Visa bėda, kad 
JAV yra dvi valdžios: oficia
lioji, kuri yra visų matoma, ir 
neoficialioji arba kartais vadi
nama „juodoji ranka", kurios 
visi krašto gyventojai nemato, 
bet jaučia, kad jų sumokėtų 
mokesčių dalis nueina kažKo-
kiais neaiškiais keliais. 

Artimieji Rytai yra pasauli
nė problema, kurios negali 
išspręsti nė pasaulio aukščiau
sia institucija — Jungtinės 
T a u t o s . K a s t a d a t a s 
problemas išspręs? 

PEDAGOGO 
J.H. PESTALOZZI 

SUKAKČIAI 
(Pabaiga) 

Pedagog in i ame darbe 

Pestalozziui nusiminusiam 
neteko ilgai būti. Jis netrukus 
vėl ėmėsi pedagoginio darbo. 
Sį kartą jam atsirado vieta 
Burgdorfo pradžios mokyklo
je. J i s buvo paskirtas antruo
ju mokytoju — iš karto vie
non, paskui kiton pradžios 
mokyklon. 

Po kokio pusmečio paaiškė
jo, kad jis yra puikus moky
tojas. Valstybės komisija, ku
ri žiūrėjo jo mokymo ir 
auklėjimo darbą, parašė labai 
gerą įvertinimą. Jo vardas 
vėl buvo visiems žinomas. 
Jam buvo pavesta fažioje 
Burgdorfo pilyje įsteigti insti
tutą su bendrabučiu. 

Jo mokymu susidomėjo ne 
tik šveicarai, bet ir kitų kraš
tų žmonės. Daugelis mokytojų 
ir šiaip žymių žmonių vykda
vo į Burgdorfą pasižiūrėti, 
kaip Pestalozzi auklėja ir mo
ko vaikus. Jis taip pat jautėsi 
laimingas, kad jo troškimai 
pagaliau įgyvendinami. 

Pes ta lozzi kalėj ime 

Tuo metu prancūzų impe
ratoriaus žinioje buvo visas 
Šveicarijos kraštas. Kad ir tu
rėjo Šveicarija valdžią, bet ji 
priklausė Prancūzijos impera
toriui. Pačioj Šveicarijoje bu
vo tada didelė partijų kova. 
Prancūzijos imperatoriui pa
rūpo sutvarkyti Šveicarijos vi
daus reikalai kaip Prancūzijo
je. Todėl j is pasikvietė 
Šveicarijos pasiuntinius ir su 
jais norėjo susitarti dėl toli
mesnės Šveicarijos santvar
kos. Tokiu pasiuntiniu tarp ki
tų buvo išrinktas ir Pestalozzi. 

Imperatoriui Napoleonui rū
pėjo ne žmonių švietimas, bet 
kuo daugiausiai užkariauti. 
Jis visiškai nesuprato Pes-
talozzio... Kadangi Šveicari
jos valdovai priklausė ir pa
taikavo Napoleonui, tai 
Pestalozzi nepatiko ir šveica
rų valdžiai. Pestalozzi buvo 
suimtas ir pasodintas j kalė
jimą. Iš kalėjimo buvo paleis
tas, bet jo institutas buvo už
darytas. 

1746 - 1827 
deno miestą. Pestalozzi čia bu
vo iškilmingai sutiktas ir ins
titutui įkurti jam buvo duota 
dar didesnė pilis negu Burg-
dorfe. Netrukus jis su savo 
dviem padėjėjais atidarė ins
titutą. Čia jis pasiekė aukš
čiausios garbės. 'Visi jo norai 
išsipildė: jis su savo auklėti
niais nebejautė skurdo, nes bu
vo visa kuo aprūpintas. 

Pirmieji Iverdeno metai bu
vo laimingi. Jis džiaugėsi t a 
laime. "Mano gyvenimas da
bar toks, kad geresnio aš nie
kad ir nenorėjau", rašė savo 
bičiuliams. Inst i tutas labai 
greit pragarsėjo, mokinių bu
vo per 200. Nors ir senas buvo 
Pestalozzi, bet dirbo labai 
daug: dažnai 3 valandą rytą 
jau jį matydavo bedirbantį- Ir 
čia vyravo mokinių ir mokyto
jų santaika, nuoširdumas ir 
tvarka. Mokė ir auklėjo jis su 
savo padėjėjais taip gerai, kad 
bent kelios dešimtys įvairių 
kraštų jaunų mokytojų kas
dien mokydavosi, kaip reikia 
mokyti vaikus, žiūrėdavo ka ip 
Pestalozzi mokinius auklė
davo. 

Pestalozzi institutas pagar
sėjo visoje Europoje. Pasižiū
rėti, kaip jis moko ir auklėja, 
atvažiuodavo daug moks
lininkų ir vadovų. Pestalozzi 
nuoširdžiai rodydavo savo mo
kymo ir auklėjimo metodus. 
Net Rusijos caras Aleksand
ras I atsilankė Iverdene. Pes
talozzi jį ragino atleisti iš bau
džiavos valstiečius ir daugiau 
rūpintis švietimo reikalais. 
Kai 1815 m., sustojęs mieste, 
Prūsijos karalius pasikvietė jį, 
tai jis sirgdamas išvažiavo, ti
kėdamasis įtikinti karalių, 
kaip reikia tvarkyti žmonių 
švietimą ir mokyklas. 

Pes t a lozz i m i r ė 1827 
metais vasario 17 d. Šveicari
joj ir dabar veikia karo naš
laičių prieglauda, kurioje vai
kai auklėjami ir mokomi pagal 
Pestalozzio sukurtą metodą. 
Prieglaudos namus išlaiko 
įvairios labdarių draugijos. 
Panašių Pestalozzio vardu na
šlaičių įstaigų yra ir kitose 
kultūringose šalyse. 

Europoj pedagogas 

Kai tik pasklido žinia, kad 
Burgdorfo institutas valdžios 
uždarytas, daugelis miestų 
pradėjo kviesti jį pas juos kur
ti panašią mokyklą. Po ilgų 
svyravimų jis pasirinko Iver-

Svarbiausia gyvenime ne 
daryti sau pelno iš pasiseki
mo. Tai gali padaryti kiekvie
nas kvailys. Svarbu pelnytis 
iš nepasisekimų. Tam reikia 
išminties ir tuo skiriasi išmin
tingasis nuo kvailio. 

Dale Carnegie 

PER KINIJĄ Į 
TIBETĄ. 

DR. DANUTE BIELIAUSKIENĖ 

Pro lėktuvo langus kurį laiką matyti vešli Sicouan 
provincijos augmenija ir žali ryžių laukai. 

Po pusės valandos jau esame virš kalnų jūros. Į 
kurią pusę nepažvelgsi — vien kainai. Perskrer. lame 
per snieguotas viršūnes, paskui vėl atsirandame virš 
žemesnių kalnų, kurie rodo šiek tiek augmenijos Vie
name kitame slėnyje matyti besivingiuojąs kelia.-, bet. 
toliau skrendant, vėl nesimato jokios gyvybės ženklo. 
Prisimena James Hilton knyga „Prarastas hori
zontas". 

Kai pamatau kelis namukus ir taką, besivirgiuo-
jantį aukštyn ir žemyn, prisimenu visas skaitytas 
knygas apie Tibeto lamų vienuolynus, kurie buv t sta
tomi aukštai Himalajuose, neprieinami ir visai D oliuo
ti nuo pasaulio. Jų lamos praleidžia visą gyv> nimą 
bemedituodami ir pasiekia tokių psichinių apraiškų, 
kurios vakariečių protu nėra išaiškinamos. 

Mes tiek priklausome nuo fizinių, išorinių 
stimuliacijų, kuriomis mūsų gyvenimas yra perpil
dytas, kad psichinis gyvenimas yra visiškai ižslo-
pintas. Vakarietis išeina iš proto, jei ilgesniam aikui 
atima išorės stimulus. Todėl kūno valdymą? vien 
psichine disciplina vakariečiui nėra prieinama?. 

Pavyzdžiui, toks dalykas, kaip levitacija. kūno 
pakėlimas nuo žemės, besėdint lotus pozicijoje. Tai 
galima iAvystyti tik nepaprastai gilia koncentracija. 
Tremr avimas užima daugiau kaip 3 metus, ir tie. kurie 

tai pasiekia, gali pakilti 2 kartus aukščiau normalaus Kinijoje, nereikalavo įsileisti jų vežamą opiumą. Tibe-
žmogaus dydžio. Arba toks pasireiškimas, kaip kūno tiečiai negalėjo atsilaikyti prieš angių kariuomenę ir 

svorio nejautimas. Yra aprašymų, kaip tie asketai- Llasos mieste buvo pasirašyta sutartis ir at idarytas 
skrenda virš žemės ar vaikšto virš vandens savo britų konsulatas. Tačiau anglai daug iš to nelaimėjo, 
transestadijoje. Tai yra apraiškos, kurių mūsų prak- n e s priėjimas buvo nepaprastai sunkus, ir didelės 
tiškas protas neišaiškina. Bet keletas vakariečių, ilgus prekybos išvystyti negalėjo. 
metus gyvenusių Tibete, yra tai stebėję ir objektyviai Tibetas per šimtmečius turėjo artimus ryšius su 
aprašę. Kinija, ir kiniečiai vis bandydavo paveikti Dalai 

Vienais jų yra prancūzė moteris Alexandra David Lamos išrinkimą ar pagrindinių vienuolynų didžiuo-
Neel. kuri pati buvo budiste, pasiekusi lamos lygio ir sįus lamas, kurie visą kraštą valdė. Tibeto budizmas, 
turėjo progos lankytis ir gyventi vadinamose lama- kaip religija, turėjo didelės įtakos Kinijai, ir kai kūne 
serijose. J i yra išvertusi daug tibetinio budizmo raštų į budistai imperatoriai priapžmdavo Liasą. kaip jų 
prancūzų ir anglų kalbas ir buvo priimta į Prancūzijos 
Mokslo akademiją. 

Ji , pavyzdžiui, aprašo temperatūros kontrolę — 
sukoncentravimą vidinės šilimos, kuri įgalina lamas 
pakęsti didžiulius šalčius Himalajų viršūnėse be šil
dymo ir apsigaubus plonyte paklode. Jie sugeba iš
vystyti tokią aukštą vidinę šilimą, kad jaunesnieji 
kaip „egzaminą" turi praleisti naktį nuogi ant ledo 
virš kalnų ežero ir išdžiovinti savo kūnu 24 paklodes, 
kurias jų mokytojai sušlapina, prakirte eketę ir už
dėję ant nuogo kūno. 

Tokias psichines jėgas gali žmogus išvystyti tik 
visiškoje izoliacijoje, be jokių pasaulinių stimuliacijų, 
neužsiimdamas net sau maisto ieškojimu. Paprastai 
lamos turi savo mokinius, kurie atneša ar nuleidžia 
kur nors per skylę jam maisto, jeigu jis nenori būti kliu
domas. Žinoma, visi tie aprašymai yra beveik 50 metų 
senumo, kada Tibetas tebebuvo labiausiai izoliuota 
žemės dalis. 

Tiesą sakant, anglai ir ten buvo prilindę Jų 
kariuomenė buvo pasiųsta iš Indijos per Bhutan vals
tybę, per Himalajus, reikalaudami, kad Tibetas pasi
rašytų su jais sutari} dėl prekybos. Gerai, kad d ar. kaip 

šventąjj miestą. 
Budizmas atėjo į Tibetą septintame šimtmetyje iš 

Indijos ir gana susimaišė su Tibeto šamanizmu — 
gamtos garbinimu (Bon - Po». Himalajų kainuose gam
tos stichija pasireiškia visu savo stiprumu: galingi, į 
dangų besiremią kalnai, gilūs, neprieinami tarpek
liai, didžiuliai vėjai, audros, akmenų ir sniego lavinos 
žmogų pripildo didžiule pagarba gamtai. Nesuval
domi gaivalai pasidaro demonais, saulė ir grožis — 
gelbstinčiomis būtybėmis. Tuo būdu Tibeto budizmas 
ir pasilaikė tokias garbinimo išraiškas, kaip akmenų 
sudėjimą kelionės gale. perėjus kainų takus, arba 
maldos vėliavėles, plasnojančias ant šventyklų ir gy
venamų stogų. 

Per šimtmečius Tibetas valdėsi kaip vienintelė 
grynai teokratinė valstybė, kur religija dominavo jų 
visą gyvenimą ir daugelis valdžios atstovų buvo vie
nuoliai —• lamos. Aukščiausias religijos simbolis ir 
krašto valdytojas buvo Dalai Lama. kurs buvo išren
kamas dar kūdikiu būdamas, po to, kai vienu ar kitu 
būdu buvo surasta ir įrodyta, kad mirusiojo Dalai La
mos dvasia jame įsikūnijo. 

(Bus daugiau) 
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JAUNIMO CENTRAS 
IR JO ATEITIS 

Pasikalbėjimas su buvusiu Jaunimo 
centro direktorium kun. J. Kubilium 

Kun. J. Kubilius, buvęs ilga
metis J. C. direktorius, prisi
mena pirmuosius metus. Nuo 
1950 iki 1957 metų, kada išau
go Jaunimo Centro rūmai, Chi-
cagoje buvo daug posėdžiauta, 
kalbėta, tartasi, daug spaudo
je rašyta, įvairūs projektai pri
imti ir atmesti, vis besisielo-
jan t rūmų statyba. Taip 
rūpesčiai liko rūpesčiais, ir rū
mų pastatyti nepavyko. Su
gaištas laikas parodė, kad bū
t a gerų norų. Tuo tarpu jėzuitai 
tyliai planavo, dirbo ir išpildė 
mūsų visuomenės norus, pa
statydami didelius Jaunimo 
Centro rūmus. Šiomis dieno
mis Chicagoje lankėsi kun. Jo
nas Kubilius, pirmasis ir ilga
m e t i s J a u n i m o Cent ro 
direktorius, kurį sutikome 
Čiurlionio galerijoje, apsuptą 
jaunimo ir pažįstamų. 

— Džiugu jus matyti su
grįžus} į savo tėviškę, — 
sveikiname kun. J. Kubilių. 

— Mes pasiilgome Jūsų. 
Ka ip jaučiatės rūmuose, 
kur taip žymiai įmintos J ū 
sų pėdos? 

— Jaučiuosi lyg po ilgos ke
lionės sugrįžęs į namus, kurių 
vidus gerokai pakeitimų per
gyvenęs, bet vis savas, arti
mas ir gana. Juk kun. A. Ke-
zys, ir kun. A. Saulaitis, o 
dabar Ir. Kriaučeliūnienės glo
boje pasigražinęs — naujos 
užuolaidos, nauji paveikslai, 
apatinė salė pertvarkyta, di
rektorių kambariai įrengti. 
Nauja šluota naujai šluoja. 

—Jūs buvote pirmasis i r 
i lgametis J aun imo Cent ro 
direktorius. Kokie buvo 
pirmieji planai, užsimoji
mai? 

— Atidaryti plačiai duris vi
sai Chicagos lietuviškai veik
lai: duoti patalpas lituanisti
kos mokyklai, susirinkimams, 
kursams. Pedagoginiam Li
tuanistikos institutui. Alicija 
Rūgytė atkeliavo pirmoji su 
aukštesniąja lituanistikos mo
kykla. A. a. Domas Velička, ly
dimas A. Dundulio, pradėjo 
ieškoti patalpų Pedagoginiam 
Lituanistikos institutui, kuris 
pradžioje pradėio su trimis stu
dentais. Kai 1972 metais iš 
Chicagos išvykau, jis jau buvo 
paruošęs kelias laidas jaunų 
pedagogų ir turėjo daugiau 
kaip 32 studentus. A. a. Zeno
nas Kolba tuojau įsikūrė su 
Čiurlionio galerija ir pradėjo 
rengti parodas. S. Adomaitie
nė, Menų klubo pirmininkė, 
ėmė nelaukdama jungti teatro 
žmones ir rengti spektaklius. 
Vytautas Radžius atskubėjo su 
Lietuvių Operos repeticijomis. 
Leokadija Brazdienė suorga
nizavo pirmą grupę tautinių 
šokių. Skautai, ateitininkai ir 
visos kitos lietuviškos organi
zacijos greit užpildė vakarais 
visus Jaunimo Centro kamba
rius. 

Jaunimo Centras pasidarė 
lyg bičių avilys, kur vyko vi
sas lietuviškas veikimas Chi
cagoje. 

— Kodėl J ū s pasiėmėt t a s 
a t s a k i n g a s ir sunkias pa 
r e iga s? 

— Neapsiėmiau. — mane pa
skyrė. Greičiausiai todėl, kad 
tuo metu nerado tam darbui ki
to. 

— Kiek metų šiose parei
g o s e išbuvote? 

— Daugiau kaip 12 metų to
se pareigose išbuvau ir nesi
gailiu. Tie metai buvo pimi gy
vybės ir gražaus darbo. 
Dėkingas esu visiems, kurie 
kartu su manimi dirbo, bet 
ypač a. a. kun. J. Raibužiui, ku
rio auksinę širdį pajutau, kai ir 
pats suklupau. 

— Kada buvo padidintos 
J a u n i m o Centro patalpos? 

— 1967 metais buvo pradėta 
statyba Jaunimo Centro naujų 
patalpų, bet apie tai čia neno
rėčiau kalbėti. Esu paruošęs ju
biliejiniam leidiniui atskirą ap
rašymą. 

— K a s ką vijo i r p r a l e n 
kė : dž iaugsmas a r nus imi 
n imas? 

— Darbas turi du galus: 
pasitenkinimą ir nusivylimą. 
Prisipažinsiu, kad darbas ne
buvo lengvas: nemiegotos nak
tys, nuolatinė įtampa, visų na
mų p r i e ž i ū r a i r v i s ų 
patarnavimas su šypsena. At
simenu gerai pirmą pareigos 
sekmadienį, kai nuėjau į apa
tinę salę paprašyti birutinin-

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S I BNIIOMMAMA - FOR M N T 

Kun. J o n a s Kubi l ius , S J 

kes baigti susirinkimą ir už
leisti patalpas savanoriams, 
tarpduryje gavau iš O. Gra-
dinskienės ir Musteikienės: 
"Ko Jūs čia susiraukę, lyg mes 
būtume ką blogo padariusios". 
Šiandien juokas ima prisimi
nus, bet tada... Kas būtų galė
jęs atspėti, kad jų žodžiai nie
ko bendro neturi su jų širdimi, 
kurią pažinojau tik vėliau, kai 
reikėjo pagalbos. Teko dažnai 
susimąstyti, matant mažai 
įvertinant jėzuitų pastangas 
visiems padėti, bet nusiminti 
— niekuomet. 

— J a u n i m o C e n t r a s jun
gė visas o rgan izac i j a s . J ū s 
gera i pažinojote v i sus va
dovus, v i suomenės ve ikė
jus . Kokie p r i s imin ima i li
k o i š tų i l g ų m e t ų 
bend rada rb i av imo? 

— Taip pažinojau visus tuo
metinio lietuviško veikimo va
dus ir su jais teko susidurti 
dažnai, dirbti kartu, pasitarti 
ir pagalbos paprašyti. Santy
kiai visuomet buvo šilti ir nuo
širdūs. Teko kartais ir nuomo
nių skirtumais pasikeisti, bet 
be jokio piktumo. Juk visi dir
bome lietuvišką ir auklėjimo 
darbą. Dažniausiai, turbūt, te
ko pasikeisti žodžiais su Alici
ja Rūgyte ir Domu Velička, ku
rie dirbo širdį atidavę jaunimo 
auklėjimui ir lietuvybei. Ne re
tas svečias buvo ir a. a. Jonas 
Jasaitis, kuris daug rūpinosi 
Pasaulio Lietuvių archyvu. 
Kartą jis atkeliavo su dideliu 
sunkvežimiu įvairiausių do
kumentų ir išsikraustė prie du
rų. "Daryk ką nori, bet rask 
kertelę šitiems dokumen
tams". Bendruomenė jums mo
kės po tūkstantį dol. į metus. 
Kai po dešimties metų primi
niau bendruomenei, kad J. C. 
statybai labai būtų pravartu 
turėti dabar 10 tūkstančių dol., 
vieną sekmadienio rytą ateina 
J. Jasaitis su trimis vyrais, pa
deda man ant stalo 300 dol. ir 
raštą. "Pasirašyk prie šių liu
dininkų, kad viskas sumokėta, 
o jei ne ir tų negausi". Pasira
šiau ir juokaudami iškeliavo 
man pridurdami: "Taip reikia 
mokėti skolas". 

Dažniausiai spektakliai, mi
nėjimai atnešdavo rengėjams 
"nuostolių". Vieną dieną at-

Lietuvių Kunigų seimo dalis Clevelande. Iš kai
rės (sėdi): kun. L. Zaremba, kun. P. Baltakis, pirm. 
kun. A. Kontautas, svečiai LB krašto vald. pirm. 
V. Kutkus, vysk. V. Bnzgys, prel. J. Balkūnas, 
kun. V. Darnusis ir kun. V. Cukuras; (stovi): Put-

rimas iš tvanaoos, Kun. t». Jr aicainisKis, &un. o . rvi-
jauskas, kun. K. Pugevičius, kun. J. Savukynas, 
NN, kun. A. Miciūnas, kun. S. Raila, kun. A. Jur
gelaitis, kun. J.A Bacevice, NN, prel. V. Balčiū-
n a s - Nuotr. V . Bacev i č iaus 

vyksta organizacijos atstovės 
su prašymu, kad nieko neim
čiau už patalpų naudojimą. Jos 
taip prašė ir įrodinėjo, kiek or
ganizacija turėjusi nuostolių, 
jog aš "susigraudinęs", nusi
vilkau savo švarką ir pasiū
liau: "Parduokite jį, kad suma-
ž i n t u m ė t o r g a n i z a c i j a i 
nuostolius". Šis mano drąsus 
pasiūlymas tuoj sumažino 
"nuostolius" ir net atsirado 
pelno apmokėti elektros ir šil
dymo išlaidas. Tokia kartais 
juokinga kova ėjo dėl to nelai
mingo administracijos cento. 

— J ū s v i s ada buvote op
t imis tas , kokiomis spalvo
mis p ieš ia te J C atei t į? 

— Taip, visuomet žiūrėjau į 
pasaulį šviesiomis akimis ir 
dabar taip tebežiūriu. Pasiti
kiu Dievo apvaizda, kuri nie
kuomet neapleidžia rūpestin
go žmogaus darbo. JC iki šiol 
atliko didelį uždavinį lietuvių 
visuomeniniame gyvenime ir 
šiandien duoda daug vilčių, 
kad naujų šeimininkų rūpes
tingas J C administravimas 
duos dar gerų vaisių. 

— J ū s tu rė jo te p rogos su
sipažinti su naujais J C šei
min inka is už vieną dolerį 
i šnuomavusius rūmus . Kaip 
ver t ina te jų darbus , užsi
mojimus? 

— Esu tiesiog nustebęs jų pa
sišventimu, rūpesčiu ir pasise
kimais. 

— J e i s a k o m a , kad pri ty
r imas , ta i auksas , o pa ta r i 
mas — d e i m a n t a s . Ar galė
tumėte a t i da ry t i tų t a r i amų 
gėrybių sk ryne lę? 

— Nemanau, kad JC nau 
jie j i š e i m i n i n k a i t e tu r i 
mažiau patyrimo. Juk jie 
per visus tuos metus buvo taip 
arti J C veiklos. O su patari
mais yra taip: jie kartais pade
da, bet dažniausiai varžo gerą 
iniciatyvą. Kodėl mėginti sa
vo patarimais naujų žmonių 
tokius kilnius ir didingus užsi
mojimus siaurinti? 

— Ats isve ik indami su 
Chicaga " ik i pas imaty
mo" , e same t ikr i , kad at-
vyksime į J a u n i m o Centro 
s idabr in io jubil iejaus mi
nėjimą, p r a š o m e mums dar 
pasakyt i kele tą žodžių. 

— Jaunimo Centre darbas 
yra palikęs gilias vagas mano 
gyvenime. Svarbiausia tie 
žmonės — jie stipriai įsiskver
bė į mano sielos gelmes, kad 
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RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radle programa 
Naujoj Anglijoj i j Stotie* WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
500 iki 8:30 valandos ryto. 

Pradedant vasaho 7 d sekmadieny, 
turėsime programą du kartu sekma-
liemais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
3us perduodama vėliausių, pasaulinių 
iinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią 
srogramą veda Steponas ir Valentina 
Hinkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tic P.onsts-gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E Broadway, So Boston, Mass 
02127 elefonaTs 268 0489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 
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Mūsų kolonijose 
Kennebunkport, Me. 

L I T E R A T Ū R O S 
VAKARAS 

Kennebunkport tėvų pran
ciškonų vasarvietėje yra malo
nu sutikti naują veidą, ypač jei 
tai yra rašytojo, žurnalisto a r 
kurio kito kultūrininko veidas. 
Šįmet džiaugtasi Vlado Būtė
no - Ramojaus su ponia atvy
kimu į vasarvietę. Kada skai
tai kieno nors parašytus 
žodžius, riši juos su parašu, bet 
kada išgirsti autorių kalbant ir 
jį pamatai, suriši parašy tas 
mintis su autoriaus asmeny
be. Būtėnas yra energingas, 
Lietuvą mylįs ir dėl jos dirbąs 
žurnalistas. 

VI. Būtėnas pradėjo rašyt i 
po karo, bendradarbiauja 
"Darbininke", "Tėviškės žibu
riuose", "Drauge" rašo nuola
tinę skiltį "Dviejuose horizon
tuose" ir nuo 1979 metų dirba 
Amerikos balse, Washington, 
DC. Jis yra išspausdinęs kny
gų: "Lenktynės su šėtonu" 
(1956 m.) — karo nuotykių kny
ga, kurią skaitytojai išpirko 
per šešis mėnesius, "Kritusieji 
už laisvę" — pirmas tomas iš
leistas 1964 metais, o an t ras — 
1968 metais. 1977 metais Būtė
nas su kunigu Keziu paruošė 
knygą — albumą "Pennsil-
vanijos ar?liaka~ių LirtiMi t", 

net jų prisiminimas sukcua il
gesy praleistų metų jų tarpe. 
Mylėjau juos Visus ir ta meilė 
davė jėgos dirbti dėl kiekvieno 
lietuvio lietuviškumo ir žmo
niškumo. Kasdieninis darbas 
verpė siūlus ir audė įvairia
spalvį audeklą. Jeigu jis išėjo 
ne toks, kokį aš norėjau ir jūs 
tikėjote, dažniausiai buvo ma
no nepriteklius — baigė pasi
kalbėjimą kun. Jonas Kubi
lius, dabar Montrealio Aušros 
Vartų lietuvių parapijos klebo
nas. 

iš kurios Kennebunkport vasa
rotojai girdėjo ištraukas ir il
gai kalbėjo apie Pennsilvani-
jos lietuvius. 

Rašytojas Paulius Jurkus 
y ra nuolatinis Kennebunkpor-
to lankytojas, yra aprašęs šią 
vietovę daug kartų. Per lite
ratūros vakarą rašytojas papa
sakojo apie poetą Aistį, kuris 
praleisdavo vasaras čia, Ken-
nebunkporte . Paulius apie po
etą Aistį kalbėjo gyvai ir žais
mingai . Rašytojas Jurkus taip 
pa t pusiau skaitė, pusiau kal
bėjo apie "Kiškį Piškį", pasa
ką seniems ir jauniems. Malo
nu klausytis į civilizuotą 
pasaulį perkeltą mūsų mielą 
gyvulėlį kiškelį Piškį. 

Algis Landsbergis y ra žino
m a s rašytojas ir dramaturgas. 
J i s yra ir ilgametis Ken-
nebunkporto lankytojas. Aukš
to ūgio, malonaus veido, jis yra 
džentelmeniško elgesio ir kal
bos. Algis dėsto Farly Dickin-
son universitete, New Jersey. 
Turbūt jau turi "tenure", nors 
niekad savęs profesorium ne
vadina. Jis dėsto istoriją, tau
tosaką ir teatrą. Algis Lands
bergis yra parašęs nemažai 
knygų angių bei lietuvių kal
bomis ir yra gavęs penkias pre
mijas: už romaną "Kelionę", už 
dramas "Penkis stulpus", 
"Paskutinį pikniką" (veiks
m a s vyksta Kennebunkporte), 
"Vaikus gintaro rūmuose" ir 
už novelių rinkinį "Muzika, 
įžengiant i m HĮjflTj mieš
ti . 

Algis 3 dsbereis skait" iš
t raukas iš veikai* v'aik i gin
taro rūmuose". Turinys — vai
kai gimę Amerikoje ruošiasi 
vaidinti liaudies pasaką "Eg
lę, Žalčių karalienę". Antroje 
dalyje Algis įdomiai skaitė Lie
tuvoje gyvenančios autorės 
veiKaią apie šių iaiKų rauuon-
kepuraitę. 

Visas literatūros vakaras už
truko apie pusantros valan
dos. Klausytojai buvo paten
kinti ir tęsė pokalbius prie 
kavos. 

Elena Vasyliūnienė 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

C K M E N T O D A R B U S 
Naujus ir pataisymus 

TeL — 476-8402 
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[vairių prekių pasirinkimas nebrangia 
ii mCLsų sandėlio. 

COsMOS PAKCELš EXPRESS 
2K i W. 8»th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Tei. — 925-2787 

Vytautas Valantina-
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TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vssintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G U N A S TV 

2846 W. 68 S t , tei. 776-1486 
utnimiuuimiuiiumiiuuuiiiuuuiiuii. 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rOUų grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

LIETUVIŲ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2422 W. M a r ą u e t t e R d . C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
T e l e f o n a s : 7 3 7 - 2 1 1 0 

AKTYVAI — $2,000,000 
KASOS V A L A N D O S : 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeštadieniais 10:00—12:00 

2422 W. Marąuette Rd., Chicago 

Sekmadieniais 10:00—1:00 p.p. 
Jaunimo centre 5620 S. Claremont 
(Neveiks vasarą nuo 6.13.82 iki 9.5.82) 

MOKA UŽi 
Kinamąją Sąskaitą .•. 8% 
30 Dienų Certifikatus (min. $5.000) 8.5% 
90 Dienų Certifikatus (min. $5,000) n.0% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 12.0% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000) 12.5% 
All-Savers Certifikatus 8.96% 
IRA — pasirinkimas: 90 dienų. Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Certifikatai. 

Procentai keičiasi kas savaite. 
* Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000. 

P A S K O L O S ^ 

Asmeninės nuo 15% 
Namų (Mortgages) nuo 15% 

3EVERLY SHORES. Year around ren-
;al. Unfurnished. Contemporary glass 
įouse facing national park. 2 bed-
ooms, 2 baths, living rm., dining rm., 

large screened porch. Walk to beach. 
Schools, churches. $500 mon. Call — 
312—332-1161 or 312—951-1049 or 

219—872-0226 

Xamb. su virtuvės privilegijom. 30 doi. 
savaitei. Beverly Shores, Ind. 

Skambint 219-874-7134 

Išnuom. 5 kamb. butas 3-čiame aukš-
te. Patiems apsišildyt. Arti Sv. Jurgio 
bažnyčios Bridgeporte. Skambint po 
5 vai. vak. tel. 927-1058. 

R E A L E S T A T I 

• 

10% — 90% — 20% pigiau mokSrit 
o i apdrendą nuo ugnie* tr au tomo
bilio pa* mos. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 West 95th Street 

Telel GA 4-8654 

M O V I N G 
SER2NAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Ttefef. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

tiEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, m. 60b32, tel. 927-5980 

miv i l l i l l l l l l i l l i i l l l inilll l l l l l l l l l l i l i i l l l i l l l 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAL 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

Kitokie blankai. 

iiinirnrrrnnmniiniiiiiiuuuuiuiiiiHiuK 

imiiHtiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
minmumiiiminiiiiiiinHiiiiiHuiiiiuin 

Master Plumbing 
Ucensed, Bonded, Inrared 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
Ir vonios kabinetai. Keramiko* plytr 
lės. Karš to vandens tankai. Flood cor 
trol Užsikimšę vamzdžiai iSvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

BEVERLY SHORES, IND. parduoda
mas 2 aukštų namas iy2 bloko nuo 
Michigan ežero. 3 mieg. kmb., 2 vo
nios. 2,000 kv. pėdų gyvenamos pa
talpos. 14 metų senumo. Puikiam sto
vyje. 
2-jų mieg. kamb. namas. Nauji alumin. 
.angai ir lauko sienos. Kambariai is-
doti kilimais. Oro vėsintuvas. 

ANN CARLSON REAL ESTATE 
Beverly Shores, Indiana 

i'eL — (219) 872-4«36 

iiiniiiniiuiniiiiiiimiiiiififiiiiifuitffliiH' 
BUTŲ NUOMAVIMAI 

Draudimas — Valdymą* 
Namų pirkimas — Pardavimai 

INCOME TAX 
N'otariata* — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
Mttimiiiiiiiinimimiiiiiiiiiniiii— 

SALEM, WISCONSIN. 2 bedroom year 
around home. Likę new. Large 
garage. 100x121 f t. lot. Lake rights. 
1 hour from Chicago. $47,500. 

Call 312—588-4930 

Modernus 3-jų butų po 4 miegamus 
medinis apkaltas namas. Tuščias skly
pas šalia. Galimos pajamos 800 dol. 
Apyl. 72-os ir Campbell. $70,000.00. 
Kreiptis j savininką angliškai tel. — 
737-6221. 

lietuviškoje kaimynystėje, 
St, PetersLurg Beach, Floride 

Parduodamas vienas apartm. Condom. 
ant kanalo kranto (4 aparta, eonde 
house). iy2 bloko nuo jūros. 2 mieg. 
$6,500.00. Tel. 813—360-0166. 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinii. Įreag-

; tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
! 8 BUTŲ MŪRINIS. 4 mas. mūr. flara-
j Sas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-o« ir 
Į Kedzie Ave. 
i 2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 

Springs Village. 

Skambint 438-787* 
SIMAITIS BEALTI 
2951 West 63rd Street 

64-ta ir Sacramento. 2-jų butų mūr. 
] po 3 mieg. Vertas prašoms kainos. 

į 43-«ia ir California. Mūr. 2-jų butų po 
Į 2 miegamus. Nebrangus. 

j 65-ta ir Kedzie. 4 butų naujesnis. Pui-
i kiai išlaikytas. Vertas pa jatyti. 

" m a ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai 
:ršuj. Savininkas turi parduoti. 

138-ta ir State — Lemonte. 1*4 akro 
žemės. Puiki rezidencija ir pajamų 
namas. 

DS1 informacijų skambint Budraičiui 

M l ! l l l I t l l I t l I l f l I l I l I l I l t l I M l 

VIZITINIŲ K0RTIITŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės | "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago, IL 60629 

i t t l i m M H t m t » « i 1 Į t t i r n n 11 • . • • . . , 

Budraitis Realty 
Tel. - 767-0600 

D e M E S I O 

PACHL4GE E I P R E S 8 AOEJTCT 
MARIJA *ORFTKrEX« 

SIUNTINIAI 1 LIETUVį 
I-ahai pageidaujamos gerom rtlllea 

prekSe Maistas U Europos sandeliu 
2608 W. 6»th St., Chiaa«o. m . «0«3t 

TELES?1. 125-3787 
— • • - - — I - M 

Remkite tuos verslininku^ ku

rie skelbiasi dien. „Drauge", 



TYLŲJĮ TAUTOS DARBININKĄ PRISIMINUS 
JURGIS JANUSArriS 

Rugpjūčio 10 savo giminiu 
bei artimųjų ratelyje, Chicagoje, 
tylusis mūsų tautos darbininkas, 
pedagogas, spaudos bendradarbis, 
uolus filatelistas, gilus lietuvis pa
triotas Vincas Urbonas atšventė 
savo 80-tąjį gimtadienį. Ta pro
ga jo sūnėnas, žymus mokslinin
kas, profesorius dr. Algirdas Avi
žienis, atskridęs iš Californijos, 
savo dėdei Urbonui rugpjūčio 10 
"Dainos" restorane suruošė gra
žu pagerbimą. 

Vaišes pradedant, prof. Avi
žienis pasveikino sukaktuvininką 
ir svečius, kvietė drauge su jubi
liatu praleisti keletą maloniu va
landų. 

Išsamu, sukaktuvininko gyve
nimo kelią apibūdinantį žodį ta
rė jo artimas bičiulis, LŽS-gos 
pirmininkas Jurgis Janušaitis.j 
Vinco Urbono nueitas ilgas gyve
nimo kelias yra spalvingas, įdo-
mus ir prasmingas. Jo gyventa ne j 
vien tik savu gyvenimu, bet di- I 
dėlę dalį pašventė lietuviu jaur-
nimo auklėjimui, organizacijoms, 
spaudai. Jį pats gyvenimas vėtė ir 
mėtė. Matęs šiito ir šalto ir išgy
venęs mūsų tėvynės prisikėlimo 
nepriklausomam gyvenimui rū
pesčius, vėliau jos šviesesnei atei
čiai daug dirbęs. 

Sukaktuvininkas Vincas Urbo
nas gimė 1902 rugpjūčio 10. Vil
niuje. Bet čia jam nebuvo lem
ta augti. Drauge su tėveliais 
daug (kur fbuvojo. Gyveno Rad
viliškyje, kur pradėjo pas "darak
torių" lietuvį pirmuosius mokslo 
žingsnius. Gyveno Voroneže, kur 
baigė 4 klases. Pagaliau karams 
praūžus vėl sugrįžta į gimtąją 
šalį Lietuvą. Šiauliuose baigia 
gimnaziją, pedagoginius kursus, 
įsigyja mokytojo diplomą ir savo 
gyvenimo didžiąją dalį pašvenčia 
Lietuvos jaunimo auklėjimui, mo
kytojaudamas Radviliškio vidu
rinėje mokykloje, Kaune pr. mo
kykloje vedėju ir pokario metais 
Hanau lietuvių stovyklos pr. mo
kykloje ir gimnazijoje. 

Vincas Urbonas nuo p?J jau
nystės sielojosi lietuviu jaunimo 
išmokslinimu ir dėl to pasirinko 
mokytojo profesiją. Būdamas 
pats giliu patriotu, savo auklė
tiniams skiepijo tėvynės meilę 
ir ugdė juose tavtinį sąmonin
gumą. Šąli profesinio darbo, 
aktyviai jungėsi į visuomeninę 
veiklą. Daugiausia dirbo šaulių 
gretose, ypač Radviliškyje, eida
mas būrio pirmininko parei
gas. Už nuopelnus Lietuvai bu
vo apdovanotas Šaulių 
ir Nepriklausomybės medaliu. 

Gerai valdė 
rašęs lietuvių spaudoje jaunimo, 
ir dienos aktualiais klausimais. 
Yra aktyvus ir LŽS-gos narys. 
Pokario metais su žmonele Bro
ne, kuri mirė 1965 metais Chi
cagoje, buvo prisiglaudę garsioje 
Hanau a. M., Vakarų Vokietijo
je, lietuvių stovykloje. Čia 
aktyviai įsijungė į 
veiklą, ypatingą dėmesį skyrė 
mūsų spaudai. Sumaniai ir gra
žiai redagavo sieninį trijų dide
lių lapų laikraštį "Hanau Lietu
viai". Tai įdomus, istorinės ver
tės turintis leidinys, kuriame 
atspindi pokario metų lietuvių 
visokeriopas gyvenimas. Tai isto
rinė medžiaga. Iš jos mudu su 
Vincu Urbonu esame parašę ir 
LE straipsnį apie Hanau lietu
vių gyvenimą. 

Vincas Urbonas jautė, kad 
stokojame skaitinių jaunimui. To
dėl jo dėka buvo išleisti du 
paskutinieji "Gimtinės žiburė
liai" nr., kuriuose buvo gražių, 
įdomių skaitinių jaunimui. 

Jis didelis filatelistas. 
merų priklauso Liet, 
draugijai, ėjo įvairias pareigas, 
dalyvavo dešimtyje filatelistų pa
rodose, išstatydamas savo gau
sius pašto ženklų rinkinius. Pa
rodose už rinkinius yra laimėjęs 
10 premijų, iš jų 5 pirmąsias, 3 
antrąsias ir 2 trečiąsias. Rinko 
Lietuvos pašto ženklus, turėjo 
vertingus rinkinius viso pasaulio 
menininkų: kompozitorių, daili

ninkų, jų kūrybų reprodukcijos 
pašto ženkluose, rašytojai, poe
tai, teatras, tautiniai drabužiai. 

Be galo mėgsta lietuvišką kny-
bą ir spaudą. Yra surinkęs ne 
tik "Hanau Lietuvius" ir atga
benęs į Ameriką, bet taip pat su
rinko ir daugelio kitų laikraščių 
bei žurnalų komplektus ir juos 

AR JAUNIMAS KALTAS? 
Mokytojų studijų savaitė (6) 

JUOZAS MASILIONIS 

Pnktadienį pirmininkavo Aldo
na Miškinienė iš Clevelando. Pir
mąją paskaitą skaitė Juozas Pla-
čas, Švietimo tarybos pirm., iš 
Chicagos. Jo paskaitos tema: "Ti
kybos dėstymas lituanistinėse mo-
kyiklose.Prelegento nuomone, šia 

lietuviškai melstis ir jei visą gy
venimą ta kalba melsis, bus pa
darytas didelis darbas". 

Antrąją paskaitą "Ar jauni
mas kaltas?" skaitė muz. Stasys 

i legentui vadovaujant, padainavo Į 
i A. Eitutytė, A. Jasaitytė, V. Mom- Į 
,kutė, G. Pemkutė ir X. Pemkutė. j 

Po pietų buvo paminėta V. Krė
vės 100 m. gimimo sukaktis, V. 
'Kavaliūnui skaitant paskaitą "V. 
Krėvė, jo gimtoji žemė ir žmo
gus". Prelegentas V. Krėvę api
būdino, kaip laibai jautrų dainai 
ir gimtajai aplinkai: miškams, 
ežerams, piliakalniams, padavi
mams. Užtat gimtoji žemė, so

vietą turi jo 

išsaugojo. Dirbdamas fabrike, nigui, nes jų pareiga religiją dės-
Amerikoje, savo centu dalinosi: tyti mokyklose, bet dabar jau 

Sližys iš Detroito. Muzikos me 
nas negali klestėti be gerbėjų, nes j džius labai ryškią 

tema kalbėti labiau pritiktų ku- j j i e ,pacĮeda muzikai išsikovoti ati- Į kūryboje. Betgi V. Krėvės kūry-
tinkamą vietą gyvenime. Yra rim- j bos centre yra žmogus, kuris įvai 

su pagalbos reikalingais. Aukojo | daug kur šis dalykas 
daug kam ir buvo Lietuvių ope
ros mecenatas. 

Ir iki šios dienos sukaktuvinin
kas išliko giedrios nuotaikos, vis
kuo besidomįs, visada jį užtiksi 

dėstomas 
tosios ir pramogines muzKfis ger- •• 
bėjų. Ir vienos, ir kitos muzikos 

pasauliečių. Vieni tėvai yra už I šaĮ in in!;<ai . g au klysti, jei jie kate 
religijos dėstymą, kiti prieš. Betgi goriškai atmeta nemėgstamą žan-
tie, 'kurie mokosi kat. mokyklose, rą, pasiteisindami, kad nieko ne-
jos dėstymą girdi svetima kalba, randa atmestame žanre. Tačiau 

visuose žanruose yra geros, vidu-

riausiais charakteriais atsispindi 
paprasčiausiuose "Šiaudinės pa
stogės" žmonėse ir didinguose Ša
rūne, Skirgailoje ir kt. 

Diena buvo baigta talentų va
karu. 

o svetima kalba religijos moky
mas ir mokymasis veda prie nu-1 tinės ir menkavertės muzikos ku- j 
tautimo. Yra atsitikimų, kad I rinių. Sudėtingos temos negali. 
žmogus, svetur gyvendamas 
miršta savo gimtąją C<albą, 

uz-
bet 

būti išreikštos nesudėtinga muzi
ka. Tikroji meno paskirtis ne 

poterius, jaunystėje išmoktus, te- linksminti žmogų, bet priversti jį 
bekalba gimtąja kalba. Religinių susimąstyti. Su novatoriškumu 
tiesų ir papročių reikia pradėti 
mokytis namie. 4 ar 5 metų vai-

muzikoje yra taip, 'kaip su nauja
darais kalboje: jei geri, prigyja, 

Vincas Urbonas 

su laikraščiu ar knyga rankose. 
Sunkiai pergyveno žmonos mirtį 
operacijas, tačiau jo 
nuotaikos neįstengė 
pergyvenimai. 

Pabaigoje įdomų žodį apie 
savo pergyvenimus tarė ir pats 
kaltininkas Vincas Urbonas, pri
simindamas vaikystę, ypač gilią 
padėką išreiškė savo sūnėnui už 
parodytą rūpestį ir globą 

kas domisi, daug klausinėja, ta- ; J« negeri, neprigyja. 
da geriausia proga iš gamtos kny- į Daugiausia pramoginės muzi-
gos parodyti, kas yra Dievas, kos šalinirtkų yra jaunimo tarpe, 
Kai vaikas pažins Dievo darbus, j nes čia viskas aišku, gražios me-
tada jau galima nukreipti jollodijos, gyvas ritmas. O rimto-
žvilgsnį į save, į žmogų, jo kūną šios muzikos (operų, simfonijų) 
ir sielą. Motinos pareiga ugdyti nemėgsta. Cia ir iškilo prelegento 
vaiką maldai. Yra gražių vaikiškų ; temos klausimas: "Ar jaunimas 
maldų.Reikia ne tik išmokyti mal-: kaltas?" Jaunimas mėgsta muzi-
dų, bet ir supažindinti su svar-.-ką, .bet kalta mokyklinė sistema, 

.besniais apologetiniais dalykais. \ neduodanti rimtosios1 muzikos pa-
giedrios Religijos mokymui yra išleista j grindų. Jaunimas mėgsta pramo-
palaužti d ie tas vadovėlių, yra gerų ang-. ginę arba estradinę .muziką. Yra 

LAIŠKAI "DRAUGUI" j 
PATCKSLDOMAS 

Š. m. rugpiūčio 4 d. "Drauge" 
Petras Matekūnas savo apra
šyme "New Yorko Lietuvių ko
lonija" sako, kad Atvelykio po- \ 
pietes Kultūros Židinyje rengia' 
L.R.K. federacijos New Yorko j 
klubas. "Draugo" skaitytojų; 
dėmesiui pabrėžiu, kad šioji P. ] 
Matekūno informacija yra klai-
dingą. Kultūros židinyje Broo-
klyn, N. Y., kiekvieneriais me
tais Atvelykio popietes ruošia 
Lietuvių Moterų Klubų federa
cijos New Yorko klubas, su- į | 
trumpintai LMKF New Yorko 

l klubas, bet ne L.R.K federa-
jliškai parašytų, kuriuos galima .vertingos ir estradinės muzikos. Į ^ ^ N e w Y o r k o k l u b a s > k u r i o 

:e Dr-c.laa-c.ntQc arkCroi'locto- OkuD. LietUVOl'e ii DUOSelėl'ama ' XT tr i_. :- ._:-- _i__ išsiversti. Prelegentas apgailesta- j Okup. Lietuvoje ji puoselėjama 
vo, kad, kai tauta sunkiai kovo- j jau senokai. Ir estradinėje muzi-
ja už laisvę ir religiją, čia leng
vai nutaustama, apleidžiamos 
liet. parapijos. 

koje yra ir gerų, ir abejotinos ver-

Pabaigoje prof. dr. A. Avižie- \ "Jei lit. mokykla išmokys vaiką 
nis dar kartą išreiškė savo dėdei i 
geriausius linkėjimus ir padėko
jo svečiams už atsilankymą ir pa
buvojimą su šiuo tyliuoju mūsų 
tautos darbininku Vincu Urbo
nu. 

tės. Atranką gali padaryti tik 
profesionalai. Prelegento nuo-

Diskusijose kai kas kėlė mintį: | mone, gera estradinė muzika tu
ri būti pirmoji jaunimo muzikos 
mokykla, per ją vesti į rimtąją. 

Mūsų kolonijose 
Hartford, Q>nn, 
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 

VEIKLA 
LMKF Hartfordo klubo vaidy

ba, pabaigusi savo kadenciją, per 
davė pareigas naujai įsnnKtc 
narėm. Naująją vaidybą sudaro: 
Ada Ustjanauskienė — pirmi-

žvaigžde | nįnkė, Apolonija Vitkuvienė — 
vicepirmininkė, Dangira Budrie-

plunksną ir yra?nė — sekretorė, Sofija Alienė 
— iždininkė Bronė Žilienė — 
ryšininkė. 

giai, o lankytojus linksmins vie
tinių lietuvių tautinių šokių gru
pė "Aidas". Pasirodymas tęsis 
iki 10 valandos vakaro. Rugpiū
čio 22 d. prasidės 12 valandą ir 
baigsis 6 valandą vakaro. 

Visi lietuviai kviečiami eise
noje dalyvauti ir aplankyti mū
sų "Lietuvišką Sodybą". Visų 
n 'oširdžiai laukiame. RK. 

Union Pier, Mich. 
SUSIRINKIMAS 

Union Pier, Mich., Lietuvių! 
\ draugija š. m. rugsėjo 11 d. 4 vai.: 

tom j P° pietų Mich., laiku Communi-

Paskaita buvo pailiustruota vie
na pramogine daina,, kurią, pre-

New Yorke iš viso nėra. 
Marija Noreikienė, 

Lietuvių Moterų Klubų 
federacijos pirimninkė Į 

Iš tonos bulvių galima gauti 
170 kilogramų krakmolo arba i 
80 kilogramų gliukozės arba 112 ! 

litrų spirito. 

Brangiai motinai 
A, f A. ELENAI KORSAKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos dukra Ada ir žentą dr. 
Praną Sutkus ir \ų seimą širdingai užjau
čiame. 

ELENA IR ANTANAS RAZMAI 

ty Hali salėje šaukia metinį narių 
susirinkimą. Po susirinkimo 6 
vai. bus metinė vakarienė. Va
karienės kaina 7 dol. asmeniui. 
Pinigus prašoma sumokėti iki 
rugsėjo 6 d. valdybos nariams. 
Nesumokėję iš anksto vakarienės 

Per susirinkimą, prieš išsiskirs- negaus. Po vakarienės bus šokiai. 
tant vasaros atostogoms, buvo su
darytas planas sekančių metų 
veiklai. Klubas stengsis ir toliau 
ruošti velykinius pusryčius, ku
rie sutraukia kasmet į bažnyčios 

kuftūrinęUde didelį skaičių ne tik Hart-
' fordo, bet ir apylinkės tautiečių. 

Rugsėjo 18 - 19 dienomis klu
bas rengia Sibiro tremtinės Genės 
Popelienės surinktu, Lietuvoj 
dirbtų meno dirbinių parodą, ku
ri įvyks Sv. Trejybės bažnyčios 
salėje. Kor. 

Kansas City, Km 
LIETUVIŲ VEIKLA 

Šių metų rugpiūčio 21-22 die
nomis Kansas City. Kansas, 
vyks iškilmingas tautybių pasi
rodymas. Kansas City yra ga
na gausi tautybėmis ir tautybių 
pasirodymai rengiami dažnai. 
Tokiuose pasirodymuose lietu
viams atstovauja Kansas City 

Daug: lietuvių sambūris — Lithuanian 
Filatelistų of America, Kansas City, Kan

sas. 
Minėjimas prasidės rugpiūčio 

21 d. 10 vai. eisena nuo miesto 
Rotušės j pasirodymų vietą. Ei
senoje paskui Lietuvos vėliavą 
žygiuos lietuviai i r lietuvės, pa
sipuošę tautiniais drabužiais. 
Pasirodymų vietoje lietuviai tu
rės Lietuvišką Sodybą, kur bus 
rodomi įvairūs lietuviški val-

Visi nariai su svečiais kviečiami 
dalyvauti. Valdyba 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiininiiiiiiMiii!!::!! 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠILIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOP\ 1490 AM 
Translioja.na iš nuosavos studijos 

Marquette Fke. vedėja Aldona Oaukus. 

7159 So. Maplevvood Ave., 
Cbicago, IL 60629 
Tel. — 778-1543 
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BALYS SRUOGA 

Giesme apie Gediminą 
Gražiajam jaunimėliui 

Pirmoji Balio Sruogos "Gies
mė apie Gediminą" išėjo 1938 
m. Kaune, kurią išleido "Saka
lo" leidykla su Švietimo Ministe
rijos knygų tikrinimo komisijos 
aprobuojimu. Šis leidinys per
spausdintas iš 1938 m. leidinio 
su V. M. Dobužinsko iliustraci
jomis. Spaudė Morkūnas, Chi-
cago, 1982 m. Kama su persiun
timu S5.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.. 

Chicago IL. 60639 
IHIIHlUMMIlUIIIKIIUlIlIilIilIiiniiiiliililii -M 
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f PAŽINKIME MAŽĄJĄ | 
I (JOS 4000 METŲ ISTORIJA) | 
= Prof. dr. Povilo Kvšnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- 1 
E čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos, s 
= Vertė A. Tenisonas. sausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko 2 
E Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- s 
= tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų 5 
; Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. III. gyv. primoka 50 centų s 
| (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. 63rd St., ChJcago, = 
= ID. S0629. 5 
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DR. PETRAS KALADE 1 

M A I S T A S I R L I G O S I 
Maisto biochemija s 

Dr. P. Kalade beveik visą gyvenimą yra skyręs maisto | 
I tyrinėjimui, todėl šiame didžiuliame leidinyje yra daug nau- x 
I ding-ų aptarimų, p-airių davinių- lentelių, paaiškinimų. Kny- S 
i ga turi 654 psl. ^ieti viršeliai. Rekomenduojama kiekvie- s 
: nam Įsigyti, nes padės geriau susipažinti su maistu ir su 2 
: įvairiomis ligomis kurios kyla iš vienokio ar kitokio maisto. | 

Išleido Lietuvių Agronomų sąjunga. Spausdino J, Ka- § 
j počiaus spaustuv. Bostone 1982 m. Kaina su persiuntimu | 
i 22 dol. 5 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, +5*5 West SSrd St. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 19 d. 

A. + A. 
ANNA YANCHUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Manąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 17 d., 1982 m., 8:46 vai. ryto, sulaukus 82 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Josephine Williams, sūnė

nas Arthur Williams, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Velionė buvo našlė a. a. Frank. 
Priklausė Lietuvos Dukterų, Sv. Teresėlės ir Lietuvių Istorijos 

draugijoms. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 1 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, 
rugpiūCio 20 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę: SESUO ir SCNENAS. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnus — Tel. 737-1213. 

A . f A. 
STEFANIJAI SENKEVIČIŪTEI 

mirus Lenkijoje, 
jos broliui Vytautui Senkevičiui su 
šeima reiškiame nuoširdžiausia užuo
jauta ir kartu liūdime. 

ANCEVIČIŲ ŠEIMA 
JANINA PETRUŠIENĖ 
ALEKSAS SMILGA 

DR. SMILGOS ŠEIMA 
ŽOLYNŲ ŠEIMA 
VERBICKŲ ŠEIMA 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — 

-+4U .A 3-9852 

YArds 7-1741-2 

I A I D O T U V i y DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C, LACK CLACKAW!CZ) ir SŪNŪS 
2424 W. G9th STRTCET Tel REpabtk 7-121S 
H028 S«otf iw*t Hisrhw»y. Palos HiU*. I1L TeL 974-4410 

PETRiS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAIJFORNIA AVTL Tel. LAfayette 3-SFJ2 

VASAiTIS 
144« SO. 5#th A V t . CICERO. 

BUTKUS 
UJU T»L OLyrnpi. S - l t 0 t 

^ V 

Chscag y - ' VK?S m\ 

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

by 
MICHAEL BOURDEAUX. M.A.; B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handliug $8 95. 

Užsakymus siųsti: 
DRMJGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL S0629 

Illino's gyventojai dar prideda 48 et. valstijoj mokesčio. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 19 d. 

x I)ail. .Magdalenos B. Stan
kūnienės grafikos ir tapybos 
paroda rengiama "Galerijoje" 
nuo rugsėjo 28 iki spalio 17 d. 
Šiai parodai dailininkė paruo
šė naują ciklą paveikslų apie 
Lietuvos sodžiaus moters dar-

| bus. 
i 

X Vytautas Kamantas, Pa- x Inž. Eugenijus ir Irena Vil-
saulio Lietuvių Bendruomenės į kai, gyveną Los Angeles, dažnai 
valdybos pirmininkas, rugpiūčio: pasigenda to reguliarumo, ku-
17 d. išvyko į Europą dalyvauti į rįuo j ų mėgiamas laikraštis 
Europos Lietuviškų studijų die- i "Draugas" lankydavosi jiems 
nose prie Londono ir Lietuvių { gyvenant Chicagoje. Vilkai yra 
Bendruomenių pirmininkų posė- j gerai įsikūrę Kalifornijoje ir vi-
dyje, kuris bus ateinantį šešta
dienį, rugpiūčio 21 d. Be to, dar 
aplankys Laisvės radijo vado
vus Miunchene, Romoje min. St. 

sa šeima reiškiasi vietos lietu
viškoje, o ypač skautiškoj veik
loje. Skautininkas Eugenijus 
Vilkas su dukra Regina dalyva-

Lozoraitį ir atstovą prie Vatika-!
 Vo neseniai vykusioje Kalifor-

no St. Lozoraitį, Jr.. bei kitus; nijos skautų stovykloje, iš ku-
ten gyvenančius lietuvius. Grįš ; rios siųsdami sveikinimus pri

dėjo ir 10 dolerių auką "Drau
gui"' paremti. Eug. Vilkas yra 
aktyvus Akademinio Skautų są
jūdžio narys ir ruošiasi daly-

korTeTd^Imr-TolkHfe"i>nter I ! , a u t i ™ g P ^ 27-29 d. Tabor 

už poros savaičių. 
X Elena Bradfinaitė, dirban

ti VVashingtone, D. C., viena iš 
redaktorių Kongreso bibliote-

News", liepos mėnesio numery 
yra parašiusi iš savo specialy
bės — tautosakos straipsnį, ku-

Farm, Sodus, Mich., įvykstan
čiose ASS studijų dienose. 

X Gen. T. Daukanto juru 
riame paminėjo ir Lietuvą. Ji į šaulių kuopos valdyba praneša, 
rašo apie etninį paveldėjimą ir kad šių metų šaudymo varžybos 

x šiais metais JAV LB Le
mento apylinkė švenčia savo 20 
metų gyvenimo sukaktį. At
švęsti šią ypatingą šventę JAV 
LB Lemonto apylinkės valdyba į 
rengia sukaktuvinį banketą lap
kričio 6 dieną Retsos salėje 
(8025 Cass Avenue, Darien). 
Bus puikūs pietūs, baras, gros 
Neo Lithuanų orkestras ir bus 
nuotaikinga programa. Prašo
me visus dalyvauti šiame ypa
tingame bankete. 

x Maria Šimkus, Miami 
Beach, Fla., Zina Mackevičius, 
Chicago, HL, atsiuntė po 16 doL 
aukų ir kartu grąžino laimėji
mų šakneles. Labai dėkojame. 

X Dr. Adolfas ir Elena Miliai, 
St. Petersburg Beach, Fla., dr. 
Felbc Zubinas, Westchester, Dl, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 15 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Dr. Vacys Šaulys, Chicago, 
DL, Jonas Strijauskas, St. Pe
tersburg, Fla., Emilija Vydas, 
Kennebunkport, Me., Donna 
Vyšniauskas, Cicero, HL, parė
mė savo dienraštį po 10 dol. 
auka grąžindami laimėjimų šak-

l neles. Labai ačiū. 

X Vanda ir Antanas Urbonai, 
bus rugpiūčio 22 d., sekmadienį, \ Chicago, DL, grąžino laimėjimų 
Cicero Medžiotojų ir meškerio-' šakneles su 12 dol. auka. Po 10 
tojų draugijos sodybos šaudyk- j dol. atsiuntė: Z. Žibutis, Cicero, 
loję netoli Antioch, UI. Varžy-1 DL, E. Pagirys, Hollywood, Fla., 

kalbų mokyklas. 
X Maudytis, plaukyti laive

liais, sportuoti ir pabendrauti 
apylinkės lietuvius kviečia šiau
rės ir vakarų Chicagos priemies
čių lietuvių Vaikų darželio mo
tinos Breeze Wald parke. Lake 
Zurich, EI. (rytų pusėj nuo 12 
kelio — Rt. 12), šį penktadienį, 
rugpiūčio 20 d., nuo 9 vai. ryto. So. Boston. Mass., Ernst Leng-

bų pradžia bus 9:30 vai. ryto. 
Kviečia visus narius šiose var
žybose ir kuopos metinėje išvy
koje į gamtą dalyvauti. 

x Poetas Stasys Santvaras, 

Algimantas ir Laimutė Anta
nėliai, Omaha, Nebr., Frances 
Skirmantas, Glendale, CaL La
bai ačiū visiems. 

x Inž. Jonas Jurkūnas, Be-
verly Shores, Ind., John Sha-

KUN. J. PRUNSKIO 
SUKAKTIS 

Kelių organizacijų iniciatyva 
buvo sušaukta lietuvių organi
zacijų atstovai ir sudarytas or
ganizacijų komitetas kun. dr. 
Juozo Prunskio 75 metų am
žiaus, 50 metų žurnalistinio dar
bo ir 50 metų kunigystės minė
jimui ruošti. 

Iki dabar yra prisidėjusios 
šios organizacijos: Šaulių cent

ro vald., Vyt. D. šaulių rinkti 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

PRANCŪZIJOJ 
— Paryžiaus laikraštis "Fran

ce Catholiąue-Ecclesia" liepos 2 
d. laidoje po birželio įvykių mi
nėjimo išspausdino Robert Mas-
son ilgą straipsnį apie Lietuvą 
ir Lietuvos katalikų persekioji
mus. Straipsnyje palyginamas 
Afganistanas, Libanas su So
vietų Sąjungos įvesta komunis
tine prievartos ir persekiojimų 
tvarka, ateizmo prievartiniu pir
šimu, tikinčiųjų ir patriotų per
sekiojimu, kalinimu, trėmimu. 
Straipsnyje primenama, kad 
Lietuva buvo Sovietų Rusijos 

f okupuota 1940 m. ir 1941 m. bu
vo iš jos ištremta daugiau kaip 
35 tūkstančiai gyventojų, po 
karo — daugiau kaip 60 tūks
tančių gyventojų, kurių dalis 
yra mirusi Sibiro taigose, dalis 
be sveikatos grįžo į pavergtą 
tėvynę. Autorius straipsnį už-

. .^ . . . ^ ,„ . . . ,., vardina "Kryžiai ant kalvos" ir 
pas cia suminėtų organizacijų I so Balf o remejų padėka. i a s i n a u d o j a M i r e f l l e L u c a u l t 
atstovus, pas J. Jokubką ir pas j Reikia pažymėti, kad j gegu-1 k n y g a a p i e Uet ( j i a . 

fine atvyko ir Balfo centro vai-, ̂  . D r a u g e " ) . Taip pat pri-
dybos pirm. Marija Rudiene 

Clevelando tautybių festivalyje pirmą vietą laimėjo lietu vių "Vargo Mokykla", kurią pagal dail. Petro Rimšos ori
ginalią nuotrauką padare Petras Maželis. Prie ratelio Du ndurienė su sūnum. Vainikus nupynė Grandinėlės šokėjos. 

Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
K. Leonaitienę. 

Kun. dr. J. Pruskio 75 m. am
žiaus minėjimas, skelbtas spa
lio 17 d., dėl susidėjusių aplin
kybių perkeliamas į š. m. spalio 
10 d. Parduoti kvietimai į mi
nėjimą su da ta spalio 17 d. ga
lioja spalio 10 dienai. J. Jk. 

BALFO VEIKLA 

Balf o Chicagos apskrities val-

Bus proga susipažinti ir paben- nikas, Hamilton, Ont., Kanada, j tas, "VVaterbury, Conn., J. Vidu-1 nė, T 
drauti, o vaikai 

Daukanto Jūrų šaulių j dybos posėdis vyko liepos 31 d. 
" *"*~ ' ' ' " •' I 1<W- " « — .7. * — » — i " - ' - - „ T • ' \fnriii«*rt/> Pnrkf* P o s ė d i a t i -
ypatingai; grąžino laimėjimų šakneles ir i n a s Worcester, Mass., Ona Ja-. kuopa, Jūrų šaulių kuopa Klai- j — « f — • * - ~ f. J^* 
... T^-.. U J . . , ; — . . u ' i . — -.K A„, i ,/. T . - ^ J TT.-n_ TVT v C3 !_,-,_ * -.;„+„ . „„ rr0„4-;„A| darė ir pravedė valdybos pir-džiaugsis "Water Slide". Dau-i kiekvienas pridėjo po 15 dol 

giau informacijų galima gauti ; auką. Labai ačiū. 
pas Laimą Žliobienę tel. 381- x Valė Sajauskienė, Balti-
3772. Įvažiavimas visai pigus, more, Md., atsiuntė 10 dol. už 

X Inž. Donatas ir Saulė Ša- j l a i m ėJ i m*i bilietus ir palinkėjo 
tai, Warwick, R. L, Petras i r i D i e v o Palaimos. Labai ačiū. 
Jadvyga Klioriai. So. Euclid: 
Ohio. Aldona Sandargas, Or-
mond Beach. Fla., atsiuntė po 
10 dol. aukų su laimėjimų šak
nelėmis. Labai ačiū. 

X Patikslinimas. Lietuvių 
Fondo Fed. Kredito Kooperaty
vo skelbime — 4-tame puslapy
je, trečiadienio, rugpiūčio 18 d., 
laidoje įvyko klaida. Turėjo bū
ti: Moka už... 90 Dienų Certifi-
katus 11% (ne 11.3^r); ir už 
Trejų Metų Certifikatus 12.5% 
(ne 13.59c). Už klaidą atsipra
šome. 

saitis, Richmond Hills, N. Y., S. j pėda, žurnalistų s-ga, Tautinė Į d a r ė ir pravedė valdybos pir 

pirm 
Taip pat dalyvavo ir inž. Anta
nas Rudis. Balfo Chicagos ap
skrities valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie gegužinės pasise
kimo, visiems talkininkams, 
fantų aukotojams, periodinei j į į į . į , k a n č i o m i s 
spaudai, radijo valandėlėms ir 
visiems atsilankiusiems į gegu
žinę ir parėmusiems šį kilnų 
šalpos darbą. Pasėdžio daly
viai išreiškė nuoširdžią padėką 

menama, kad, minint Birželio 
įvykius, Saint-Merry bažnyčioje 
buvo susirinkę apie 250-300 as
menų pasimelsti ir paminėti mi
rusius, žuvusius ir persekioja
mus. Straipsnis gerai supažin
dina prancūzus skaitytojus su 

X Tradicinė Lemento apy
linkės gegužinė įvyks rugsėjo 
12, sekmadienį. Ateitininkų Xa-
muose, Lemonte. Gegužinės 
metu vyks loterija, kurią orga
nizuoja Rasa šarauskienė, Ba-
nė Kronienė ir Povilas Šaraus- Vilius Bražėnas, 
kas. Prašome Lemonto apylin
kės gyventojus paaukoti gražių 
ir vertingu fantų. Fantus gali
ma pristatyti per rugsėjo 5 die
nos šv. Mišias, De Andreas Se
minarijoje, arba paskambinti 
Agnei Katiliškytei, 789-S642. 

(pr.) 

Vilinskas, Windsor, Conn., at
siuntė po 10 dol. aukų su lai
mėjimų šaknelėmis. Labai dėko
jame. 

x Dr. Petras Kaladė, So. 
Boston. Mass., visuomenininkas, 
knygos "Maistas ir ligos" auto
rius, atsiuntė čekį ir laiškutį: 
"Negrąžinu laimėjimo bilietų, 
bet pridedu 50 dol. auką Drau
gui paremti. Linkiu, kad nie
kad nereiktų sirgti finansine 
sloga. Geriausios sėkmės". La
bai ačiū už nuoširdžią paramą 
ir linkėjimus. Knygą "Maistas 
ir ligos", didelio formato, gau
nama "Drauge" už 22 doL su 
persinutimu. 

X Julius širka, Kr. Donelai
čio lituanistinių mokyklų direk
torius, Chicago, 111., atsiuntė 20 
dol. su prierašu: "Siunčiu auką 

sąjunga, Liet. Kr. dem. s-ga, 
Ateitininkų federacija, Skautų 
sąjunga, Balfas, Vlikas, Altas, 
Pas. Liet. jaunimo sąjunga. Lie
tuvių istorijos draugija Švėkš
nos draugija, korp. Giedra, Mo
terų federacija. Liet. Pedagogi
nis institutas, Putnamo ses. rė
mėjų d-ja, Neolituanų s-ga, Bi-
rutininkių d-ja. Liet. Kat. mot. 
d-ja. Liet. Kat. susivienijimas, 
Savanorių-kūrėjų s-ga, Lietuvių 
Bendruomenė. Visiems minė" 
mo 
darbo 
valtis, Al. Rūgytė, .J. Jokubka 
ir Bir. Jasaitienė. Šio komiteto 
pirmininkas K. Milkovaitis. 

Nepaminėtos organizacijos, 
sutinkančios prisidėti prie mi
nėjimo, prašomos kreiptis į K. 
Milkovaitį. 

Minėjimas ruošiamas š. m. 
sekmadienį. Iškil-

mininkas Stasys Vanagūnas, se
kretoriavo — Grožvyda Gied
raitytė. Posėdyje dalyvavo be
veik visi valdybos nariai. Dar
botvarkė priimta be pataisų. 

Pranešimą apie įvykusią Bal
fo apskrities ir skyrių gegužinę 
liepos 18 d. Jaunimo centre pa
darė pirmininkas. Nepaisant 
mažesnių nesklandumų, geguži
nė skaitoma labai gerai pavy
kusią. Valdybos iždininkas Bro
nius Andriukaitis perskaitė pa-

darbams atlikti sudarvtas i ruoštą gegužinės apyskaitą, ku-
o komitetas: Kar. Milko- * vienbalsiai buvo pnimta. Pa-

AUSTRAUJOJl 
— Australijos katalikų laik

raštis "The Southern Cross" 
valdybos pirm. St. Vanagūnui, i stambia antrašte paskelbė pra-
kuris nešė sunkiausią gegužinės į nešimą apie pabaltiečių Adelai-
rengimo naštą. į dėj surengtus budėjimus prie 

Toliau valdybos pirmininkas j parlamento ir miesto rotušės, 
pranešė, kad rudeninio piniginio j prisimenant ir pagerbiant pir-
Balfo vajaus atidarymas bus J muosius masinius gyventojų 
rugsėjo 26 d. Šaulių namuose. Į trėmimus 1941 metais. Budėji-
Atidarymą ir uždarymą sutiko mo dalyviai taip pat padėjo vai-
globoti visiems žinomas Mid- niką prie kare žuvusiųjų pa-
land Savings banko prezidentas minklo. Laikraštis nurodė, jog 
Frank Zogas. Padėka Frank | pabaltiečių budėjimų tikslas bu-
Zogui. 

Taip pat buvo pranešta, kad 
1981 m. Balfo aukotojų leidi-

vo — išreikšti protestą prieš 
Pabaltijo kraštuose vykdomus 
pagrindinių žmogaus teisių bei 

ir bilietų šakneles. Sveikinu I spalio 10 d. 
Draugo dienraštį- Dievo palai- į mingos šv. Mi=ios bus 2 vai. Jė 
mos Jūsų darbuose". Nuoširdus! zuitų koplyčioje, 3 vai. p 

lUČlO 

14 d. skaitęs paskaitą apie laisvės ko
vų kelius ir klystkelius. 

Nuotr. P. Matetos 

X Susan Giedraitis ir Vladas 
Kuzavinis, gyv. Los Angeles, 
Cal., Stephanie Rudokas ir O. 
Bundelis, abu iš Chicagos, grą
žindami laimėjimų šakneles, at-

X Akademinio Skautų Sąjū- Į s i u n t ė P° 1 0 do1- a u k u - Labai 
džk) Studijų dienos įvyks rug- dėkojame. 
piūčio 27-29 dienomis Tabor X Vita BaLeišytiė, Chicago, 
Farm, Sodus, Mich. Paskaitas į 111., Balfo ir kitų lietuviškų or-
skaitys Tomas Venclova, N. | ganizacijų darbuotoja, grąžino 
Veclovienė, Mykolas Drunga, 
Jonas Dainauskas, Algis Tamo
šiūnas. Dėl registracijos ir in
formacijų skambint Ginai Re
inienei tel. 436-2509 arba G. 
Matučiui, 496-8295. (pr.) 

X Lietuvių Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas šią savaitę 
moka 11% už 90 dienų indėlHis 
(minimum $5,000). (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei-

laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai ačiū. 

x Lietuvos Dukterų draugi
jos piknikas rengiamas rugpiū
čio 22 d., sekmadienį. 12 vai. 
dieną Marąuette Parke, Califor-
nia ir 71-os g-vės kampe, ant 
kalnelio. Bus karšti pietūs, gi
ra, kepsniai ir dovanų laimėji
mui. Kviečiame visus. 

ačiū už auką dienraščiui ir lin
kėjimus. 

X žurn. Jurgis Janušaitis, 
Chicago, 111., mūsų nuoširdus 
bendradarbis, su laimėjimų šak
nelėmis atsiuntė ir 15 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

X Mary Lukaševičius, Chi
cago, EI., atsiuntė 20 dol. au
ką ir grąžino laimėjimų šakne
les. Labai ačiū už paramą lie
tuviškam dienraščiui. 

X Jonas Rudaitis, K. Vilū
nas, M. Melienė, P. Miliauskas, 
Kazys Majauskas, Mykolas Ka-
pičius, Petras Norbutis, Filo
mena Černius, Chicago, grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x S. Balsys, Brooklyn, N. Y„ 
atsiuntė 16 dol. su laimėjimų 
šaknelėmis ir prierašu: "Su ma
lonumu remiu lietuvišką spaudą 
ir ją remsiu, vertindamas Jūsų 

p. 
akademija. Jaunimo centro sa
lėje. Pagrindinis kalbėtojas 
prof. dr. J. Genys iš "VVashingto-
no. Sukaktuvininko sveikinimai 
žodžiu ir raštu, sukaktuvininko 
žodis. Po trumpos pertraukos 
bus solistų D. Stankaitytės ir 
A. Brazio koncertas. Užkan
džiai žemutinėje salėje. Bus ir 
kun. J. Prunskio parašytų kny-

aiškėjo, kad gautas gana geras 
pelnas. Didžiausią pelną davė 
laimės šulinys. 

Gegužinės koordinatorius ir 
vadovas buvo apskrities valdy
bos pirm. Stasys Vanagūnas. 
Įėjimo į gegužinę vadovas buvo 
Juozas Blažys. Jo teigimu ge
gužinę aplankė daugiau kaip 
IMU ž i n o m ų . jCVa.vmtM va,uuVa.vu 
Vida Baleišytė ir V. Pavilčius. 
Laimės šuliniui: Birutė Jasai
tienė ir Kostas Bružas. Didie
siems laimėjimams: Juozas 
Mackevičius. Virtuvei: Elena 
Pajėdienė, M. Stašaitienė ir Ja
nuškienė. Kasos reikalai ir pi
niginis atsiskaitymas buvo pa
vestas valdybos iždininkui Bro
niui Andriukaičiui. Visi vado
vai savo pareigas atliko pasigė-

nys yra jau paruoštas ir tuojau I laisvių pažeidimus, atkreipti dė-
bus atiduotas spausdinti. Visi Į mesį į nežmoniškas sąlygas, ku-
atsilankiusieji į atidarymą ir j riose yra kalinami Sovietų Są-
skyrių valdybos gaus šį leidinį. ; jungoj politiniai ir sąžinės be-

Posėdžio metu paaiškėjo, kad j laisviai, prašyti, kad jie būtų 
rugpiūčio 29 d. Vyčių salėje j išlaisvinti, 
vyks Marąuette Parko Balfo 5 
skyriaus gegužinė. Pirmininkas 
Juozas Mackevičius nuoširdžiai 
kviečia visus šioje gegužinėje 
dalyvauti. Dalyvaukime geguži
nėje ir paremkime šį šalpos dar
bą, nes šelpiamųjų skaičius ne
mažėja, o didėja. 

Po posėdžio visi dalyviai 
: Grožvydos Giedraitytės dėka 
buvo pavaišinti kavute ir pyra
gaičiais. A. R. 

ARGENTINOJE 
— A. a, Petras Pečiukevičius, 

sulaukęs 79 m. amžiaus, mirė 

te, netoli Buenos Aires. Liko 
žmona ir giminės. Palaidotas 
Boulogne kapinėse. 

gų paroda. Kvietimai gaunami. retinai. Visiems jiems priklau-

X Reikalingi jauni žmonės 
namais nuošimčiais. Kreipkitės' Geras uždarbis. VACYS — tel. 
į Mutual Federal Savings. 2212 436-9667 nuo 10 vai. ryto iki 5 
West Ormak Road — Telef. į vai. vak. (sk.) 
VI 7-7747. fsk.) ' 

Valdyba :
 SUnkias dedamas pastangas, 

(Pr-) kad tik "Draugas" ir toliau gy
vuotų ilgiausius metus". Ačiū 
už viską. 

x IVngiamp ir Taisome visq na lietuvių kolonija auga ir di-
riišių stogus. Už savo darbą deja - - pasisvečiuokime pas či-
garantuojame ir esame apdraus- kagiečius. Išvažiuojame rugp. 
U. Skambinkite Arvydui Kietai 27 d ir grįstame rugp. 30 d. 
M . 434-9655 arba 737-1717. 'Skambinkite Mariui Ki*»lai tel. 

(•k.). 737-1717. (sk.) 

X A. Kremeris, Palos Hts.. 
111., R. Libus, Chicago, Hl„ Ka-

X Sunny Hills, Floridoje, jau- ! zys Kulys, Englewood, N. J., 
Gražutė ir Aloyzas Siručiai, 
Santa Monica, Cal., V. Cemarka. 
Downer Grove, 111., parėmė sa
vo dienraštį po 10 dol. auka ir 
grąžino laimėjimų šakneles. La
bai ačiū. 

CHICAGOS 2INIOS 
FILMŲ KtRIMAS CHICAGOJ 

Illinois valstijoje per metus 
buvo susukta 10 kino filmų, 
daugiausia Chicagoje. č ia yra 
Illinois filmų gamybos įstaiga, 
turi 6 tarnautojus, o metinis 
šios įstaigos biudžetas yra 250,-
000 dol. Apie 92% techninio 
personalo ir daugiau kaip pusė 
aktorių yra iš Chicagos. 

SIMFONINIAI KONCERTAI 
Chicagos simfoninis orkest

ras rugpiūčio 12 pradėjo savo 
paskutinę koncertų savaitę Ra-
vinijos festivaly. 

SAUGUMAS SENIMUI 
Chicagos miestas turi 62 se

nimui gyventi skirtus namus. 
Nusiskundžiama, kad būna už
puolimų. Dabar nusistatyta še-

— A. a Pranciška Gilvydytė-
Kučinskienė, 70 metų amžiaus, 
mirė birželio 2 d. Buvo kilusi iš 
Troškūnų valsč., Panevėžio aps. 
Lietuvoje buvo baigusi kulina
rijos kursus ir buvo šeimininkė 
pas nepriklausomos Lietuvos 
Įgaliotą ministerį Argentinoje. 
Liko nuuūdime vyras, sūnus ir 
brolis Jurgis Gilvydis, Argen
tinos lietuvių visuomenės veikė
jas. JAV-bėse liko pusbrolis 
agr. Alfonsas Gilvydis su šei
ma. 
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Advokatu 
UNTArUS P, &EPINAS 

•648 W. 8Srd 9trM4 
Chioaflo, !»• W>*t& 

Tai. 776-5181 
Ka»dien 9—6 vai. vak. 

•eitad. 9—12 vai. 

Chicagos miesto mere Jane Byrne priima dovaną — ožkelę iš Laivyno atsto
vo Chicagos paskelbtoje Jūros savaitėje. Laivyno atstovas dovanojo ožką avių 
farmai — vaikams su trūkumais, esantiems Libertyville mieste. Dovaną 
įteikia laivo komendantas Paul Murphy, priima Richard Coroas ir Tom Sledz. 

| šalia — mere Jane Byrne. 

ir pagal susitarimą 
šiuose iš tų namų įvesti elektro- i PMflHlllllllllllllllllllflllllHlilllllliiUMllli 
ninius saugumo įtaisus. 

CHICAGOS TIPELIAI 
Po Chicagos miestu apie 62 

pėdų gilume yra išvestas 62 my
lios tunelių, kuriais elektriniai 
traukinėliai išvežiodavo prekes. 
Dabar ši transporto sistema 
mažai naudojama, bet tuneliai 
tebėra gana geri. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenoc 
Chloago, Blinois 6O0M 

Tel. — 77M700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šaitad. 9 vai. r, iki 1 vai. d. 

' 


