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„L. K. B. Kronika" Nr, 51 

Kovoje už Bažnyčios 
laisvę laimėta daug 

(Tęsinys) 
J a u dešimt metų „LKB 

Kronika" į dienos šviesą kelia 
Bažnyčios persekiojimo, tikin
čiųjų diskriminavimo, tautos 
kultūros silpninimo, žmogaus 
teisių pažeidimo, sąžinės lais
vės varžymo ir kitus panašius 
faktus. Per šį dešimtmetį 
„ K r o n i k o s " p u s l a p i u o s e 
sus ikaupė daug nepanei
giamos kaltinamosios medžia
gos prieš tuos, kurie dedasi 
įstatymų saugotojais. Ta: išti
sas kaltinamasis aktas tiesos 
ir žmoniškumo byloje prieš 
savivalę ir tironiją. Bet kadan
gi šiandien, poeto žodžiais 
tar iant „tribunoluos išdidžiai 
teisiuosius smerkia žmog
žudžiai", tai ne nusikaltėliai 
baudžiami ar savivaliautojai 
tramdomi, bet baisi persekio
jimų audra užgriuvo „Kroni
ką". Dešimt metų sukanka ne 
tik „Kronikai", bet ir jos 
persekiojimui. Kiek sekimo, 
kratų, tardymų, suėmimų, 
teisminio susidorojimo ir kito
kio persekiojimo patyrė jos 
skaitytojai ir platintojai. Su 
pagarba ir meile yra tariami 
vardai tų knygnešių, kurie 
š i a n d i e n vargs ta Tarybų 
Sąjungos vergų stovyklose ir 
kalėjimuose. Kova už laisvą 
lietuvišką žodį turi senas 
tradicijas. Senas tradicijas turi 
ir lietuviškojo žodžio bei kultū
ros persekiotojai. Carų laikais 
pramintais keliais j Lietuvą 
ateina nauji muravjovai kori
kai; seniai pramintais takais i 
rytus varomi mūsų dienų kovo
tojai ir iiijfjĮlii fliili Tačiau 
Tauta visuomet turėjo idealis
tu jų yra ir šiandien. „LKB 
Kronika yra reikalinga, svar
bi ir vis Į teigiamai Įvertinta. 
todėl jos rėmėjų buvo ir bus! J i 
yra visos Lietuvos. Bažnyčios, 
tikinčiųjų ir visų persekioja
mųjų balsas. Jį nutildyti nepa
vyks! Galima pris lopint i , 
galima jam pakenkti, gal net 
laikinai užgniaužti, bet visiš
kai nutildyt — neįmanoma. J i s 
vis tiek vienokiu ar kitokiu 
būdu prasiverš: 
„Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu. 
Nesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir 

baisu". 

Yra tik vienas būdas sustab
dyti „Kronikos" leidimą, — tai 
panaikinti tuos faktus, tuos 
nusikaltimus prieš tiesą ir 

teisę, kuriuos ji registruoja, ir 
„Kronika' nustos ėjusi. Kito 
būdo nėra... 

Šiandien iš tikrųjų dar 
sunku pakankamai įvertinti 
tai, ką atlieka „LKB Kronika" 
ar kita pogrindinė spauda. Dar 
stovime per arti tų įvykių, dar 
patys esame blaškomi jų 
sriaute, bet drąsiai galime 
teigti, kad jos vaidmuo didelis 
ir svarbus. Pirmiausia jau pats 
faktas, kad žmogui padaryta 
skriauda yra pastebėta, kad 
apie jį kažkas kalba, jį užtaria, 
padrąsina, paskatina gintis ir 
ieškoti teisybės. Antra — tai 
sulaikomasis veiksnys, kuris 
atsiranda, norimus paslėpti 
faktus iškeliant į viešumą. Šis 
veiksnys tiesos ir teisės laužy
tojus varžo, riboja jų veiksmų 
poveikį ir rezultatus, ypač, kad 
šios žinios patenka į užsienį ir 
pasidaro žinomos plač ia i 
visuomenei. Tai kartu ir teisin
gos informacijos žiupsnelis, 
pasiekiąs Vatikaną ir Vaka
rus. Ten mūsų tautiečiai taip 
pat rūpinasi Lietuvos ir jos 
Bažnyčios reikalais, ten taip 
pat dirbama ir kovojama. Bet 
kaip sunku jiems ten teisingai 
orientuotis, kas iš tikrųjų daro
si mūsų Tėpynėje, ypač kai 
okupantas ir jo kolaborantai 
įvairiausiais būdais stengiasi 
dezinformuoti ir klaidinti. 
Autentiškų dokumentų, grynų 
ir patikimų faktų skelbimas 
padeda mūsų broliams geriau 
susigaudyti, kur tiesa, o kur 
apgaulė. Be to, „Kronika" 
verčiama į kitas kalbas. 

siuntinėjama \ V':) įstai 
goms ir visuomenės /eike-
jams. Dėkui, labai dėkui tiems 
mūsų tautieč o. ~ns, kurie šį taip 
reikalingą da bą dirba. Turime 
būti dėkingi atikano ir 
kitoms radijo stotims, kurios iš 
Lietuvos gautą medžiagą 
grąžina eterio bangomis atgal. 
Tai nepaprastai didelė, tiesiog 
n e į k a i n o j a m a p a r a m a 
pavergtos tautos kovoje už 
savo teises ir laisvę, ypač 
turint mintyje tas sąlygas ir 
galimybes, kuriomis „Kroni
ka" bei kita pogrindinė spauda 
gali plisti Lietuvoje. Radijo 
bangomis (užsienio radijo sto
čių žmonės klausosi labai 
noriai) pogrindžio žinios 
pasklinda plačiai po Lietuvą, 
pasiekdamos ir tuos, kuriems 
neprieinama pati spauda. 

(Bus daugiau) 

Lenkijos valdžia 
įspėjo priešus 

V a r š u v a . — Ateinantį ant
rad ien į Lenkijos valdžia 
laukia liaudies demonstracijų, 
nes sueina dveji metai nuo 
„Solidarumo" gimimo. Pogrin
dyje esą darbininkų vadai 
ragina lenkus tinkamai šią 
sukaktį paminėti. Lenkijos 
valdžia paskelbė spaudoje ir 
televizijoje gnežtą įspėjimą, 
xad bandymai ardyti tvarką 
bus griežtai baudžiami. Gene
rolas Jeruzelskis pasakė įmo
nių komunistų vadų suva
žiavime, kad „liaudies priešai 
žino, kad laikas yra mūsų 
pusėje, todėl jie bando visaip 
trukdyti padėties gerėjimą, 
tačiau jų puolimai turi būti ir 
bus nugalėti". 

Antradienį iš kalėjimo buvo 
išleistas KOR veikėjas Adam 
Michnik, kuriam buvo leista 
dalyvauti jo tėvo laidotuvėse. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR Libano nuostoliai 

Rugpiučio 26 visa Lenkija minėjo savo Dievo Motinos, Censtachavos 
Mergelės, stebuklingojo paveikslo 600 metų sukaktį. 

Po jų jis vėl buvo nuvežtas į 
Bialolekos kalėjimą. Kapinė
se buvo apie 300 žmonių ir 
daug milicininkų. Po ceremo
nijų susirinkę sugiedojo patrio
tinę lenkų giesmę ir himną. 

Italijos darbininkų krikščio
nių demokratų profesinė sąjun
ga per savo sekretorių Giorgio 
B e n v e n u t o r e k o m e n d a v o 
Nobelio komitetui paskirti šių 
metų Taikos premiją Lenkijoje 
kal inamam „So l ida rumo" 
vadui Lech Walesai. 

Varšuvoje vidaus reikalų mi-
nisteris gen. Kiszczak įspėjo 
tautą, kad Lenkijos priešų 
b a n d y m a i o r g a n i z u o t i 
demonstracijas siekia kraujo 
praliejimo. „So l ida rumo" 
veikėjai pasiruošę ardyti tvar
ką, tačiau valdžia užgniauš jų 
bandymus ir išlaikys tvarką, 
pasakė generolas. 

— Motina Teresė iš Kalku
tos atvyko į Hondūrą, kur 
lanko pabėgėlių stovyklas. 

Naujas arkivyskupas 
pradeda darbą 

C h i c a g a . — Trečiadienį ar
kivyskupas Joseph Bernardin 
perėmė Chicagos arkivyskupi
jos sostą. Ceremonijose daly
vavo 10 kardinolų. Naujasis 
arkivyskupas pripažino, kad jo 
karjeroje didelį va idmenį 
suvaidino buvęs Detroito arki
vyskupas kardinolas John 
Dearden, Kuris, būdama^ JAV 
vyskupų konferencijos pirmi
ninku, prieš 16 metų pasirinko 
jauną vyskupą Bernardiną 
savo sekretorium. Vėliau, 1974 
m., pats Bernardinas buvo 
išrinktas konferencijos pirmi
ninku. 

Ketvirtadienį arkivyskupas 
Bernardinas 11 " vai. ryto 
meldėsi su diocezijos vienuo
lynų broliais ir seserimis, o 
vakare susitiko su diakonais ir 
jų šeimomis. Šiandien kated
roje įvyks pamaldos su arki-
diocezijos agentūrų, katalikų 
įstaigų tarnautojais, o sekma
dienį ši naujo arkivyskupo 
instaliacijos savaitė bus baig
ta masiniu pikniku ir Mišio-
mis Grant parke. 

Trečiadienio pamoksle arki
vyskupas Bernardinas paža
dėjo atiduoti visas jėgas Chica
gos arkidiocezijos darbui. 
Katedroje buvę kelis kartus 
pertraukė pamokslą plojimais 
ir sutiko naują ganytoją labai 
šiltai ir draugiškai. Svečių 
katedroje buvo 1,500. 

Naujas i s a rk ivyskupas , 
b ū d a m a s C i n n c i n a t i , 
pasižymėjo kuklumu ir kietu 
darbu. Sakoma, kad jis kas
dien dirba 12-14 valandų. Jis 
žinomas vardu: „vyskupas, 
kuris klausosi". Jis nelinkęs 
primesti savo valios, bet 
išklauso įvairių nuomonių ir 
tada padaro sprendimą. Tuo jo 
valdymo stilius gerokai skir
sis nuo paskutinio arkivysku
po kardinolo Cody. Pats arki
vyskupas Bernardinas pasakė, 
jog jis yra ganytojas, kuris 
veda ir rūpinasi savo avelė
mis, išklauso jų nuomonių. Jis 
pripažino, kad, ieškant susi
tarimo, paprastai , ilgiau už

trunka darant sprendimus. 
Arkivyskupo tėvas, italas 

akmenskaldys, mirė. kai 
berniukas buvo 10 metų. Jį 
užaugino motina ir teta. Buvo 
pasirinkęs ir pradėjęs medi
cinos studijas, tačiau 1948 m. 
pajuto pašaukimą ir įstojo į 
Baltimorės kunigų semina
ri ją. Baigė Co iumbi jos 
universitete švietimo fakulte
tą 1952 m. ir tais pačiais 
metais buvo įšventintas kuni
gu. 

Jis pasižymėjo savo admi
nistraciniais sugebėjimais, 
energija ir sugyvenamu būdu. 
Dažnai jam tekdavo derinti 
skirtingas nuomones, būti 
tarpininku JAV vyskupų 
konferencijos debatuose. Jis 
palaiko glaudžius ryšius su 
savo šeima. Jo 77 metų 
amžiaus motina persikėlė į 
Chicagą. Po trečiadienio iškil
mių Chicagos televizijos repor
teriai klausė arkivyskupo, ką 
jam sakė jo motina. Arki
vyskupas atsakė: „Tavo 
pamokslas, Juozai, buvo per 
ilgas". 

— Galupo opinijos tyrimai 
parodė, kad demokratų parti
jos tarpe kandidatu į prezi
dento vietą 43 nuoš. laiko sen. 
Kennedy, 13 nuoš. — buv. 
viceprezidentą Mondale. Sen. 
John Glenn gavo 7 nuoš., o 
Kalifornijos guberna tor ius 
Brown — 4 nuoš. 

— Irakas paskelbė, kad jo 
lėktuvai sudaužė naftos pakro
vimo įrengimus Irano Khargo 
saloje. 

— Sovietų Sąjunga apdova
nojo Rytų Vokietijos komunis
tų vadą Erichą Honeckerį jo 
70 metų gimtadienio proga 
Sovietų Sąjungos herojaus 
ordinu. 

— Chicagos čekų laikraštis 
„Nedelni Hlasotel" įsidėjo kun. 
J. Prunskio straipsnį ir jo 
sukalbėtą invokaciją čekų 
paminklo atidarymo proga. 

— Izraelis pradėjo paleisti iš 
s t o v y k l o s i n t e r n u o t u s 
palestiniečius, kurie buvo 
, , p a s y v ū s " P L O n a r i a i . 
Kitiems gresia teismas ir kalė
jimas. Stovyklose Izraelis 
laiko 7,000 palestiniečių. 

— Kongreso narys F. Rich-
mond prisipažino New Yorko 
teisme kaltu nemokėjęs paja
mų mokesčių. J is pasitraukė iš 
Kongreso ir pažadėjo daugiau 
nekandidatuoti. 

— Izraelio premjeras Be 
ginas pareiškė JAV kongreso 
narių grupei, kad Izraelis 
neatitrauks kariuomenės iš 
Libano, kol nepasitrauks Siri
jos kariuomenė. 

— Lenkijos vicepremjeras 
Rakovvski pasakė „Konkret" 
žurnalui, kad „Solidarumo" 
vadą Walesą teks paleisti iš 
kalėjimo, nes nenorima padė
ties, kurioj jis tampa „kanki
niu". 
— Prancūzijoje į sovietų laivą 
buvo pakrautos trys dujų turbi
nos. JAV vyriausybė svarsto, 
kokių imtis sankcijų prieš 
Dresser Industries iš Dalias. 

— Argentinos Aukščiausias 
Teismas nusprendė, kad buv. 
prezidentė Isabel Martdnez de 
Peron niekad Argentinoje 
negalės tarnauti valdiškoje 
vietoje. Ji gyvena Ispanijoje. 

Naujasis Chicagos arkivyskupas 
Joseph Bernardin trečiadienį iškil
mingai perėmė savo pareigas 

Kuba pakvietė 
palestiniečius 

Bei ru t a s . — Kubos diktato
rius Fidel Castro pasiuntė tele
gramą palestiniečių vadui Ara
fatui. Kuba atidarė naują 
mokyklą, pavadintą „Beiruto 
Mūšio mokykla". Į ją bus 
priimami palestiniečiai našlai
čiai, kurių 500 Kuba priglaus. 
Castro pakvietė į Kubą ir iš 
Beiruto išvažiuojantį Arafatą. 
Jis telegramoje giriamas už 
herojišką kovą ir sionistų 
organizaci jos sus tabdymą 
Beirute. Castro prideda, kad 
Beiruto genocido autorė buvu
si Reagano administracija. 

Kissingerio firma 
W a s h i n g t o n a s . — Buvęs 

valstybės sekretorius Henry 
Kissinger įsteigė tarptautinę 
konsultaci jos firmą, kuri 
patars asmenims ar vyriau
sybėms strateginiuose klau
simuose, padės planuoti 
e k o n o m i n i u s ž y g i u s . Si 
..Kissinger Associates. Inc." 
turi savo štabe visą eilę žino
mų politikų: buvusį Britanijos 
užsienio reikalų minis ten 
kmlą !Carringto ną, buv DT̂ Z 
I n A F --,'. tau!in;< saugumo 
patarėja gen. Brent Scowcrof-
tą ir kt. Washingtone kalba
ma, kad firmos patarnavimų 
kaina bus aukšta, — 250,000 
dol ir daugiau. 

New Y o r k a s . — Izraelio 
finansų ministeris, kalbė
damas Amerikos žydų vadų 
posėdyje, pasakė, kad Libano 
invazija Izraeliui daug kaina
vo ir teks iš Izraelio piliečių 
surinkti daugiau bilijono dole
riu naujais mokesčiais. J is 
pranešė, kad iš PLO atimti 
slapti dokumentai rodo, kad 
palestiniečiai planavo pradėti 
didesnį Izraelio puolimą. 

Libano parlamento sudaryta 
komisija paskelbė tyrimų 
duomenis. Izraelio invazijoje 
žuvo apie 8,000 žmonių ir 
20,000 buvo sužeistų. Apie 90 
nuoš. žuvusių ir sužeistų buvo 
civiliai gyventojai . Karo 
pradžioje civilių žuvo mažiau, 
tačiau, kai karo veiksmai priar
tėjo prie Beiruto, civilių aukų 
buvo žymiai daugiau. 

Palestiniečių kareivių pasi
traukimas iš Beiruto paliko 
dar vieną problemą — išskir
tas šeimas. Šeimų priėmimas 
ilgose derybose buvo svarbi 
nesutarimų priežastis. Sirijos 
prezidento patarėjas Hani 
Hassan pasakė, kad Sirija 
priims ribotą karių skaičių, 
tačiau nesutiko įsileisti šeimų, 
kurios būtų sudariusios penkis 
kartus didesnį priimamų skai
čių. Beirute pasilieka tarp 
100,000 ir 150,000 palestinie
čių civilių. Pati PLO nežino 
tikro skaičiaus, nes pabėgėliai 
karo metu judėjo iš vietos į 
vietą, pradžioje bėgdami nuo 
oro bombardavimų į pietus, 
vėliau iš pietų bėgdami į 
Beirutą. 

Kada PLO perdavė Izraeliui 
du karo belaisvius, PLO reika
lavo raštu pasižadėti, kad 
Libane palikti civiliai bus 
saugūs. Amerikos pasiun
tiniai ir Libano vyriausybė 
pažadėjo rūpintis palestinie
čiais civiliais. 

Jungtinių Tautų šalpos ir 
darbų organizacija UNRWA 
pareiškė, kad praeis savaitės, 
kol bus galima apytikriai 
apskaičiuoti, kokios paramos 
reikės palestiniečiams ir kokie 
padary t i nuostoliai, š ios 
agentūros direktrius John Def-
rates pasakė spaudai, kad visa 
tai, ką agentūra per pasku
tinius 30 metų buvo davusi 
Palestinos pabėgėliams, 90 
nuoš. yra sunaikinta. Rugpiu
čio 12 Izraelio aviacijos puoli

mai sunaikino 800 palestinie
čių pastatų. Iš jų 600 buvo Borj 
ei Barajneh stovykloje. Pana
ši padėtis yra Shatila sto
vykloje. 

P a g a l s u s i t a r i m ą ik i 
šeštadienio turi išvažiuoti 
visos į Siriją vykstančios 
palestiniečių grupės. Tada iki 
rugsėjo 4 turi būti perduoti 
Libano armijai visi kariniai 
PLO į reng imai , maš inos , 
sunkieji ginklai ir amunicija. 
Iki rugpiučio 31 d. iš Beiruto 
turi pasitraukti visi Sirijos 
kareiviai. Rugsėjo 2 ir 3 d. 
išvažiuos palestiniečiai, ku
riuos priima Sudanas ir Alži-
ras. Po to tarptautinė kariuo
menė: prancūza i , i t a la i , 
amerikiečiai padės Libano 
kariuomenei užtikrinti karo 
veiksmų paliestuose rajonuose 
saugumą ir tvarką, o rugsėjo 
21-26 d. išvažiuos ir tarptau
tinės jėgos. 

Palestiniečių išvarymas iš 
Libano pakeis jų kolonijas 
kitose arabų šalyse. Valstybės 
departamento žiniomis, Jor
dane gyvena apie 1 milijoną 
palestiniečių. Vakariniame 
Krante jų yra 700,000, pačia
me Izraelyje yra 500,000, 
Gazos pakraštyje — 450,000, 
Libane — 400,000. Saudi 
Arabijoj pagal valstybės depar
tamento statistiką palestinie
čių nėra, tačiau PLO žiniomis, 
ten gyvena 127,000. Irake — 
120,000, Egipte - 60,000, 
Jungtiniame Arabų Emirate 
40,000, Qatare - 20,000, 
Omane — 500, kitose šalyse 
424,000. Iš viso Palestinos 
žmonių yra 4.3 mil. Palestinie
čių žiniomis, jų yra 4,642,900. 

Kancleris Kreisky 
kaitina Izraelį 

Viena. — Austrijos kancle
ris, socialdemokratas Bruno 
Kreisky sukėlė nemažą apmau
dą pasaulio žydų spaudoje už 
Izraelio kritikavimą. Kanc
leris pareiškė V. Vokietijos 
„Stern" žurnale, kad Izraelis 
stovi nuogas pasaulio akyse. 
Jo vadai parodę savo tikrai; 
veidą. Invazija Libane prara 
do Izraeliui visą simpatiją ir 
paramą. Pasaulis bijo Izraelio 
vadų. kurie remiasi tik savo 
ginklais, pasakė Kreisky, kuris 
buvo pirmas Vakarų Europoj, 
pripažinęs PLO organizaciją. 

Kancleris pasakė , kad 
niekas jo negali kaltinti anti
semitizmu, nes jis savo 
artimiausius šeimos narius 
prarado nacių stovyklose 
Hitlerio laikais. Daugiausia, 
ką man gali pnkišti, tai. kad aš 
nesu sionistas, pasakė Kreis 
kis. kuns pats yra žydas. Jis 
pasakė s t ra ipsnyje , kad 
palestiniečių išvarymas iš 
Libano neišspręs Viduriniųjų 
Rytų klausimo, neg atsiras 
naujų kovotojų, kūne tęs kovą 

Popiežius minėjo 
Čenstakavos sukakti 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II trečiadienį pasakė 
audiencijoje, kad jis dvasioje 
yra savo tėvynėje, kuri vakar 
šventė 600 metų sukaktį nuo 
Jasna Gora. Čenstakavoje, Šv. 
Marijos paveikslo „Juodosios 
Madonos" atvykimo. 

Čenstakavoje apie 300,000 
žmonių minia išklausė Bažny
čios primo, arkivyskupo Glem-
po pamokslo, kuriame jis 
ragino lenkus siekti ramybės ir 
vengti neramumų. Popiežius 
savo žodyje neužsiminė apie 
savo planuotą kelionę į Lenki
ją, kurios jis turėjo atsisakyti. 
Vatikane tarp 20,000 pili
grimų buvo ir 120 lenkų, jų 
tarpe 17 „Solidarumo" narių, 
kurie atvyko į Romą pėsti iš 
Vakarų Vokietijos, padary
dami 1,400 mylių kelią. 
Audiencijos gale popiežius 
kiekvienam lenkų delegacijos 
nariui paspaudė ranką. Vakar 
popiežius laikė specialias 
Mišias Castel Gandolfo koply
čioje . V a t i k a n o r a d i j a s 
transliavo popiežiaus maldas į 
Lenkiją. Popiežius pasakė: 
„Marija, Dievo Motina. Lenki
jos Karaliene, aš esu prie 
Tavęs, aš budžiu". 

KALENDORIUS 

Rugpiučio 27 d.: Kezaris, 
Monika, Tolvydas. Didirė. 

Rugpiučio 28 d.: Augus
tinas. Adeimda. Liukas. Tar-
vilė. 

Saulė teka 6:10, leidžiasi 
7:34. 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, 

temperatūra dieną 75 1., naktį 
60 1. 
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AUSTRALIJOS PAKRAŠČIUOSE 

OPOZICIJA PRIEŠ 
„PALANGĄ" NEUŽGESO 

Prieš kurį laiką JAV lietuvių 
spaudoje skaitėme Australijos 
lietuvių sporto klubų atstovų 
įftreikštą pasitikėjimą mūsų 
sportinės organizacijos Centro 
valdybai, o taip pat ir išvykos į 
Ameriką organizaciniam k-tui 
ir jo pirm. A. Laukaičiui. 
Skaitėme ir rezoliucijas, 
tv i r t inanč ias , kad ginčai 
baigt i , k ad austral iečiai 
atvyksta i Chicagą, vadovau
jant A. Laukaičiui. Be abe
jonės, visa tai patenkino ir 
nuramino Chicagos šventės 
organizatorius. 

Deja, Adelaidės S.K. „Vytis" 
ir Melbourno „Neringa" liko 
nepatenkinti ir nežada naudo
tis „Palangos" kelionių biuro 
patarnavimu. Ir ne vien iš poli
tinio taško žiūrint, (juk jau ir 
„Gimtasis Kraštas" spėjo pulti 
Adelaidę už jos patriotinius 
motyvus), bet ir iš finansinio, 
nes A d e l a i d ė s „ V y č i o " 
pasirinktas kelionių biuras yra 
net 171.00 dol. pigesnis. 

Adelaidės „Vytis" žada 
laukti Krašto tarybos atstovų 
suvažiavimo, kur „Palangos" 
klausimas bus dar svarsto
mas, o taip pat ir ateinančios 

sporto šventės, kuri taip pat 
dar žada būti triukšminga, o 
kartu ir labai įdomi. 

Triukšminga, nes šis ir dar 
keletas klausimų turės rasti 
aiškų ir galutiną sprendimą. 
Įdomi, nes joje, pagal L. 
Baltrūno ir P. Bernecko iš 
Toronto susitarimą, dalyvaus 
Toronto S. K. „Aušra" . 
,Aušra", be dalyvavimo šven
tėje, dar aplankytų ir sporto 
klubus Adelaidėje, Sydnėjuje ir 
gal dar kitur. 

Belaukdama šių įvykių ir 
sprendimų, Adelaidės „Vytis" 
organizuoja kelionę į Chicagą 
atskirai ir per savo kelionių 
biurą už žymiai pigesnę kainą. 
Visi Australijos lietuvių klubai 
ar pavieniai sportininkai, norį 
prisijungti prie Adelaidės, 
kviečiami kreiptis į Adelaidės 
S. K. „Vyčio" sekretorių A. Ski-
perį. Šie visi klubai i r 
sportininkai australiečių kelio
nėje po Ameriką ir Kanadą 
dalyvautų kartu su kitais 
žaidynių dalyviais, kuriems 
vadovautų A. Laukaitis. 

R. Sidabras, 
Adelaidė 

FUTBOLAS 

ASMENIŠKI ĮSPŪDŽIAI 
IS PASAULIO PIRMENYBIŲ 
I Pabaiga) 

Ši vasara Ispanijoje buvo 
karščiausia šiame šimtmetyje. 
Tai turėjo daug įtakos žaidė
jams. Pagal dr. Aian Bass 
anglą;, oficialų FIFA komisi

jos gydytoją, po kiekvienų 
r-ngtynių kurie du komandos 
. i dė j a i buvo cikrinami, ar 
nenaudoja dirbtinai stimuliuo
jančių vaistų. Bet žaidėjai 
būdavo tiek išsekę, kad kartais 
tekdavo laukti daugiau valan
dos, kad tokį tikrinimą galima 
būtų atlikti. Ir tai nežiūrint 
didžiulio skysčių kiekio, kurį 
žaidėjai išgerdavo. Šis gydy
tojas yra buvęs garsiojo F. C. 
„Arsenai" ir net Anglijos 
rinktinės gydytoju. 

Tačiau teko sutikti ir ne 
vieną, kuriam tie karščiai buvo 
normalūs; tai daugiausia Afri
kos atstovai, kurių ne vienas 
atrodė ką tik iš vyrų madų 
8aliono išėjęs, kiti dėvėjo savo 
tautiniais drabužiais, o Nepa
lo atstovas gerai jautėsi britų 
kolonialmių laikų karštoje 
uniformoje ir pan. Visi jie buvo 
nelabai patenkinti kad į juos 

J o n a s Žukas "Georgetown" aikštyne su jaunais ia is gol-
f in inkais . 

Didžioji sporto karaliaus aiktelėjo ir sukr.to kėdėje, lyg 
futbolo šventė pasibaigė. Tegy- širdies priepuolį iš džiaugsmo 
vuoja naujas meisteris, o žiū
rovai ir svečiai staiga pajuto 
lyg kokį įtampos atoslūgį, 
tuštumą. Atsisveikinant su 
Madridu, ausyse vis dar 
skambėjo pakili melodija: 
„Viva Espana". Lėktuve ispa
nų sporto žurnalas geriausiais 
pirmenybių žaidėjais iškėlė 
Rossi ir Rummenigge , o 
straipsnį užbaigė: „Viva Es
pana!" a Gešventa8 

gavęs... Revanšas pavyko. 
Kaip jaučiasi pralaimėję — 
niekas neklausia. 

Šį sekmadien. „Lituanicos" 
komanda žais pirmenybių 
rungtynes prieš meksikiečių 
komandą „Tanners" Winne-
mac parke 3 vai p.p. 

„Li tuan icos ' mergaičių 
komanda žais Marąue t te 
Parke prieš „Quel Bogue" 11 
vai. ryte. 

JJ. 

TORONTO 
GOLFININKAI 

LAUKIA 
Rugpjūčio 16 d. paskutinėse 

to l f o v a r ž y b o s e p r i e š 
AT .F A SS s-gos pirmenybes 

Toronto golfininkai pasiekė 
neblogų pasekmių. Pirmą vietą 
laimėjo E. Sudeikis su puikia 
72 pasekme. Tik žaidimo 
pabaigoje padarytos klaidos 
neleido jam užbaigti žaidimo 
žemiau normos. Antrą vietą 
dalijosi M. Ignatavičius ir T. 
Zižiūnas, abu po 79. Toliau 
sekė 4 golfininkai su 81 smūgio 
pasekmėmis: P. Stauskas, S. 
Podnadeckis, L. Baziliauskas 
ir R. Strimaitis. Šiose varžy
bose dalyvavo gausus būrys 
moterų — net 2 ketveriukės. 
Pirmą vietą laimėjo E. Kėkštie-
nė 98, V. Balsienė — 105 ir I. 
Kymantienė — 109. Jaunių 
klasėje pirmą vietą laimėjo 
jaunasis M. Podnadeckis — 84. 

Varžybos vyko Georgetown 
a ikš tyne , ku r i ame v y k s 
S ALFAS s-gos pirmenybės ir 
tarpmiestinės varžybos. 

Aikštynas gerame stovyje, 
oras užsakytas geriausias ir 
šeimininkai nuoširdžiai laukia 
svečių. JL o 

A. ŽALIAUSKO 
LAIMĖJIMAI 

Jaunasis A. Žaliauskas po 
kelių sėkmingų pasirodymų 
Toronto ir apylinkių lengv. 
atletikos varžybose rugpiūčio 
7 d. dalyvavo Los Angeles J. 
Owen8 žaidynių baig. susitiki
me. Šios varžybos vienuolikos 
metų lengvaatlečiui nebuvo 
labai sėkmingos — šuolio į tolį 
varžybose laimėjo 4-tą vietą, 
nušokęs 4.10 m. Geriausia 
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— F u t b o l o . / l i e s o s " ' 
laikraščio taurės varžybose 
Lietuvoje dalyvavo net 300 
komandų. Į finalą pateko Vil
n iaus „Pažanga" ir Kėdainių 
„Nevėžis". Vilniečiai laimėjo 
2-0 ir buvo apdovanot i 
„Tiesos" taure. 

Pirmos lygos pirmenybėse 
Vilnius laimi Kijeve 2-0, bet 
pralaimi Vorošilovgrade 1-0 ir 
nukrenta į antrą vietą, atsilikę 
vienu tašku nuo Maskvos. 
Ant ro je lygoje Klaipėdos 
„At lantas" laikosi tik 9-je 
vietoje. 

Kas bloga šiandien, negali 
pasidaryti gera rytoj. 

Olandų priežodis 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

buvo per mažai kreipiama 
dėmesio. 

Teko susipažinti ir su Ameri-
kos futbolo federaci jos 
prezidentu G. Edwards ir jo 
sekretoriumi K. Larnm. Jie 
puoselėjo mintį, kad 1986 m. 
pirmenybės būtų pravestos 
Amerikoje. Įdomi diskusija 
buvo su FIFA treneriu De 
Crarner, kuris labai tiksliai 
analizavo pirmenybes, gyrė 
ispanų spaudą užI jos objekty
vų vertinimą sportiškų gabu
mų, gyrė ir ispanų žiūrovus, 
kurie be išsišokimų, bet labai 
entuziastingai džiaugėsi geru 
futbolu. 

Sunku bus pamiršti Madri
do stadijone, talpinančiame 
100,000 žiūrovų, išgyventas 
valandas; stadijone. kurs 
priklauso „Real Madrid" 
klubui. kur dešimtmečiais 
buvo rašoma futbolo istorija. 
Ekstatiška žiūrovų nuotaika, 
ypač per finalines rungtynes, 
čia pasiekė viršūnes. Greitesni 
Italai trečią kartą pasipuošė 
: a ? a u : : ' meas-leno t i tu iu . 2 v : 
jaunos merginos iš džiaugsmo 
vcrRė. . . 

„LFTUANICA" 
LAIMĖJO P R I E Š 
„WINGED BU LL" 

J a u n a „Lituanicos" koman
da praėjusį sekmadienį, žais
dama prieš stiprią asyriečių-
arabų komandą ,,Winged 
BulI", pirmame puslaikyje 
pajėgė vesti apylygų žaidimą. 
A n t r a m e pus la ikyje j au 
išryškėjo svečių komandos 
pranašumas. Daug stiprių ir 
taiklių Šūvių paleido „W.B." 
puolėjai į „L" vartus, bet nė 
i k u m i jų nepasiekė tikslo. Kad 
taip atsitiko, galima aiškiai 
tvirtinti, jog tai mūsų koman
dos vartininko Kevin McLin-
den nuopelnas. J i s buvo 
neapskaičiuojamai staigus, 
užtikrintas ir su didele, didele 
laimės doze. Visa „Litua
nicos" komanda, kurią sudarė 
keturi broliai Jenigai. du 
Krygeriai, N. Markulinas, Phil 
Abid, H. Varaneckas, J. Kear-
ny, V. Pikšrys ir Vytas bulai
tis — žaidė ryžtingai. Buvo 
momentų, kad kai kuriems 
žaidėjams ryžto nebeužteko, 
nes pritrūko kvapo, ištvermės. 
Ir čia nieko nuostabaus: pradė
jo trūkti kvapo net ir azartiš
kiems žiūrovams. Kai prieš
paskutinėje žaidimo minutėje 
iš V. Šulaičio pasuotės Algis 
Krygeris pro išbėgusį „W.B." 
vartininką įrideno kamuolį į jų 
vartus, ne vienas „L" žiūrovas 

Toronto lietuviai golfininkai Georgtown a ikš tyne l a u k u 
atvykstančių svečių. Iš k.: M. Ignatavič ius . E. Sudeikis, A 
Supronas, J. Danai t is , A. Kuolas, S. K r a š a n a u s k a s ir S. Obeli 
nis . 

Lietuvos vyčių pirmininkas John Paukštis , (an
tros eilės viduryje), „Lituanicos" komandai įtei
kia vyčių dovanotas nauja* uniforma*. Kairėje 

stovi Liet. vyčių 
Kulys, o dešinėje 
nas Bielskus. 

at let ikos direktorius Juozas 
- „Li tuanicos" pirm. Gedimi-

Nuotr. E. šula ič io 

I š PASAULIO 
K R E P Š I N I O 

PIRMENYBIŲ 
Spauda ir televizija JAV-se 

apie pasaulio krepšinio pirme
nybes taip ir t:- Ii — nei žodžio. 
O gal ir nujaučia, kad jų rinkti
nė, kaip paprastai, silpna. Ir 
greičiausiai neklysta. Juk ir 
pats treneris Bob Weltich, 
jaunas Texad universiteto 
treneris, prieš pirmenybes 
pasakė, kad tikisi kvaiifikuo-
tis finalinei grupei, ir viskas. 
Jo komanda remiasi centru 
Antoine Carr, vos 205 cm ūgio, 
ir gynėju John Sundvold. 
Turbūt nedaug kas apie juos 
yra girdėjęs. 

Blogu ir trumpu telefono 
pasikalbėjimu su R. Gaška, 
stebinčiu šia^ pirmenybes, 
gautos tokios, nors ir nepatvir
tintos, žinios. Pirmoje grupėje, 
kaip ir laukta, kvalifikavosi 
Sov. Sąjunga, su trimis lietu
viais . Sensaciją pateikė 
Australija, nugalėjusi Brazili
ją. Antroje grupėje nebuvo 
laukta, kad Kinija ir afrikie
čiai pastotų kelią JAV ir 
Ispanijai. Tačiau kita sensa
cija buvo Ispanijos pergalė 
prieš JAV (o gal klaidingai 
buvo nugirs ta?) . Trečioje 
grupėje, mūsų galvojimu, turė
jo kvalifikuoti? Jugoslavija ir 
Kanada. Taip ir įvyko, nes 
kanadiečiai m€sų neapvylė ir 
nugalėjo Čekoslovakiją. Iš šių 
šešių rinktinių plūs Colum 
biją, šį savaitgalį "Viena taps 
pasaulio meistt riu. 

pasekmė šiose varžybose buvo 
4.78 m. A. Žaliausko geriausia 
pasekmė — 4.83 m. Varžy
boms pakenkė išvyka į W. 
Disney World ir i lgokas 
paradas 105 laipsnių karštyje. 

Jaunajam lengvaatlečiui 
geriau sekėsi Clevelande. 
Rugpiūčio 15 d. vykusiose 
varžybose jis laimėjo pirmas 
vietas šuolyje į tolį 4.62 m ir į 
aukštį 1.47 m, ir trečią vietą 
100 m bėgime per 13.5 sek. 
Ypatingai daug žadanti pasek
mė šuolyje į aukštį — šioje 
rungtyje jis peršoko savo 
paties ūgį. 

A.S. 
IŠ LIETUVOS 
P A D A N G Ė S 

— Bokso sąjungos pirmeny-
bėseDonecke vicemeisterio titu
lu pasipuošė A. Jančiauskas, 
tik finale pralaimėjęs armėnui 
A. Koptovui. 

— L e n g . A t l e t i k o s 
pirmenybėse Vilniuje buvo 
pasiekta keletą tarptautinio 
masto pasekmių. Pažymėtinos 
buvo M. Butkienės 100 m 
nuotolis per 11.2 sek. ir pakar
to tas Lietuvos rekordas ; 
puikus buvo ir jos šuolis į tolį 
6.79 m ir nemažesnės vertės 
buvo jauno D. Stukonio rutu
lio stūmimas — 20.65 m. 

— Krepš in io tarptautinį 
turnyrą Čekoslovakijoje laimė
jo Sov. Sąjungos rinktinė, 
lengvai nugalėjusi kitas rinkti
nes. Komandos sudėtyje žaidė 
j a u n a v i l n i e t ė R a m u n ė 
^.diauskaitė. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71 st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagai susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt iO-4; šeštad. 10-3 vai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Rcad 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page *06058 

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

V 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
; Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v P-P 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

O f i s o te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 534-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarime 

Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6^32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

VaK pagal susitarimą Uždaryta treč 

ištaigos &52-I381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
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Kolonialinę imperiją 

SPROGDINA FAKTAI 
Daug pasitarnautume tiesai 

ir pačiam Lietuvos reikalui, 
jeigu nepraleistame progos, 
lankydamiesi miestų, univer
sitetų ir kitose bibliotekose, 
klausti knygų, kurios infor
muoja apie Sovietų Sąjungos 
kolonialinę priespaudą, o taip 
pat naujai pasirodančių anglų 
kalba veikalų apie Lietuvą. Tai 
būtų paskatinimas toms biblio
tekoms tokius veikalus užsi-
pakyti. Jei niekas jais nesi
domės, nebus noro tokius 
veikalus bibliotekoms įsigyti. 

Mūsų spaudoje plačiai infor
muojama apie mūsų pačių 
ifileistus anglų kalba veikalus 
fc-ds klausimais. Tarp svetimų 
autorių atkreiptinas dėmesys į 
Elizabeth Pond veikalą „From 
Yaroslavsky Station. Russia 
Perceived". Autorė yra buvusi 
dienraščio ,.Christian Science 
Monitor" korespondentė Mask
voje, o dabar yra Vak. Vokie
tijos sostinėje Bonnoje. Iš 
reikalo matyti, kad autorė pla 
taus išsilavinimo, didelio 
darbštumo. Surinkusi nuosta
biai daug medžiagos ir labai 
dažnai mini Lietuvą. Ja i žino
ma „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoje" perteikiama 
informacija, ir Lietuvos liki 
mą ji primena su užuojauta. 
Veikalo pavadinimas iš to, kad 
autorė iš Jaroslavskio stoties 
Maskvoje atliko kelionę sker-
sei Sovietų Sąjungą, iš viso 
nuvažiuodama 5,800 mylių 
Tfdežinkeliu per Sibirą. Knygo
je ji primena ir Sibiro tremti
nius. 

Nebūdama vienašališka, ji 
nebijo pažymėti Sov. Sąjungos 
padarytos pažangos pramo
nėje, švietime, tolimųjų erdvių 
tyrimuose, laivyno plėtime, 
atkreipia dėmesį į platų jų 
ginklavimąsi. 

Tačiau ji atkreipia dėmesį, 
kaip l a n k a n t i s kolchozus 
korespondentas saugomas nuo 
atviresnių pasikalbėjimų su 
gyventojais, kaip geležinkelio 
statybų darbininkai buvo 
paleidžiami į namus, kai toj; 
r-^ityje lankėsi užsienic 
'-^respondentai, kad eu jais 
atviriau nepasikr.i--ėtiį \ v .-
rė r a š o : „Kremlius mus 
stengiasi atskirti ne vien nuo 
disidentų, bet ir nuo ei^nių 
gyventojų". 

Iškelia žiaurią prievartą 
Sovietų Sąjungoje Rašytojas 
J- Vladimov pasitrankė iš 
Pašytojų sąjungos, kaitin
damas, kad ji nieko nepadėjo, 
kai Stalino laikais p.pie šeši 
Cimtai rašytojų sąjungos narių 
buvo s u n a i k i n t i . P o n d 
pareiškia, kad Sovietų Są
jungos sistema yra paremta 
melu ir apgaule. Iškelia faktą, 
kad Donbas kasyklų darbu 
vedėjas Vladimir Klebanov 
buvo ketveriems su puse metų 
uždarytas į beprotnamį už tai, 
kad nusiskundė, jog jo darbi
ninkams uždedamos tokios 
darbo normos, kad jie yra 
priversti dirbti po dvy^ka 
valandų paroje labai nesau
giose aplinkybėse. Kasyklose, 
kur Klebanov bu . o darbų vedė
jas, buvo užmušta keliolika 
darbininkų ir sužeista a^ti 700. 
Kai jis pakėlė balsą pr eš tą 
netvarką, buvo uždarytas j be
protnami. 

Po Helsinkio susitarimų įgo-
ve didesnės drąsos Sovietų 
Sąjungos darbininkai sukūrė 
dvi neoficialias darbo unijas, 
kurion8, kaip jie skelbė, 
priklausė apie 200 darbininkų. 
Maskva pasistengė tą laisves
nį darbininkijos sąjūdį likvi
duoti, tų unijų vadus areš
tuodama , i š t remdama ar 
uždarydama į beprotnamius. 

E. Pond liudija, kad Permės 
lageriuose, kur kalinami trem
tiniai skelbė bado streiką, 
žmonės kankinami žiauraus 

šalčio, jų darbovietės nešva
rios, jie kenčia badą, negau
dami minimalinio kalorijų 
kiekio. Visi ten nutremti 
žmonės buvo verčiami dirbti, 
net ir vieną koją teturintieji 
Luvalidai. Žinomi atsitikimai, 
kai kaliniai ten mirė išvaryti 
dirbti, nors turėjo žaizdą, kuri 
jau buvusipragraužusijųskran-
dį 

Knygoje iškeliama, kaip 
Žukovskis buvo uždarytas į 
'"zoliatorių, kur teduodama 13.5 
uncijos duonos, kiek druskos 
ir vandens su kai kuriomis 
kitomis menkomis smulkme
nomis. Po mėnesio, liudijo 
Bukovskis, pradeda tokiose 
ąlygose luptis žmogaus oda 

nuo rankų ir kojų, o po dviejų 
?oėnesių taip kankinamas jau 
nebeįstengia skaityti ar ką 
nors nuryti. 

Net ir po Stalino mirties 
priespauda nėra lengvesnė. 
A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l 
apskaičiavimu, ir dabar Sovie
tų Sąjungos kalėjimuose tebė
ra laikoma apie 10,000 sąžinės 
kalinių, o iš viso kalinamų 
žmonių ten yra apie 1.7 mili 
jono, o kitais duomenimis — 
net daug daugiau, skelbia 
Pond ir pakartoja knygoje 
„Russia's Political Hospitals" 
autorių Reddaway ir Bloch 
dokumentuotus duomenis, kad 
210 disidentų yra laikomi Rusi
jos beprotnamiuose. Jie ten 
paprastai lieka, kol pasaulio 
viešoji nuomonė nepradeda 
griežčiau protestuoti. Taip 
pasaulio šauksmo buvo iš 
Maskvos beprotnamių išgel
bėti Žores Medvedev, gen. 
Grigorenko, matemat ikas 
Leonidas Pljušč, rašytojas 
Bukovskis. Tose psichiatri
nėse ligoninėse sąlygos žiau
rios. Daugelis „slaugytojų" — 
tironiški. Kalinamieji naikina
mi narkot ika i s , elektros 
šokais, kankinami įsupant į 
šlapias drobes, kurios džiflda-
mos traukiasi, žiauriai suverž-
damos kūną. Dažni mušimai 
ir, jeigu dėl jų kalinys miršta, 
tarnautojas nelaikomas atsa-
' ' ga. 

Be to, tenka kęsti alkį. Dr. 
: Mkovo Įjudijimą, Minske 

lojooje specialioje klinikoje 
•Mirta teduodama tik 1,300 
^ 'or i jų: šaukštas košės ryte, 
š^ek tiek kopūstų sriubos 
pietvrue, šaukštas košės vaka
re, kartais bulvė su trupučiu 
ČPJ tovi.n Nei plvnksnoa. mm 
popieriam psichiatrinių ligo
nių kaliniams neduodama. 

Pond surinktais duomeni
mis. Sovietų Sąjungoje tokia 
griežta cenzūra, kad tam reika
lui ten sutelkta net 70,000 
žmonių. Spaudoje negalima 
minėti sovietų-nacių 1939 m. 
pakto, jokiu būdu negalima 
prisiminti Katyno Sovietų 
išžudytų lenkų karinin ų. 
Gimtajame Vitebsko mies^ 
neminimas modernus daili
n i n k a s M a r e C h a g a l L 
Priespauda, kaip skelbia savo 
knygoje Pond, atrofavo beveik 
visus Sovietų Sąjungos kompo
zitorius. Net ir mokslininkų 
darbas neapseina be KGB 
kontrolės. Pond liudija, kad 
Maskva sutelkė apie 10 mili
jonų ateistų agitatorių ir yra 
persekiojami tie, kurie nepa
siduoda ' i indoktrinacijai, 

Šalia šių nežmoniškų laisvės 
suvaržymų, priespaudos ir 
pe-sekiojimo veiksmų, laikraš
tininke Pond iškelia daugybę 
faktų apie Sovietų Sąjungos 
gyventojus slegiančius kasdie
nius ekonominius sunkumus, 
didelį buitinių reikmenų trūku
mą. JAV-se dar nėra pakanka
mai pažįstama Maskvos koio-
nialinės imperijos priespauda, 
jos siekimas teroru ir prievar
ta plėsti savo valdas. Gerai, 
kad rašytoja Pond prabyla 
tokiais faktais. 

JUOZ Pr. 

' • M • 

Vyskupai atnašauja šv. Mišias Šv. Kazimiero iš Oklahoma City Charles Salatka, vysk. Hayes ir 
vienuolijos 75-rių metų jubiliejaus proga liepos 31 vysk. Vincentas Brizgys. 
d. Iš kairės: vj'sk. A. Abramowicz, arkivyskupas Nuotr. Harry Meyer. 

REIKIA BANDYTI VISUS KELIUS 
Ats. b r ig . gen. Vladas Mieželis, gyv, Phoenix, Ariz., 
a t sako į „ D r a u g o " korespondento pateiktus klausimus. 
— P o n e G e n e r o l e , k a i p 

v e r t i n a t e A m e r i k o s Ba i tų 
La i svės l y g o s i n i c i a t y v ą 
p raves t i į s t a t y m i n ė s ga l io s 
rezoliuciją, k a d b i r ž e l i o 14-
ji būtų s k e l b i a m a B a l t ų l a i s 
vės d i e n a ? 

— ABL lygos pastangomis 
išgauta JAV Kongreso rezo
liucija, mano nuomone, yra 
gan didelis, neeilinis laimėji
mas, kokio mes j a u seniai 
nematėme. 

— P r a š y č i a u p a k o 
men tuo t i p r i e k a i š t u s , k u r i e 
Baltų L a i s v ė s l y g a i d a r o 
mi. P i r m i a u s i a i t e i g i a m a , 
kad La i svės l y g a n ė su 
Hanna fo rd p a g a l b a Lie
tuvos n e i š v a d u o s . K i e k 
svor io tur i š i s p r i e k a i š t a s ? 

— Tokia krit ika silpnai mo
tyvuota, o tik s tabdo inicia
tyvą ir pas tangas ieškoti nau
jų laisvinimo naikiai kelių. 
Taip galvojant. —'ims tektų tik 

xr•'.,'• vi '-A 
i vįą idej i k i v ir tab-
d Ssa r ve. • j , kad reikia 

j (i rišos k Ii -u, k&v i s u 
neryškiomis prošvaistėmis, 
kad vėliau netektų apgailes
tauti ir sau priekaištauti , kodėl 
gi tada, kai buvo galima, to 
nepadarėme. 

Kiek gi užtikrinimo turėjo 
pirmieji tautos laisves šauk
liai, kai matė Lietuvą tamsią ir 
juodą, be jokio pragiedrulio? O 
jie vis tik kovojo, aukojosi, 
nepaisydami persekiojimų, ka
lėjimo, Sibiro. Be jų past&ngų 

nebūtų įsižiebusi tautoje lais
vės liepsna, išaugusi į gai
valingą laisvės kovų gaisrą ir 
laimėjusi Lietuvai nepriklau
somybę. Kokį laimėjimo užtik
rinimą turėjo karinė vadovybė 
1920, darydama sprendimą 
mažomis jėgomis pulti nepaly
ginamai stipresnį priešą Gied
raičių - Širvintų fronte? Jei ne-
b ū t ų b u v ę to puo l imo , 
pasekmės Lietuvai galėjo būti 
baisios. 

Jeigu grįšime į vokiečių 
okupacijos metus Lietuvoje, 
vėl galima būtų klausti, kiek 
užtikrintos viltys buvo pogrin
džio Vlikui ir Kariniam štabui 
laimėti Lietuvai laisvę? Tačiau 
buvo dirbama ir rizikuojama 
tikint, kad darbas Lietuvai 
naudingas . Man pačiam teko 
organizuoti Tnansų teDrimq 
Kariniam štabui. Dirbau tą pa
vojingą darbą, kad vėliau ne
graužtų sąžinė, nes vedė kad ir 
neaiški viltis „o gal?". 

'TV, Egfmna, k a d ls 
n o d a r o s t u r i s būti 

b a m a s l ie tuv iškomis jė
g o m i s . Ki ta tauč ių t a l k a es
a n t i n e r e i k a inga , nenau
d i n g a . c» ge1 kenksminga . 
K o k i a J ū s ų tuo k laus ima 
n u o m o n ė ? 

— Žinoma, lietuviškas dar
bas turi būti dirbamas lietu
viškomis jėgomis. Bet jei kurioj 
srity mums pritrūksta jėg'Ą, 
patyrimo, išmeuymo, tai kodėl 
talkon nepasil >:est, kad ir už 
atlyginimą, i augiau išma

nantį, daugiau patyrimo turin
tį? Juk taip priekaištaudami gu-
duoliai patys samdo advokatus 
jų byloms ginti ir naudojasi kitų 
išmintimi. Prisiminkime ir 
mūsų vals tybės a tkūr imo 
pirmuosius žingsnius: didesnį 
patyrimą turį kitataučiai mums 
buvo reikalingi ir realiai mums 
daug padėjo. 

— D a r v i e n a s d a ž n a i 
g i rd imas ABL lygos opo
n e n t ų t e ig imas y r a t o k s : 
t u r i m e d a u g y b ę a k a 
demikų i r š iaip šio k r a š t o 
m o k y k l o s e išs i lavinusių 
žmonių. J i e galį v i s a n e 
blogiau padary t i , k ą už 
a t lyg in imą da ro H a n n a 
ford f i rma. Ar p r i t a r i a t e 
žiai k r i t ika i? 

— Taip, mes turime dau
gybę akademikų ir šio krašto 
mokyklose išsimokslinusių 
žmonių, bet kiek iš jų turime 
įgudusių ir aukščiau iškilusių 
Amerikos politikoje? Vietoje 
kad operavę bendrybėmis, opo
nentai turėtų konkrečiai nuro
dyti, kurie lietuviai akademi
kai turi tokią patirti Amerikos 
politikoje ir ryšius Washing-
tone, kaip Hannaford firmos 
vadovaujantys asmenys. Kai 
tokių jau turėsime, nebereiks jų 
ieškoti su žiburiu, jie patys 
pasirodys, ir tada savo viltis 
perkelsime į juos. 

Mūsų j a u n i e m s a k a 
demikams yra ir kitų prob
lemų: daryti mokslinę karjerą. 
sukurti ekonominę ateitį, aprū

pinti šeimą ir dar pasidaryti 
atliekamo pinigo politika
vimui. Gerai, kad atsiranda to
kių, kaip Vliko pirmininkas dr. 
Kazy s Bobelis, stipriai ekono
miškai įsitvirtinusių. Bet mūsų 
politinėje veikloje tokių turime 
labai nedaug. Gi kalbant apie 
Vliko pirmininką ir džiau
giantis jo finansiniu pajė
gumu, reikia taip pat pripa
žinti, kad politiniame darbe jis 
dar tik žaliūkas. 

— Daugelį metų daly
vauja te LB Phoenix apy
l inkės veikloje: buvote apy
l inkės p i rmin inkas , val
dybos n a r y s , d a b a r esa
t e k o n t r o l ė s k o m i s i j o s 
p i rmin inkas . Taigi, LB-nės 
gyvenimą gerai paž į s ta te . 
Ar p r i t a r i a t e LB-nės akty
viam įsijungimui į Lie
tuvos laisvinimo da rbus? 

— Pilnai pritariu. Tik dirb
kime visi kartu, susirėmę pe
čiais. Darbo daug. Visi išsitek
sime. Tik dirbkime nuoširdžiai, 
su tar t ina i , vieni kitiems 
netrukdydami, be savimeilės ir 
asmeniškų ambicijų. Tegu 
kimus tikslas — Lietuvos ge
rovė — visus jungia sutarti
nam darbui. 

— Spalio mėnesį įvyks ta 
pirmoji J A V LB X-s ios ta
rybos sesi ja . Ar tur i te 
kokių sugestijų sesi ja i ir 
klausimų, kur iuos Vaka rų 
apygardoje išr inkt iej i ta ry
bos na r i a i turėtų ke l t i? Ką 
ap lamai ga lė tumėte palin
kėt i dėl Lietuvos lais
v in imo da rbų suderinimo? 

— Ypatingai patrauklių su
gestijų gal ir neturiu. Tačiau 
praktiškam LB-nės veiklos 
stiprinimui siūlyčiau pasvars
tyti planus ir būdus, kaip į LB-
nės veiklos apimtį integruoti 
Amerikos Baltų Laisvės lygos 
projektus ir kaip susiderinti su 
Altos ir Vliko keliais. Jei šiuo 
metu praktiškas susiderini
mas ir neįmanomas, tačiau su
derintos veiklos būdus reiktų 
gvildenti, planus kurti, juos 
viešai skelbti. Visuomenė 
turėtų būti įtikinta tokių sude
rintos veiklos planų nau
dingumu. Tada ir opozicija ga
lėtų persiorientuoti ir j 
suderintą darbą palinkti. Ne 
vienų kitais nepasitikėjimas ar 
kivirčai, o suderintas darbas 
stiprins pavergtų tėvynainių 
dvasią ir ištvermę priešintis 
pavergėjo kėslams. Suderintu 
darbu ir mes, išeivija, atlik
sime likimo mums paskirtą 
misiją. 

J . Kj. 

Turtuoliai turi pusbrolių ir 
tetų kiekviename pasaulio 
kampe; vargšai giminiuojasi 
tik su skurdu. 

A. Kotzebue 

Naujas Vakarų 
Vokietijos šautuvas 

Vakarų Vokietijoje pasklido 
žinios apie išrastą naują ka
rišką šautuvą, kuris gaminto
jo paskelbtas revoliuciniu šau
tuvu. Šis šautuvas šaunant 
beveik neturi atkirčio ir šauna 
šoviniais, kurie neturi tūteUų. 
Šautuvui pagaminti Vak. Vo
kietijos vyriausybė buvo pa
skyrusi 20 milijonų DM. Belgi
jos FN ginklų gamybos fabrike 
specialistai dar abejoja, ar vi
sos problemos su ta nauja tech
nologija jau išspręstos. 

Šautuvas pavadintas "G-ll" 
ir yra Vokietijos fabriko Heck-
ler & Koch kūdikis, 1949 me
tais buvusių Mauser ginklų 
fabriko inžinierių įsteigtas. Šis 
ginklas turi neįprastą formą, 
atrodo tarytum poilgis laga
minėlis, apačioje su rankine 
parama ir gaiduku, o viršuje su 
masyvine rankena, kurioje 
įstatytas žiūronas. 

G-ll yra automatinis šautu
vas, trumpesnis už kitus kariš
kus šautuvus ir turi didesnį 
šaudmenų magaziną. Kadan
gi beveik neturi atkirčio, jis, 
kaip užtikrina gamintojai, šau
na labai tiksliai. G - l l sveria 
800 gramų mažiau už šau
tuvą G-3, taigi tik 3.6 kg, ir 
turi magaziną 60 šūviams. 
Kareivis su G - 11 šautuvu ir 
100 patronais neša mažesnę 
naštą, negu jo draugas su G-3 
šautuvu be šovinių. 

Įdomi yra ši nauja šautuvo 
amunicija, kuriai nebereikalin
gos tūtelės. Kaip ji padaryta, 
keka Dunamit — Nobel — AG 
fabriko paslaptis. Šautuvo 
kalibras yra 4.7 mm, šovinys 
34 mm ilgio. Klasiškojo karo 
šautuvo kalibras yra 7.62 mm. 
Šovinys be tūtelės sveria 5 gr. 

Belgijos įmonė Puodreries 
Rėunies de Belgiąue (PRB), ku
ri ruošia amuniciją artilerijai, 
to šautuvo amunicijai dirbo 10 
metų. 

Belgijos FN abejoja, ar ta 
amunicija be tūtelių bus gali
ma saugiai išlaikyti Jei jau 
tikrai pasiektas techniškas lai
mėjimas, tai tos amunicijos 
pirmenybė bus didelė. Ji bus 
pigesnė, lengvesnė, nebereikės 
varinių tūtelių. 

- T. 

Kaną labai geras laikrodis ėmė 
eiti netiksliai, ir nebuvo gali
ma surasti jokio sugedimo. 
Pagaliau nustatyta, kad jį ga
dino arti stovintis magnetas. 
Jeigu ir šviesiausias mintiji
mas bus veikiamas kokio iš 
anksčiau turimo pomėgio, jis 
veiks nereguliariai. 

R. Cecil 

PER KINIJĄ Į 
TIBETĄ 
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Kitą dieną da r aplankome Ncrbulingką — Falai 

Lamos vasaros rezidenciją. Namai visai tušti, bet pa
veikslai ir freskos, atrodo, naujai restauruojanv Te
veda per privačius Dala i Lamos kambarius, turtingai 
ornamentuotus, šilku ir brokadiniais audiniais išt uos
tus. Langai atsidaro į sodus ir tolumoje matyti aukšti 
kalnai ir begalinis mėlynas dangus. 

Įsivaizduoju, kad tik šitoje viloje paskutinisT alai 
Lama, kuris nuo 3 metų amžiaus buvo lamų rūgi
namas ir mokomas, galėdavo pajusti šiek tiek la -vės. 
Potalos niūriuose, senuose rūmuose jis buvo apsuptai 
per šimtmečius susigulėjusių duikrų, kvapų ir relik
vijų. 

Heinrich Harrer sunkia širdimi laukė Himala-
Tibete" labai įdomiai aprašo jaunąjį vaiką ' ai 
Lamą, jo inteligenciją ir jo visišką izoliavimą ne tik 
nuo išorinio pasaulio, bet ir nuo pačių tibetiečių, išsky
rus jo mokytojus — lamas . Harrer buvo austras kalnų 
lipėjas, kuris buvo pasiųstas 1939 metais Himalajų 
ekspedicijai. Ant ras i s pasaulinis karas jį užklupo 
Indijoje ir indai jį su jo draugais uždarė į belaisvių sto
vyklą. Po kelių nenusisekusių bandymų jis su vienu 
draugu 1943 metais galų gale pabėgo ir pradėjo Žiemos 
metu nepaprastai sunkią kelionę per Himalajus link 
Tibeto. Kai pagal iau juodu vos gyvi pasiekė Lhasą, jų 
pergyvenimai buvo tiek neįtikėtini, kad jie buvo pri
imti ir jiems buvo leista pasilikti. Septynis metus jie 
stebėjo ir aprašė Lhasos gyvenimą ir jį taip pamėgo, 

kad, net karai pasibaigus, nebenorėjo grįžti į Europą. 
Harrer pasidarė jaunojo Dalai Lamos mokytoju ir ne 
tik supažindino jį su Vakarais, bet net nufilmuodavo 
jam Tibeto festivalius ir įvairias vietoves, kad Dalai 
Lama galėtų susipažinti bent ekrane su savo paval
diniais. 

Harrer gerai aprašo paskutines dienas Nor-
bulingka rezidencijoje 1950 metais, kai žinios apie 
kiniečių invaziją ir tibetiečių kovas pradėjo pasiekti 
jaunąjj Dalai Lamą. J i s taip pat kartu su kitais lydėjo 
Dalai Lamą per Himalajus jo pirmojo pabėgimo metu. 
Tada j aunasis „Budos įsikūnijimas" tebuvo 18 metų. 
Žmonės tūkstančiais puolė prie jo arklių, prašydami jį 
nepalikti kiniečių malonei, ir jis pažadėjo sugrįžti. 

Vėliau Pekingas siuntė savo pasiuntinius, davė 
pažadus, kad paliks autonomiją kraštui ir laisvę reli
gijai, bet perims tiktai Tibeto gynybą nuo priešų. Po 
kurio laiko jis grįžo, buvo nuvežtas ir parodytas 
Pekinge, bet savo buvusios galios niekad nebeatgavo. 
1951 metais kiniečių trupės įžygiavo į Lhasą. Tibetie
čiai sporadiškai kovojo su priešo kariuomene. Per 
paskutinį sukilimą Dalai Lamai buvo įsakyta kovą su
stabdyti. Jo padėtis pasidarė per daug pavojinga, ir jis 
pabėgo antrą kartą per Himalajus, šį kartą pasiek
damas Indiją, kur ir dabar tebegyvena. 

Potalos šventyklose keliose vietose matėme jo 
fotografiją ant „altorių". Žmonės jam vis tebeneša 
baltas aukos skareles ir tikisi, kad kada nors jis sugris 
į savo kraštą. 

Heinrich Harrer sunkia širdimi laukė Himala
juose iki 1951 metų. Supratęs, kad nebegalės grjžti į 
Lhasą, jis kurį laiką gyveno Indijoje, sekdamas įvy
kius Tibete, ir pagaliau grįžo į Europą. 

Pagaliau ir rnums laikas palikti Tibetą. Anksti 
ryte, saulei betekant ta rp kalnų viršūnių, vėl pašilei 

džiame dulkėtu keliu link aerodromo. Šį kartą kelionė 
taip neišvargina, nes užsidedame dulkių maskes ir 
paimu Dracuamino tabletę. 

Aerodrome gana daug kariuomenės, vietinius 
kareivius išlydi jų žmonos su mažais vaikais. Lau
kiame prie savo autobuso, nes jokių pastatų laukimui 
nėra. Pagaliau padangėje pasirodo propeierinis „llju-
Šina8", nusileidžia ant vienintelio lėktuvui tako. ir po 
kiek laiko pilotas pamoja mums ranka, kad pradė
tume lipti. 

Atsisveikiname su Tibetu, kurio paskutinių 40 
metų istorija taip primena mūsų Lietuvos likimą. Keis
ta, kaip toli ir aukštai — ant žemės stogo. — gali 
surasti sau identifikaciją. 

Grįžtame atgal į Chengdu, kur mus vėl pasitinka 
vietinė vadovė Liao. Tas pats viešbutis, tie patys kam
bariai. Mus susistabdo mūsų aukšto patarnautojai ir 
grąžina mano pižamą ir vieną filmą, kuriuos atsi
tiktinai buvau palikusi. Kiniečių sąžiningumas yra 
neįtikėtinas: kai kuriuose viešbučiuose durų užraktai 
visai nesą naudojami. Taip pat ir gatvėmis vaikštant 
nei rankinukų, nei kišenių nereikia saugoti. 

Kai vakare, nusiplovę Tibeto dulkes, išeiname 
pasivaikščioti, vėl sunku išvengti angliškai kalban
čių kiniečių. Galų gale pasiliekame su dviem: Vytas 
turi ilgą pasikalbėjimą su vidurinės mokyklos moky
toju, dėstančiu metalurgiją, kuris yra pergyvenęs 
visus revoliucinius metus ir kalbėdamas apsidairo į 
visas puses. Aš emu su jauna mergaite, kuri dirbanti 
kaip pardavėja krautuvėje, bet savo darbu nėra paten
kinta. Tačiau sako nepramatanti jokios galimybės 
darbui pakeisti. Jos artimiausias tikslas — įsigyti gerą 
dviratį, bet tam irgi reikia laukti specialaus leidimo. Ji 
man duoda kvepiantį gardinijos žiedą ir džiaugiasi 
savo šio vakaro laime mane susitikus. 

(Bus daugiau") 
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CLEVELANDO ŽINIOS 
ŽVILGSNIS IŽURN. 

J.JANUŠAICIO KELIĄ 
Alg. Pužausko kalba, minint jo 70 metų sukaktį 

CLASSIFIED ADS 
M I 8 C S L L 1 N I O C S 

D • M E S I O l 

Švęsdami savo vedybų 45 m. sukaktį, muz. Alfonsas ir Ons 
Mikulskiai neša Sv. Mišių auką. Nuotr. J . G a r l o s 

S V . J U R G I O L I E T U V I Ų 

» PARAPIJOS 

KONCERTAS 
IR BALIUS 

Visuomeninis ir kultūrinis 
veikimas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje Clevelande nesu
stojo ir Šiltos vasaros metu. 
Birželio 20 d., dalyvaujant gau
siam būriui lietuvių, kukliai, 
oei prasmingai buvo pami
nėtas Lietuvos atgimimo dai
nius Maironis. Puikią paskai
tą, perpintą jaunimo skaitytais 
Maironio poezijos perlais, skai
tė rašytoja ir parapietė Au
relija Balašaitienė, neseniai 
pas įrodžiusi su nauja novelių 
^Rugpiūčio 1 d., ir vėl gau
siam būriui parapiečių ir sve
čių dalyvaujant, Šv. Jurgio 
parapijos Lietuviškų Para
pijos Metų komisija surengė 
susirinkimą - pašnekėsi lietu
viškos parapijos reikalais. Kal
bėjo LPM centrinio koordina
cinio komiteto pirm. Romas 
Bublys, vietinės komisijos pir
mininkas ir centrinio komiteto 
v i cep i rmin inkas Kęstutis 
Chrinakas ir parapijos tarybos 
pirm. Algirdas Kasulaitis. 

Kitas renginys yra parapi
jos tarybos rengiamas metinis 
parapijos koncertas - balius, 
šiemet ruošiamas paminėti 
tautos šventei. J is įvyks rug
sėjo 11 d., šeštadierų, parapijos 
salėje. Kokteiliai bus tarp 7 ir 8 
vai. vak. Vakarienė prasidės 8 
vai. vak. Koncertą atliks jau ir 
platesnei Amerikos lietuvių 
visuomenei gerai pažįstamas 
Clevelando Vyrų oktetas, 
v a c o v a r a m a s maestro Ryto 
3a~icko. Veiks baras, bus 
d c '• a r , -~as>c:rs~>~a8- Šo-

Automobi l i ams pas t a ty t i 

vietos bus saugomos policijos. 
Bilietų kainos — suau

gusiems 10 dol., jaunimui 6 dol. 
Dešimčiai asmenų stalus ir 
atskirus bilietus jau dabar 
galima rezervuoti pas AuSrą 
Babickienę — 531-9329, arba 
Valeriją - Spirikaitienę — 
481-1148. 

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. Šv. 
Jurgio parapija Švęs Šilinės 
šventę. Po specialių Sv. MiSių, 
geram orui esant, bus pro
cesija į Dievo Motinos grotą 
parapijos sode, malda į Dievo 
Motiną už tėvynę Lietuvą, bro
lius bei seseris, kenčiančius 
vergiją ir palaiminimas Šven
čiausiuoju Sakramentu. Po 
Žolinės, kurios metu taip gra
žiai gėlėmis išpuoštoje bažny
čioje prašėme Dievo Motinos 
užtarimo, vėl turėsime progą 
prašyti Dievo Motiną pagel
bėti tėvynei ir broliams. 

Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ir kon
certe, ir sekančią dieną Šilinės 
šventėje Šv. Jurgio parapijoje. 

Kiti parapijos renginiai yra: 
spalio 3 d. rengiamas šv, Pran
ciškaus jubiliejaus minėjimas, 
spalio gale dailės paroda ir tra
dicinis metinis mini-festivalis, 
kuris Šiemet planuojamas 
lapkričio 14 d. K K 

MŪSŲ M I R U S I E J I 
Nuo šių metų sausio 1 iki 

liepos 1 d. Clevelande mirė šie 
asmenys: Vincas Stankaus-
kas. Sofija Akelaitienė, Jonas 
Sturas, Ona Stapulionienė, 
Vytas Biliūnas, Simas La-
niauskas, Jonas Jurgelis, Edis 
Abraitis, Vytas Braziulis. 
Antanas Buknys. Vilius Rač
kauskas, Nelė Botyrienė. 

M. J . 

Šiandien man tenka labai 
maloni pareiga pabandyti 
atsakyti į klausimą: „Ko mes 
čia susirinkome?" Susirinko
me vasaros viduryje pagerbti 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos pirmininką 
Jurgį Janušaitį , nes mes jį 
mėgstame, gerbiame, o kiti — 
stačiai mylime. Šitokiose jubi
liejinėse kalbose įprasta pra
dėti nuo jubiliato biografijos, 
nuo datos ir vietos, kur jis 
gimė. Dažnai pridedame, kiek 
jo tėvas turėjo hektarų ir kiek 
eržilų. Šito nedarysiu, nes jis 
mums gerai pažįstamas iš laik
raščių, kurie apie jubiliatą jau 
rašė ir dar rašys. Vienok 
Jurgio biografijoje, kaip tuoj 
pamatysite, jo gimimo vieta, 
mano manymu, labai svarbi. 

L i e t u v o s v i e t o v a r d ž i ų 
sąrašuose galima rasti kaimų 
su pavadinimais, kurie nieko tačiau didžiuojasi, kad vai-
gero nesako apie juose gyve- kystėje jam teko ganyti. Tėve-
nančius žmones: Kėdainių liai anksti pasimirė, jam vos 

Muz. Alfonsas ir Ona Mikulskiai su D.M.N.P. lietuvių parapi 
jos klebonu kun. Gediminu Kijausku, S.J., aukojusiu šv Mi 
š ias Mikulskių 45 m. vedybų sukakties proga. 

Nuotr. J . Garlot 

V . S A S N A U S K A S 
atlieka visus 

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

TeL — 476-8402 

liiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
(vairui prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mQ*ų sandelio. 

OOSMOS PABCELS E X P » E S 6 
2M1 W. 69th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 915-3737 

Vytautas Valantinas 
miimiiiiiiiiitiiiiHiiuiuiiiuiiuiuiiuiniii 

A l g i r d a s P u ž a u s k a s , „Draugo" 
redaktorius, sako pagrindinę 
kalbą žurn. J JanuSaič io 
sukakties minėjime. 

apylinkėje yra Piktagalis. 
Kitur yra Piktakonys, Piktupė
nai, Piktuižiai, o prie Kelmės 
randame — Pavydai. Jurgis 
gimė gražaus vardo Džiu-
gonių kaime. Jo pavadinimas 
rišasi su žodžiais: džiūgauti, 
džiuginti, džiaugtis ir pan. 

Jubiliato asmenybei Sie žo
džiai, sakyčiau, giminingi, 
charakteringi. Jį mes retai ma
tome įpykusį ar rūstų, retai 
girdime piktus Žodžius. Jo 
laikraštinėje kalboje dažniau 
rasime jaukių, gražių, malony-
binių žodžių, negu piktų, Širdį 
užgaunančių ar pašiepiančių. 
Žurnalistų tarpe jis gan retas ž i n 0 ' . k a d > 8 i a b a \ s k r u P u 

sulaukus Šešerių metelių, dar 
nesibaigus I pasauliniam 
karui. Jis jaunas pažino vargą, 
nes, kaip anglai sako, „negimė 
su sidabriniu Šaukštu bur
noje". Jurgis anksti sužinojo, 
kad norint gyvenime ką nors 
pasiekti, reikia dirbti daug ir 
kietai. Vargą pažinęs, jis paži
no ir geresnio gyveninio troš
kulį. Suprato, kad reikia pasi
tikėti kitais žmonėmis, bet 
daugiausia — savo paties dar
bu, savo paties jėgomis. 

Kas su Jurgiu dirbo kokiose 
valdybose ar komitetuose, tie 

paukštis. Yra sakoma, kad 
rašyti yra daug smagiau, kai 
gali ką nors su žeme sumai
šyti, sukritikuoti. Yra ir tokių 
žurnalistų, kurie eilutės nesu
geba parašyti, piktai nepalietę 
kokio įvykio ar žmogaus. 
Jurgiui geriau patinka žmonių 
darbais džiaugtis, juos skatin
ti. Garsus mūsų žurnalistas 
velionis Vincas Rastenis kar
tą pavadino Janušaitį .,Mar-
ąuette Parko Vaižgantu", ir tai 
ne pašiepdamas, bet nuo
širdžiai pripažindamas tą švie
sumo, optimistiškumo, švel
numo toną, tą gėrio ir 
sugyvenimo ieškojimą. Teko 
girdėti, kai kurie sako, kad 
Jurgis prideda į savo rašinius 
„lemonado", tačiau tai netiesa. 
J i s toks švelnus gimė, toks ir 
liks, nes jis gimė Džiugonių 
kaime. 

Netrumpas Jubiliato gyve
nimas yra dar vienas įro
dymas, kad mūsų tautos liau
dis labai išmintingai sugalvo
j a pa t a r l e s ir gyvenimo 
taisykles. Jurgiui tinka patar
lė: „Kiaulių neganęs, ponu 
nebūsi". Šiandien jis ponas, 
ocoooooooooooooooooooooooc 

SVETIMI VĖJAI 
Karolė Pažėraitė 

Romane Svetimi Vejai autore vaiz
džiai lengvu stiliumi, pavaizduoja at
sikuriančios Lietuvos gyvenimą laiki
noje sostinėje ir provincijoje. Ramų 
kūribingą valstybės gyvenimą ūmai 
sugriauna okupantai įsiveržę į kraštą 
Iš Rytų ir Vakarų... 

Romanas turi 200 psl. Viršelis: Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė. Spaudė Morkū
no spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
56.95. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

DRAUGAS, ±51(5 W. 6Srd St. 
Chicago, TU. 60629 
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Lietuvos atsiminimai 

lingai ir griežtai reiklus ne tik 
kitiems, bet ir sau. Ir tie tūks
tančiai rašinių, kuriuos žurna
listas Jurgis yra parašęs į dau
gybę mūsų laikraščių, nebuvo 
laisvalaikio pasmaguria-
vimas, nebuvo sekmadienio 
pramoga, kada „(kabutėse) 
nieko nėra an t televizijos", bet 
yra nelengvas naktinis dar
bas po visų buitinių darbų, 
pareigų, vykdomas tik trum
pomis poilsio valandomis. 

Jurgio rašiniai, kaip visi ži
nome, liečia išeivių gyvenimą. 
jų planus, darbus. Savo preky
bininko pareigose jis palaiko 
tamprų ryši su tautiečiais. J i s 
pažįsta jų nuolaikas, nes kas
dien šimtus jų mato, pasi
kalba. Tie nenutraukiami 
ryšiai su skaitytojais įgalina 
ieškoti ir rasti, kas nauja, 
pažangu: šalinti, kas atgy
venę, kas trukdo; ieškoti, kas 
skatina žengi ' priekį. Tie jo 
ryšiai su skaitytojais padeda 
jam rasti teisingus spren
dimus, išvengt: klaidingų žin
gsnių. Todėl dažnai daug 
Jurgio straipsnių mūsų spau
doje kalba apie tai, kas bus, 
kas ateina, ko laukiame. Pa t s 
iš labai arti matąs mūsų išei

vijos veiklą, Jurgis ir pats su
geba puikiai veikti, įgy
vendinti įvairius sumanymus, 
sugeba praktiškai siekti, kad 
žodį lydėtų darbas. 

Taigi, suglaudžiant, mes čia 
susirinkome pabuvoti su 
Jurgiu JanuSaičiu ir jo Šeimy
nėle. Jis pirmas pripažįsta 
didelius nuopelnus, nelengvus 
darbus, kuriuos jo gyvenimo 
kelyje atliko ir atlieka jo žmo
nelė Veronika, jo sesutė ponia 
Ivanauskienė. Mes šiandien 
dėkojame visiems JanuSai-
čiams už sudarymą jaukių 
sąlygų jubiliato darbams. Mes 
jį gerbiame, nes jis žurnalistas 
ir stambus aukotojas, nes jis 
lietuvis patriotas, prekybi
ninkas ir visuomenininkas. Jis 
kuklus, optimistinės pasau
lėžiūros, idealizmo ir gerų 
darbų bitelė. Jo lietuviškos 
nuotaikos puikiai derinasi su 
d i dž i aus i u ž m o n i š k u m u , 
paprastumu, atidumu žmogui. 
Todėl mes jį mėgstame, gerbia
me ir mylime. Todėl čia ir susi
rinkome. 

Poetas Mozūriūnas rašė apie 
Vilnių: „Praeina metai, plytos 
dyla, nusenka vandenys 
Neries, o tu iškėlęs galvą žilą, 
naujais žmonių darbais gėries. 
Aš nieko sau daugiau netrokš
tu, tik prie baltų aukštųjų 
bokStų, išaudus keletą dainų, 
padėt ant tavo akmenų"... To iQ% — So% — *o% pigiau mokMt 
l inkiu ir m ū s ų šio v a k a r o "i apdrandaj nuo usnie* Ir automo-
jubiliatui Jurgiui JanuSaičiui. bUio »•• m a * 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208-2 West 95th Street 

lelef. GA 4-8654 

Jei kas važiuotų automobiliu rug
sėjo 1 d. į Toronto, Kanada, ir galėtų 
paimti vieną asmenį, apmokėčiau au
tomobilio išlaidas. Skambint JONUI 
— teL 247-4377. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 SU teL 776-1486 
iiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiuuiiuiii 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

M O V I N G 
sER&NAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraiuda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — WA 5-8063 

HELP WAMTED — V Y l a l 

REIKALINGA 2 - 3 mėnesiams prityręs 
DA2YT0JAS. 

Skambint po 6 vaL vak. 448-8033 

IUaJOMOJAKA — FGK B E N T 

BEVERLY SHORES. Year around ren
tai. Unfurnished. Contemporary glass 
house facing national park. 2 bed-
rooms, 2 baths, living rm., dining rm., 
large screened porch. Walk to beach. 
Schools, churches. $475. mo. Call — 
312—332-1161 or 312—«51-104» or 

219—872-0226 

Pakeičiame senus nesandarius pagrin
dinius langus į "nyloninius", trigu
bais stiklais su sieteliu, lengvai ir 
patogiai valomus. Jiems nereikia an
trų langų. 

Kad nereikėtų dažyti — dengiame 
medį spalvuotu aluminiįum. 

DURYS — STOGELIAI 
TVOROS 

ir kiti darbai 

KOSTAS BUTKUS 
TeL - 778-2781 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2567 W.69th Street Tei. 778-4363 

1 & J. PHARMACY 
*i««tei vfttr*sl fcsorfjeS kvapajaj. gydomo* *o»4« Irti 

Vajjuojamca «*»», ramentai ir *•, Dfrtcti a/ ruooKTut 
Nemokamai stcakuojams dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VrTENIS DlRKIAi savininkai 

Radijo valanda j»u 40 metų taanauja 
Maw Jeney, New York ir Conaecticut 

• •Stidletų U W T / D »totU« 
N*w Tark* nuo t Utį i ral. vakaro, 
i t J ai«C FM Tvpp»; klau*jrk!ta» 

M i«(c ot L4thu&nla"° prograaada ims 
*•*••«**4i«al. nuo SOS Lki 7:00 rml. 
T»JCAJ-O, M 8**on Hail UnJ-r«rait«to «to-
H-, l t i FM (WSOtT) 

Dirakt, DR. JOKŪBAS STUKAJ 
334 tonlit Driv, 

W«tcfeaa«. N. i. 07MB 

T * . — (201) TUStm 

' t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l i l l l l l l l f f i t i i i i ip 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

Mtfh 

t— u» for 

AT 0UI 10W IATC 

Mutual Fedeial 
Savinas and Loan & 

SIUNTINIAI 1 LIETUVą 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4099 Archer Avenu* 
Chicago, lil. 80632, tei. 827-5980 

ilHIIIIIrilIlIlIlKIIIIIHIIIIIIIIIIlllllllllllUII 

M, A. Š I M K U S 
I>XOMS TAX SERVICE 

N O T A R I PUBL.IC 
42S9 S. Maplewood, tei. 254-7430 

T*) p pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
F I U E T T B S S PRAŠYMAI ir 

A i tokie blankai. 
iiiHTnmTTnnTn»iniiiiiiuiiuumnmiiuit 
niiiiiiiuuiiHiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiuitni 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
<miiuiiiiiiiiiniiiiiiiim»nmmiuinium 

Mastcr Plumbing 
Lkenssd, Bonded, Iniured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

ISNUOM. 2-jų miegamų butas vyres
nio amž. žmonėm arba pensininkams. 
Skambint po 6 v. vak. tel. 436-5484. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ant Talman 
ir 67-tos gatves. 

TEL. — 434-8852 

ISNUOM. 3-jų kambarių butas. 
Skambint 

247-0582 arba 247-1804 

ISNUOM. nuo rugsėjo 1 d. 5 kamb. 
butas Ciceroje arti bažnyčios. 

Skambint — 863-2524 

R E A t , E 8 T A T K 
mmm<•§•§—#•—i—i—>ip— — • — s — 
niiiiiiiiiinnniiimi'iinmiiiiim<intnm» 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymą* 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
siiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiuuiiurtt 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-

I ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
' 2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įreng

tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 mas. mur. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
SIMAITIS R E A L U 

2951 West 6Srd Street 

54-ta ir Sacramento. 2-jų butų mur. 
po 3 mieg. Vertas prašoms kainos. 

43-čia ir California. Mūr. 2-jų butų po 
2 miegamus. Nebrangus. 

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

71-ma ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai 
viršuj. Savininkas turi parduoti. 

138-ta ir State — Lemonte. 
žemės. Paiki rezidencija ir 
namas. 

Vi akro 
pajamų 

Dėl Informacijų skambint Budraičiui. 

Budraitis Realty 
Tel. - 767-0600 

D e M E s i o 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas. Pres. Tel: 847-7747 
*0U*S, Hon.TM«.Frl.*-4 Thur.»-S S»t. V I 

SF.R 1ING CHICAGOLAND SINCE 1905 

nnuinnniiiunHiuuuiuHuiiiiiiiiiiiiiiiH 
NAMŲ APSiTVAHiCYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

Telef . — 4 7 6 - 3 9 5 0 

;illllI!lll!Ullll!IIIII!l!!l!lll!IUllllinilllll;i 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinyi 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

P A R D A V I M U I 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

MATRACAI 
Parduodami įvairių dvdžių matracai. 
15 metų garantija. Nemokamas pri
statymas. Fabriko kaina, pradedant 
nuo 52 dol. viengubai lovai. 

BEDDING SPECIALISTS 
5412 W. 9Sth St-, Oak Lawn. IL 

TeL — 42444M 



DonieiaCio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojų taryba. Iš kaires sėdi: Dalia Bilaišytė, Regina 
Kuėienė —inspektorė, Julius Sirka — direktorius, Danutė Bindokienė — vicedirektorė, Nijolė Nausėdiene. Stovi: 
Arūnas Polikaitū, Leonas Juozapavičius, Vytautas Gutauskas — renginių vadovas ir Darius Polikaitis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Varpininku - liaudininku suvažiavimo nutarimai 
Mes, Lietuvos Valstiečiu Liau- f šiai ir karžygiškai vedama te 

dininkų Sąjungos ir Varpininku; šalyje. Suvažiavimas didžiuoju: 
atstovai, susirinkę 1982 m. lie-j kad šią lemtingą kovą visac d 
pos 31 ir rugpiūčio 1 dieną To- \ nai remia ir išlaisvinimo vi'..-
ronte, po 94 metu nuo "Varpo"; puoselėja viso laisvojo pašauIk 
ir po 80 metų nuo Varpininkui lietuviai ir jų organizacijos. S: 
politinės reiškėjos — Lietuvių į važiavimo dalyviai pripažįsta 
Demokratų Partijos įsteigimo, į džiaugiasi, kad šiai tautos žūtb 
liudijame, kad idėjos, paskleistos tinei kovai iki pat šių die..:. 
dr. Vinco Kudirkos, dr. Kazio: sėkmingai vadovauja ir tau: 
Griniaus, Povilo Višinskio, Gab-' politinę valią pasauliui reišk: < 
rielės Petkevičaitės - Bitės, My-1 Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvir 
kolo Sleževičiaus, Jono Vileišio j mo Komitetas, kuris dar žiaurir 
ir daugelio kitų, sekusių "Var-1 okupacijos metais pajėgė apjun? 
po" steigėjų pėdomis, tebėra gy- j ti visos lietuvių tautos politine 
vos tiek laisvųjų lietuviu tarpe, I apraiškas. Tautos išlaisvinim 
tiek ir pavergtoje Lietuvoje. į viltys gali būti patikėtos tik lie 

Sveikiname vienminčius, ne- i tuvių tautos istoriškai dvasios di 
žiūrint kurioje pasaulio dalyje i dybei ir jos nepalaužiamam at 
jie begyventu, ir mintyse jungia-1 sparumui. 
mįįgt tais, kurie, šiuos Žodžius: Suvažiavimas džiaugiasi, kac 
išgirs ar skaitys okupantų nuo i k i š i u d i e n u VLIK-as savo veiki? 

pilnai pateisino, patikino jc 
veikios tęstinumą pilnai patei
sino plačiosios laisvojo pasaulio 

: tai ir laisvojo pasaulio lietuvių; 
visuomenei. Apgailestaujame, kad I 

i vizijoje naujoji nepn- metu bėgyje VLIK-o veikla yra ,,.,_. , , . .. 6 , 
4 • \ Z i Z '< .. , . ,. . j j j Viktoras Motusis, sekreto 

ta sietuva bus kraštas, susnauKusi puolimo ir žalingos 

'ažiavimas apgailestauja kad 
iiol šis reikalas liko užmirštas 

ir .lieko nėra padaryta. Tad su
gavimas įgalioja S-gos atsto

vas VLIK-o taryboje iškelti šį 
Ici usimą ir stengtis įgyvendinti 
VLIK-o grupių susitarimą. 

6. Suvažiavimas sveikina Lie-
: vos diplomatinės ir konsulari-
nės tarnybos narius, atliekan
čias svarbų darbą, siekiant Ne
l i k i ausomos Lietuvos valstybės 
įkūrimo. 

7. Pilnai pritariame princi-
•ngai "Varpo" žurnalo krypčiai, 
inkėdami redaktoriui, adminis-

• atoriui bei bendradarbiams iš-
/ermės ir prašydami rėmėjus 
>ei skaitytojus nenutrūkstamos 
>aramos šio dr. Vinco Kudirkos 

pradėto darbo tęsimui. 

8. Suvažiavimas dėkoja vai
singiems Toronto bendramin
čiams, ypatingai suvažiavimo 
rengimo komitetui ir jo pirmi
ninkui Leonui Giriniui - Nor
vaišai, už tas didžiules pastan
gas ir rūpestį rengiant ir globo
jant šį suvažiavimą bei jo daly
vius. 

Suvažiavimo vardu prezidiu
mas: Leonas Girinis - Norvaiša, 

i njrnt.. Jonas Daugėla, vicepirm., 
ius. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
PAREIŠKIMAS 

1982 liepos 8 d. Californijoje 
mirė prof. Jonas Kuprionis, buv. 
Vilniaus universiteto docentas 
ir Lousianos universiteto (Rus-
ton, LA, JAV) profesorius. Or
ganizacinėje veikloje daugiau
siai reiškėsi skautuose ir šau
liuose. Kaip mokslininkas ir pu
blicistas išvarė gilią vagą lietu
viškoje žurnalistikoje: buv. žur
nalo "Mūsų Girios" steigėjas ir 
redaktorius. Lietuviškosios En
ciklopedijos miškų skyriaus re
daktorius, lietuvių Enciklope
dijos ir daugelio išeivijos lie
tuvių žurnalų bei laikraščių 
bendradarbis, Lietuvių Žurna
listų s-gos Los Angeles sk. pir-
rnininkas ir buv. centro valdy
bos pirmininkas 

Profesoriui mirus, atsako-
minga lietuvių spauda šį gry
nos širdies lietuvį, gilų patriotą 
ir kilnų žmogų pagarbiai pami
nėjo. Tik "Naujienos" (nr. 127) 
paskelbė prof'. Joną Kupriorų* 
niekinantį nekrologą, kaip savo 
laiku mirties proga y ra nieki

nusios prof. Juozą Brazaitį, Sta
sį Barzduką, Aloyzą Baroną ir 
kitus lietuvių tautai nusipelniu
sius asmenis. Sis nekrologas — 
tai logiškas "Naujienoms" ves
tos negarbingos akcijos prieš 
prof. Kuprioių, jam dar gyvam 
esant, finalas. 

Mus stebina, kad šis laikraš
tis prisidengia Amerikos Lietu
vių Tarybos autoritetu, nes sa
vo redakcijos vardu paskelbtą 
rašinį pradeda taip: "Iš Kali
fornijos ALT'ui pranešta, kad 
š. m. liepos 8 d. namuose mirė 
miškininkas Jonas Kuprionis". 
Iki šiol Altą atsiribojimo šiuo 
reikalu nuo "Naujienų" nepa
darė. Kas tyli — pritaria. 

Lietuvių Žurnalistų s-gos Los 
Angeles skyriaus valdyba reiš
kia viešą pasipiktinimą negar
binga "Naujienų" akcija, kuri 
papildomai įskaudina liūdesio 
prislėgtą a. a. prof. Jono Kup- j 
rionio šeimą. Todėl jaučiame' 
pareigą mirusiojo žmonai, sūnui j 
ir dukterims iš naujo pareikšti | 
užuojautą. 

Lietuvių Žurnalistų s-gos 

Los Angeles sk. valdyba 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio 27 d. 

GERAS KLAUSIMAS 

mūsų atskirti. 
2. Valstybinės nepriklausomy

bės atkovojimą laikydami svar
biausiu mūsų tautos dabarties- lietuvių dosnią medžiagišką pa-
uždaviniu, tačiau mes pabrėžia-! ramą ir, kiek gyvenamosios kas-
me, kad ne tik tauta turi būti dienybės aplinka leido, pilnai 
laisva kitų tautų tarpe, bet ir. įvykdė savo įsipareigojimus tau-
žmogus turi būti laisvas tautinė
je valstybėje. 

Mūsų 
klausoma Lietuva DUS kraštas, susilaukusi puolimo ir zaimg 
kur nebus nei dvasinės prie- \ kritikos. Šie užpuoliai buvo pa-
spaudos, nei medžiaginio skur-; tirti ne tik iš okupanto, bet ir iš 
do; kur valdžia bus žmonių ren- i savųjų. Ypatingai piktinamės, 
karna, visi piliečiai bus lygiatei- kad VLIK-o veiklą bei jo veikėjų 
šiai ir niekas nebus išskiriamas pastangas bando suniekinti lietu-
dėl pasaulėžiūros, politinių pa- j vių politiniai 
žiūrų ar tautybės. 

Mes tikime, kad 
toms savo pavyzdžiu šviečiantis I nės vadovybės sudarymo, jos iš-1 "Kas gi savanoriškai rinktųsi 
humaniškumas, intelektualinis, laikymo ir šiandien dar joje da- ' neturėjimą teisės balsuoti, nu-

lyvauja. spręstų pirkti valdžios propa-

5. Suvažiavimas konstatuoja, g " * " V3**1™ * į * 2 s a v a r a n " 
kad didelis politinių junginių k i š ^ laikraščių, labiau mėgtų 

, skaičius VLIK-e klaidingai v a i z . j valdžios negu darbininkų kon-
Tokia yra mūsų naujos Lietu- d u o j a m Ū 5 Ų t a u t o s ^ ^ ^ j troliuojamas profesines sajun-

Įsiskirstymą, yra labai sunkiai su-i S3*- t r o k š t ^ ' k a d v a l d ž l a u ž ' 
' gniaužtų religinę laisvę, leistų 

tik vieną politinę partiją, dik
tuotų kietą kultūrinę ortodoksi
ją, užuot demokratinės toleran
cijos bei skirtingumo?" 

Toje pat kalboje prezidentas 
ragina Vakarus vieningai suak
tyvinti bent idėjinę kovą prieš 
komunizmą. 

Lygindamas sovietų ir Vaka
rų sistemas savo kalboje Britų 

junginiai, kurie | parlamentui birželio 8 d., prez, 
j savo laiku yra lemiamai prisi- R- Reaganas tarp kitko taip 

kitoms tau-įdėję prie vieningo tautos politi- paklausė: 

kūrybinis ir socialinės santvar
kos pranašumas padarys mažą 
tarp didelių kaimynų kraštą at
sparų ir niekad nenutautinamą. 

vos vizija. Ją tokią turėjo 1919 m. 
ministerio pirmininko Mykolo; p r a n t amas priaugančiai kartai 
Sleževičiaus pašaukti savanoriai, j i r tao p a č i u k e n k i a bendrajai 
tokios Lietuvos vaizdą matė ir tie,; t a u t o s l a j s v i n i m o talkai. LVLS-ga 
kurie žuvo už laisvės idealą ne- j 1 9 6 3 m e t a i s VĘįt^^aa VLIK-o 
lygioje kovoje su dabartiniais; apjungimo protokolą tik su są-
Lietuvos pavergėjais. Tokia Lie- j ivga> k a d j a r n e b ū t u įraiyta5 k a d 
tuva yra ir bus mūsų visuomeni- j "VLIK-as ieškos galimybių 
mo, ideologinio bei kultūrinio 
darbo ir pastangų tikslas. 

3. Stebėdami lietuvių išeivijos 
visuomeninį gyvenimą, mes ap
gailestaujame: a) kad tebevyksta 
tokie santykiavimo su pavergtos 
Lietuvos propagandinėmis įstai
gomis reiškiniai, kurie kenkia 
pavergto krašto laisvinimo pa
stangoms ir silpnina laisvųjų lie
tuvių ryžtą dabarties metu svar
biausiai mūsų tautos pareigai, 
b) kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenėje ir ypač JAV-ių Lietu
vių Bendruomenės organizacijoje 
reiškiasi kryptis paneigti politi
niai sąmoningą pliuralistinę vi
suomenę ir propaguoti nuideolo-
gintą ir beidėjinį lietuvių susi-
grupavimą. 

4. Su dideliu dvasios pakilimu 
stebime, kad tautos laisvinimo 
kova iki pat šios dienos yra nsi 

ir 
skatins giminingoms organizaci
joms jungtis tarpusavyje". Su-

piIllltIIIIIII!lMiIIllIIIIIiiIliIlIIIilIIfIIIIIiIIIllHIIlHlIIllllIHf1IIIIIIIlllllllfllll 
VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS \ 

j NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI | 
ŽMOGUS. PASAULIS. DIEVAS. 5 

(Sekant Roberts Geulluy La vie de fci et § 
j Tashes terrestres) E 

į Knygoje yra keturios dalys: Tikėjimas į Dievą tvėrėją. 9 
ii Tikėjimas j Dievą Išganytoja. Uždaviniai, kurie turi pavyk- I 
: ti. Pralaimėjimus paversti laimėjimais. Pabaigoje, kaip At- s 
: pirkimas pakeitė pasaulį ir klusnumas mūsų pašaukimui. 
: Skaitytojas, kuris stebi dalykus, šioje knygoje ras nau
ji dingų minčių, padedančių geriau suprasti save ir žemiškojo • 
: gyvenimo kelią. = j 
: Leidinys didelio formato, 264 psl. Spausdino "Draugo" I , 
: spaustuvė 1982 m. Kaina su persiuntimu 6 dol. ^ 

E Užsakymus siųsti: DRAUGAS. 4545 W 68rd St , f 

A. f A. MORTA ŠEDVYTIS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė rugpiūčio 25 d., 1982 m., 3:30 vai. popiet. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos krašte. Amerikoje išgyveno 31 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Pranas, dukra Rūta Breier, 
žentas Andre, sūnus Petras Danilaitis, marti Elena, 5 anūkai: Linda 
ir Frank Breier, Dawn, Tina ir Peter Danilaitis, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 South 50 Avenue, 
Cicero, Illinois. Lankymo valandos nuo 3 iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 28 dieną. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Butkus — Telef. OL 2-1003. 
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A. 

jo žmonai 
i ir kitiems 
[ ir kartu 

f Napervill^. 

| A . PRANUI KOVUI 
Omahoje mirus, 

ONUTEI. DUKTERIMS. ANŪKAMS 
GIMINĖMS reiškiame gilią užuojautą 

liūdime. 
JURGIS IR ONA DAMAI ! 

SU DUKRELE ONUTE BEI ŠEIMA 
niinois 

A. f A. 
STEFANIJAI SENKEVIČICTEI 

mirus Lenkijoje, jos brolį Vytautą Scnke 
vičiu su šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

DR. PETRAS ir LAIMA ŽEMAIČIAI 
BARBORA KRIPKAUSKIENĖ 

A. f A Mjr. JUOZUI ČERNIUI 
mirus. p. Julija Černienę ir mielus draugus 
Dana, Marytę, Alį ir Vytâ  bei ju šeimai 
nuoširdžiai užjaučia 

ALEKSANDRA ir EUGENIJUS LIKANDERIAi 
JANINA ir ANTANAS MAČIULIAI 

A.f A. 
VINCUI VISKANTAI mirus, 

jo žmonai Genovaitei, sūnums Zigmui ir 
Romui bei JŲ šeimoms ir visiems artirnie-
šiems skausmo valandoje reiškiame nuošir
džiausia užuojauta ir kartu liūdime. 

KĘSTUTIS, MILDA ir DARIUS 
' MIKĖNAI 

Mielam vyrui, tėvui, uošviui, seneliui 

A. f A, PRANUI KOVUI mirus, 
žmoną ONĄ, dukteris RITĄ, REGENTĄ, GRAŽINĄ, DA
LE, VIDĄ. ELE bei jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

ANTANĖLIŲ, DAPŠIŲ ir 
DRAZDŽIŲ ŠEIMOS 

Omaha, Nebraska 

Mielam tėvui ir seneliui 

A. f A. PRANUI KOVUI mirus, 
tuntininkei RITAI KOVAITEI ir skautininkei GRAŽI
NAI REŠKEVIČIENEI ir jos skautiškai ŠEIMAI bei 
GIMINĖMS reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

"Neries" Tuntas ir "Dr. Vinco Kudirkos*' 
Vietininkija Omahoje 

Brangiam tėvui ir seneliui 
A. + A. 

PRANUI KOVUI mirus, 
vadovę GRAŽINĄ REŠKEVIČIENE bei ARTLMUOSIUS 
užjaučiame šioje skausmo valandoje. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
"AUŠRA" 

Omaha, Nebraska 

I K i S 
L. 

L-J 

ĄIDOTL'VIŲ DIREKTORIAI 

.GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
: eletonas YArds 7-1741-2 
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X Lietuvių organizacijos ak
tyviai rengiasi sutikti naują 
Chicagos arkivyskupą Joseph 
Bernardin Grant Parke sekma
dienį, rugpiūčio 29 d. Dalyvau
ja skautai , ateitininkai. Mote
rų ka t . sąjunga, šauliai, Lietu-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio 27 d. 

X Marąuette Parko lituanisti
nės mokyklos registracija bus 
rugsėjo 1 d. tarp 12 ir 1 vaL po 
pietų. Ten pat bus registracija 
ir į ansamblį kambary 106. 

x Vytautui Alantui, rašyto
jui, publicistui, LŽS-gos garbės 
nariui, minint 80 metų amžiaus 
sukaktj, pagerbti akademija 
bus rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
3 vaL p. p. Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Pagrindinę kalbą 
apie sukaktuvininką pasakys 
LŽS-gos garbės narys Bronys 
Raila. Meninę programą atliks 

vos vyčiai, LB Vid Vakarų į Toronto Lietuvių namų dainos 
apyg. ir apylinkės, lietuvių pa- į vienetas, vadovaujamas Jucie-
rapijos, birutininkės, Liet. Mo- j nės_ Akademija bus su vaišė-
terų klubų fed., Liet. Kat. fe-; niįs. Rengia Lietuvių žurnalis-
deracija, Margutis, Lietuvių is-; t u s . g o s centro valdyba, Ameri-
torijos draugija, Liet. kat. susi- j ̂ os Lietuvių tautinė sąjunga ir 
vienijimas ir 1.1. Lietuviai pra- j Lietuvių agronomų sąjunga, 
šomi rinktis rytiniame šone prie 
9-tos stoties. Dalyvaujančios 
organizacijos ruošia plakatus 
su savo organizacijų užvardini-
mais anglų kalba. 

X Į Clucagos Aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą, veikian
čią Jaunimo centre, nauji mo
kiniai bus priimami rugsėjo 11 
d., 9 vaL ryto. Baigę 8 lit. mo
kyklos skyrius priimami be eg
zaminų, nebaigę tą dieną laiko 
egzarninus. 

Kvietimus įsigyti ar stalus už
sisakyti galima pas Jurgį Ja-
nušaitį "Paramoje". 

X Viktoras Nakas, istorijos 
doktorantas, apžvelgs informa
cijos šaltinius apie Lietuvą 
PLJS darbo dienos savaitgaly
je, kuris vyks rugsėjo 3-6 die
nomis Dainavoje. šeštadieni
nės politinės konferencijos te
ma: "Informacija ir įtaka". Mo
kestis savaitgaliui 50 dol. 

X .Solistai Dana Stankaitytė 
ir Algirdas Brazis ir akompo-
niatorius muzikas A. Vasaitis 
atliks programą kun. dr. J. 

X lietuvių festivalis Mar
ąuette Parko 69-toje gatvėje 
bus rugpiūčio 28 d., šeštadienį, 
nuo 11 vai. Chicagos mere Ja- Į prunskio minėjimo akademijoje 
ne Byrne festivalį atidarys po j 
12 vai. Kaip praneša sen. Frank x M i n i n t Marijos ir Vinco 
Savickas, mere bus sutikta prie i Grėbliūnų 50-ties metų moterys-
Midland Savings banko, 2657 ! t ė s sukaktį, buvo parašyta, kad 
W. Lithuanian Plaza Court, apie i P u o t a 1^° 'Dainos restorane. 
12 vai. ir iš ten bus palydėta'iki T u r ė J ° b ū t i : rugpiūčio 27 d. 
specialios tribūnos. Primena- v > ' k s Dainos restorane. Už klai-
ma taip pat, kad negalima au-1 d ^ atsiprašome Sukaktuvininkų 
tomobilių statyti skersgatviuo- Į i r svec ixJ-
se (jelose), nes ten gali gauti ne į x Karolės Pažėraitės naujas 
tik baudas, bet ir gali būti patys j romanas "Svetimi Vėjai" buvo 

Jolita (Kisieliūte) ir Vytas Naručiai Nuotr. Plėnio 

NAUJA AKADEMIKU SEIMĄ 
Rugpiūčio 14 d. Cicero buvo i Antanas G. Razma, Riek Jaber, 

Pijus Stončius, dr. Petras V. 
Kisielius ir Kazys Martinkus. 

Šv. Mišias laikė, pamokslą 
pasakė ir santuoką palaimino 
kun. Jurgis šarauskas, primin
damas, kad dabar prasideda 
naujas gyvenimas, kuriuo jau
nieji eis ne po vieną, bet kartu. 
Šv. Mišių metu giedojo solistai 
Dana Stankaitytė ir Jonas Vaz-
nelis, vargonais pritariant muz. 

automobiliai nuvežti. 
X Snowblind, nauja jaunų lie

tuvių rok'n rol grupė, pirmą 
kartą pasirodys šį šeštadienį 
Chicagos lietuvių festivalio me
tu didžiojoje Washtenaw ir 
69-tos gatvių sankryžos sceno
je. Grupę sudaro Karolis Drun-
ga, jr.. Danielius Gallagher. Vi
das Liutikas ir Jonas Prapuole
nis, techninis talkininkas — 
Jurgis Dnmga. 

x Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija Clevelande 
per kun. Gediminą Kijauską ir 
knygų kioskas per Juozą ži-
lionį Lituanistikos katedros rei
kalams paskyrė 200 dol. 

x Jaunimo centras po dviejų 
mėnesių vasaros atostogų atida
romas rugsėjo 1 d. Darbo va
landos nuo 9 vai. ry to iki 1 vai. 
p. p. ir nuo 3 vai. p. p. iki 9 vai. 
vak., telef. 778-7500. 

X Raimondas Korzonas, Chi-
cago, UI., visuomenininkas, Ma
rija Skodzius, P. Mačiulienė. 
Ona Stasiulienė, Juozas Ū3as. 
Chicago. grąžino laimėjimų šak
neles ir kartu prisidėjo su 10 
dol. auka. Labai ačiū. 

X L. Vyčių Senjoru kuopa 
rengia tradicinį metinį pikniką 
rugsėjo 5 d., sekmadienį, Vyčių 
salėje - sodelyje (2455 W. 47 
St . ) . Bus skanių valgių, baras, 
dovanų laimėjimai, šokių kon
kursas, šokiams gros Gintaro 
orkestras. Visi lietuviai kviečia
mi atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. (pr.). 

x Lietuvos Dukterų draugija 
praneša, kad dalyvaus Chica
gos Lietuvių festivalyje su ska
niais kepsniais ir gira prie adr.: 
2434 W«rt 69 Street. (pr.). 

y Pr.rkant ar parduodant na
mus, kreipkitės į Danguolę Va-
Imliniilt*, teL 767-0600. Ji jums 
padės ir patars nejudomojo tur
t o srityje. (sk.) 

y S t Cm0košr M»n*>r*v*, Ine., 
» 1 4 W. 111 St. (1 bloką* nuo 
ftv Kazimiero k*pmjų) taa*f. 
t3S-^SS5. •eniaijjsiA imtumų pa.-

neseniai atspausdintas. Rašyto
ja lengvu stiliumi pavaizduoja 
kūrybingą atsikuriančios Lietu
vos gyvenimą, kurį sugriauna 
okupantai, įsiveržę į kraštą iš 
Rytų ir Vakarų. Autorė šiuo 
metu gyvena Thompson, Conn., 
ir ruošia spaudai naują knygą. 

X Juzei Šimaitienei buvo pa
daryta nedidelė operacija. Li
gonė jau grįžo namo ir baigia 
sveikti vyro Viktoro prižiū
rima. 

X Arch. Bronė A. Kovienė, 
Bronius Polikaitis, Irena Jakš-
tys, L. Vakselis, (Mrs.) M. Ka-
cevičius, Jonas Kasčiukas, visi 
iš Chicagos, grąžindami laimė
jimų šakneles, atsiuntė po 10 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

X Iš Lietuvos negalintieji at
sikviesti savo atskirtų žmonų, 
vyrų, prašomi tuojau pranešti 
Amerikos Lietuvių Tarybai jų 
adresą, kada ir kiek kartų pra
šymas gauti išvažiavimo vizą 
buvo atmestas, kas kviečiasi 
savo atskirtą šeimos narį į JAV. 
Altą stengsis per draugingas de
legacijas šią skriaudą lietu
viams iškelti Madrido konferen
cijoje. Taip pat prašoma Altai 
atsiųsti pavardes artimųjų, ku
rie yra politiniai kaliniai ar lai
komi beprotnamiuose, paduo
dant jų adresus. Siųsti; Ameri
kos Lietuvių Taryba. 2606 W. 
63 St., Chicago, EI. 60629. 

X Lietuvių respublikonų me
tinis išvažiavimas į gamtą bus 
šį sekmadienį, rugpiūčio 29 d., 
brolių Skripkų sodyboje netoli 
Lemonto, prie 143 gatvės ir 
Creme Rd. Visų laukia maloni 
aplinka, geras maistas, gausus 
baras ir įdomi programa. Daug 
vietos automobiliams pasistaty
ti ir vaikams pažaisti. Pradžia 
1 vai. p. p. Visi kviečiami ir 
laukiami. (pr.) 

X Dėmesio! Baltic BloMl 
gėlių parduotuvė po atostogų 
dirba įprastomis valandomis 
nuo 9 vai. r. iki 5 vai. popiet 
Užsakymus priima visoms pro
goms. Vestuvėms pilnas patar 
n avimas. Datą užsisakyti ii 

didelės iškilmės — Jolitos Ki 
sieliūtės ir Vyto Naručio su
tuoktuvės. Šv. Antano parapi
jos bažnyčią pripildė pilnai jau
nųjų ir jų tėvų giminės, drau
gai ir pažįstami. Dr. P. Kisie
lius atvedė 1 vai. savo dukrą, 
prieš tai suėjus tėvams ir še
šioms poroms pamergių ir pa
brolių. Pirmoji pamergė buvo 
Dainora Juozapavičiūtė iš Ka
nados, pirmasis pabrolys —Į Mari jai Mor.deikaitei - Kutz. 
Saulius Mikaliukas, kiti palydo-1 Vakare 7 vai. rinkosi dideli 
vai — Rita Balytė, Barbara j būriai į Ar.'rtgton Park Hilton, 
Chistanson, Debbie Roder, Rasa | Du r a n te salę, Arlington Heights, 

111. Gražior. salėn susirinko apie 
450 svečių palydėti jaunąją aka
demikų šeimą į naują gyveni
mą ir tėveliams palinkėti geros 
ateities, išleidžiant dukterį ir 
sūnų šeimos gyvenimui. 

Puotos iškilmes pradėjo pirš-

Narutytė ir Rūta Augiutė, dr. 

X Lietuvių liaudies meno pa
rodoje, kuri vyks "Galerijoje" 
nuo rugsėjo 7 iki 25 dienos, da
lyvauja dail. Jurgis Daugvila. 
Marija Gaižutienė, Aldona Ve 
selkienė, Antanas Poskočimas ir lio vaidmenyje dr. Petras Vyte-
kiti liaudies meno kūrėjai. Bus nis Kisielius, jaunosios brolis, 

medžio ir keramikos 
darbų, audinių, juostų, margu
čių, šiaudinukų, mezgimų. 

X Pensininko ligoms atspa
rumo didinimas ir kultūrinė pro
grama Sodybos pažmonyje šį 
sekmadienį nuo 2 vai. p. p. Už
kandis. Visi laukiami. 

X S. Maselsldenė yra išvyku
si pas savo dukteris ir šiuo me
tu atostogauja West Covina, I 
Calif. Ji rašo, kad ten oras šil- i 
tas, sausas ir palankus sveik?-' 
tai. 

x Jonas Rejeris, Chicago, 
111., vertindamas lietuviško žo
džio reikšmę išeivijoje, grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka savo dienraščiui. Labai dė
kojame. 

X Arch. Bronė A. Kova, Chi
cago, EI., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą su 15 dol. auka. 
Labai ačiū. 

atvykęs iš Washingtono, D. C 
Tautosakine įžanga nuteikė vi 

eiti ateitininkišku ir lietuvišku 
keliu. 

Pabaigoje vestuvių vadovas 
suminėjo pavardes sveikinusių 
telegramomis ir laiškais iš ok. 
Lietuvos, Vokietijos, Kanados, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Argentinos ir kt. 

Abejiems tėvams ir susirinku
siems svečiams lietuviškai ir 
angliškai padėkojo jaunasis Vy
tas Narutis. 

Dr. P. V. Kisielius, vestuvių 
vedovas, supažindino svečius su 
jaunaisiais ir su jų palydovais 
— pamergėmis ir pabroliais. Jis 
gražiai ir sklandžiai su švelniu 
humoru pristatė visus, charak
terizuodamas kiekvieną atski
rai, jų draugystę su jaunaisiais, 
ta ip pat primindamas jų išeitą 
mokslą ir įsigytą profesiją. Sve
čiai visus palydėjo gausiais plo
jimais. Jis supažindino ir su 
tėvais, kurie yra visuomenės 
vadovai ir lietuviškos veiklos 
skatintojai 

Naunoji Jolita Kisieliūtė-Na-
rutienė, dr. Petro ir Stefos Ki
sielių duktė, baigė geriausiais 
pažymiais aukštesniąją mo
kyklą Westchester, studijavo 
Loyolos universitete psichologi
ją ir politinius mokslus, gauda
ma bakalauro diplomą. Paskui 
perėjo į Northvvestern universi
tetą studijuoti biznio admini
straciją Ir gavo magistro diplo
mą, čia taip pat baigė dakta
rato kursą ir, parašiusi diserta
ciją, gavo iš vadovavimo moks
lo (Menagement) daktaro laip
snį (Ph. D.). Dabar profeso
riauja Michigano universitete 
Ann Arbor. 

Lietuviškame gyvenime nuo 
mažens priklausė ateitininkams, 
dalyvavo Pas. Liet. Jaunimo 
kongrese. Yra baigusi aukštes
niąją Utuanist. mokyklą ir Ped. 
Lituanistikos institutą. Puikiai 
kalba ir rašo lietuviškai. 

Jaunasis Vytas Narutis, inž. 
Pilypo ir Elvyros Naručių sū
nus, studijavo HT chemiją, čia 
gaudamas bakalauro laipsnį. Ma
gistro diplomą gavo Loyolos 
universitete. Vėl grįžo į IIT ir 
čia buvo profesoriaus asisten-

• tas, dirbo bandymų srityje ir 
paruošė daktaratą iš chemijos 
srities. 

Nuo pat mažumės buvo veik
lus ateitininkas, dalyvavęs kon
gresuose, vadovavęs stovyk
loms, skaitęs paskaitas. Ateiti
ninkuose buvo ne eilinis narys, 
bet vadovas nuo kuopos pirmi-

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
GARBE PARAPIJOS CHORO i kaip etninė grupė, buvo pakvies-

__ . _ . , . , . . Iti iškilmėse dalyvauti ir paavei-
Vi» Chicagos arkivyskupijos ; k i n t i n a u j ą v y s k u p ą > k u r i g ^ 

katalikai ruošiasi iškilmingai 
sutikti naująjį arkivyskupą Jo
seph Bernardin. Iškilmės vyks 
Grant Parke rugpiūčio 29 d. Į 
šias iškilmes jungiasi lietuviai 
aktyviai dalyvauti pamaldose, o 
po to ir pasisvečiuoti. Lietuviai, 

sus vestuvių vaišių pradžiai ir ninko ir iki visos Ateitininkų 
jaunųjų bei jų palydovų sutiki- Studentų sąjungos pirmininko 
mui. Jauniesiems susėdus prie 
stalų, popiežiaus Jono Pauliaus 
II specialų palaiminimą perskai
tė ir invokaciją sukalbėjo kun. 
P. Garšva. 

Įžanginį žodį, pasveikindamas 
jaunąją šeimą ir palinkėdamas 
neužmiršti lietuviškų kelių, pa
sakė jaunojo tėvas inž. Pilypas 
Narutis ir jaunosios tėvas dr. 
Petras Kisielius, padėkodamas 
svečiams, dalyvaujantiems šioje 
šventėje ir palinkėdamas jaunie
siems eiti krikščioniškais ir tau
tiniais keliais. 

Po trumpą sveikinimo žodį 
tarė dr. Adolfas Darnusis, Atei
tininkų fHeracijos tarybos pir
mininkas, ir Juozas Arštikys, 
Cicero ateitininkų globėjas, lin
kėdami ia~ "navedžiams ir toliau 

ar valdybos nario. Baigęs aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą. 
Pedagoginį Lituanistikos insti
tutą ir parašęs diplominį darbą. 
Kalba ir rašo tobulai lietuviškai. 

Iš šios akademikų šeimos ga-
į Įima laukti, kad jie papildys lie-
! tuvių vadų eiles ir pratęs savo 
į tėvų tautinius bei krikščioniš-
I kos ideologijos darbus. 

Vestuvių puotą dr. P. V. Ki
sielius pravedė labai sklandžiai, 
gyvai ir nuoširdžiai, trumpai pa
aiškindamas ir angliškai lietu
viškas tradicijas, nes puotoje 
dalyvavo jaunųjų daugiau kaip 
dešimt profesorių ir kolegų šei
mų. Lietuviškos tradicijos buvo 
papuoštos tautiniais šokiais, su
organizuotos Dainės Narutytės-
Quin. Pašokti tautiniai šokiai 
pačių jaunųjų, pabrolių ir pa-

CHICAGOS 
Ž INIOS 

ARKIVYSKUPO MOTINA 

Naujo Chicagos arkivyskupo 
motina Marija Bernardin, 77 
metų, atvežta į Chicagą ir ap
gyvendinta Little Sisters of the 
Poor slaugymo namuose, 2325 
N. Lakewood. Arkivyskupas 
mėgsta kasdien aplankyti savo 
motiną. 

UŽSIMUŠĖ LĖKTUVE 

Netoli Plainfield nukrito lėk
tuvas. Užsimušė juo skridę Ch. 
H. Smith, 44 m., ir W. Rott, 28 
m. Abudu Chicagos priemies
čių gyventojai. Lėktuvas buvo 
vieno motoro, namų gamybos. 

ŠEIKO DOVANA 

Bilijonus dolerių turintis Sau-
di Arabijos šeikas Mohammed 
ai Fassi, mėgstąs lankyti Mia-
mi, yra dosnus. Evanstono prie
miestis paprašė jo paramos ir 
šeikas atsiuntė čekį 15,000 dol. 

LEGIONIERIŲ PARADAS 

Amerikos Legiono nariai rug
piūčio 22 d. turėjo paradą Mi
chigano gatve, Chicagoje. Žy
giavo apie 6,500 legionierių, ku
rie atvyko į savo 64-tą suva
žiavimą. 

REIKIA SKIEPYTI 
Tėvai gali turėti sunkumų su 

vaikų priėmimu į mokyklą, jei
gu jie nebus įskiepyti nuo 7 vai
kų ligų. Šis nuostatas priimtas 
visose 50-je JAV valstijų ir šie
met bus griežčiau to paisoma. 

REMIA POPIEŽIAUS 
VEDiLA 

Visose Chicagos 444 parapi
jose pereitą savaitgalį buvo 
skaitytas arkivyskupijos valdy
tojo laiškas, primenąs, kad rug
piūčio 28 ir 29 d. bažnyčiose 
bus rinkliava popiežiaus labda
ros ir kitiems darbams paremti. 

MAŽAI PABRANGO 
Chicagos apylinkėse liepos 

mėnesį perkami dalykai pa
brango vidutiniškai tik .4%, 
mažiau negu visose JAV-se. In
fliacija gerokai sulaikyta. 

žįsta lietuvių ir pavergtos Lie
tuvos reikalus, yra mums pa
lankus. 

Prieš iškilmingąsias Mišias 
numatyta etninių grupių chorų 
pasirodymai, lyg renginiai kon
certai. 

Ypač džiugu, kad iškilmių 
planuotojai iš 400 įvairių para
pijų chorų iškilmėms tepakvietė 
tik geriausiu chorus — tik ke
turis, kurių tarpe ir šv. M. Ma
rijos Gimimo lietuvių parapijos 
chorą, vadovaujamą muziko 
Antano Lino. Tai ypatinga gar
bė, kuria nedaugelis chorų ga
lėjo pasinaudoti. 

Mūsų parapijos choras Chi
cagoje yra vienas geriausių, tu
rįs didelį giesmių ir religinių kū
rinių repertuarą, šio choro gie
dojimu gėrimės kiekvieną sek
madienį sumos metu. Didžiųjų 
švenčių a r iškilmių metu para
pijos choras savo gražiu giedo
jimu, gerais kūriniais džiugina 
tūkstančius šios parapijos lie
tuvių ir svetimųjų. Reikia ma
nyti, kad ir arkivyskupo iškil
mių planuotojai apie šį para
pijos chorą turi gei«o informa
cijas ir dėl to jį pakvietė iškil
mėse giedoti. 

Lietuvių choras savo koncer
tinę dalį pradės 11:30 vai. Yra 
numatyta giedoti visą eilę lie
tuvių kompozitorių kūrinių, jų 
tarpe G. Bizet-Agnus Dei su so
listėmis Margarita Momkiene ir 
Genovaite Mažeikiene, G. T. 
Haendel — Aleliuja iš oratori
jos "Mesiąs". Akompanuos var
gonais M. H. Kutz ir pianinu — 
A. Eitutytė. Chorui diriguos 
muz. Antanas Linas, talkinant 
Kaziui Skaisgiriui. Giesmės bus 
girdimos visame Grant Parke, 
nes veiks gera garsiakalbių si
stema. Taigi gražių lietuviškų 
giesmių turės progą išgirsti ke
liolika tūkstančių svetimtaučių, 
iškilmių dalyvių. 

Pažymėtina, kad Švč. M. Ma
rijos parapijos choras yra gra
žiai lietuviams reprezentavęs 
ir šv. Tėvo iškilmingose pamal
dose Grant Parke Amerikoje 
lankymosi metu. Džiaugiame? 
turėdami tokį gerą parapijos 
chorą, kuria gražiai reprezen
tuoja įvairiose iškilmėse lietu
viams. .Jurgis Janušaitis 

mergių bei kito lietuvių jauni-
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DR. JONAS GRINIUS 

GROŽIS IR MENAS 
Estetikos pagrindai 

Antrasis pataisytas ir papil
dytas leidimas. Didelio forma-

mo. Tautiniams šokiams ir pas- \ to su 37 iliustracijomis, 400 
kui visų bendriems šokiams gro
jo D. Polikaičio vadovaujamas 
orkestras "Aidas". 

Povestuvinei kelionei jaunieji 
Jolita ir Vytas Naručiai pasirin
ko Europą. Reikia palinkėti 
šiai akademikų šeimai laimingos 
kelionės bendru žingsniu per 
gyvenimą ir laimėjimų savose 
profesijose. Grįžę jie apsigy
vens Ann Arbor, Mich. Ps. 

psl. Išleido Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija, Roma, 1982 
m. Pirmas leidimas — V.D. Uni
versiteto Teologijos-Filosofijos 
Fakulteto, Kaunas, 1938 m. 

Kaina su persiuntimu $22.00. 
Užsakymus siųsti: 
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Vuotr Tapetas 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
1579-1979 

Spaudai paruošė BRONIUS VAŠKELIS 
Technikinė priežiūra — TE O MAS RĖME I KIS 

LITUANISTIKOS INSTrrUTO 1979 METŲ SUAVAZIAVTMO DARBAI 
(Simas Sužiedėlį*, Vilniaus Universiteto Būdingieji tarpsniai. Juozas 

Jakštas, Jėzuitų Ordino Vaidmuo Įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje. 
Stasys Goštautas, Ispanų Humanistas Petras Roizijus Vilniuje. . . Jooaa 
Dainauskas. Vilniaus Akademija Educacinės komisijos veikloje. Vin
cas Maciūnas, Vilniaus Universi te tas ir Lietuviškasis XTX amžiaus pra
džiom -ą:ud:s Ramūnas Konradas. Medicinos mokslai Vilniaus Univer-
sįte'p XIX 3~7-3-is -rad*:;r>:e Vincas Trumpa, vsir.iaus Universitetas 
ir Vilniaus Stanislovo Muravskio atsiminimuose Domas Krivicką*, Ke-
*vas S-uoŽiy S V : : - ;aus Ur.;v«_-rstete ve--. ,% S tasč VaAkelien*, Vii. 
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