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Kun. Leon 
žudikų 

1982 m. sausio 26-28 dieno
mis Pakruojyje vyko kun. 
Leono Mažeikos žudikų teis
mas. Kultūros namų salė, 
kurioje vyko teismo procesas, 
talpino apie 300 žmonių, 
likusieji teismo bylos nagrinė
jimo klausė per garsiakalbius 
gretimoje salėje. 

Lietuvos TSR Aukščiausio
jo teismo išvažiuojamajam 
posėdžiui pirmininkavo M. 
Ignotas, liaudies tarėjai — 
Kasiulienė ir Smičius, valsty
bės kaltintojas — LTSR 
prokuroro padėjėjas B. Zebers-
kis; Šiaulių advokatė Kručaitė 
gynė teisiamąjį Kazlauską, 
Pakruojo advokatas Mesonis 
— Baltramiejūnienę. 

T e i s i a m i e j i — O n a 
Baltramiejūnienę ir Adolfas 
Kazlauskas — buvo kaltinami 
iš karto už tris nusikaltimus: 

Pamernecko sužeidimas . 
Kun. Leono Mažeikos ir 
vienuolės Teklės Martinai
tytės nužudymas 1981.VIII.8. 
V i lūna i č ių p a r d u o t u v ė s 
apiplėšimas. 

N u s i k a l t ė l i s A d o l f a s 
Kazlauskas, 40 metų amžiaus, 
baigęs 8 klases, 5 kartus 
teistas. Ona Baltramiejūnie-
nė, g. 1947 m., mokytojavusi 

6a i i o n i ų 
mokyklose ir 

S t a č i ū n ų i r 
aštuonmetėse 
n e a k i v a i z d i n i u b ū d u 
studijavusi Šiaulių pedagogi
niam institute, bet dėl aplai
dumo buvo i šb rauk ta iš 
studentų sąrašų. Kuri laiką 
dirbo pionierių vadove ir 
kultūros namų direktore. 1978 
metais ji susipažino su 
Kazlausku. Kaltinama, kad 
nepranešė nė apie vieną 
Kazlausko nusikaltimą. 

Parengt in iame ta rdyme 
Kazlauskas prisipažino, jog jis 
nužudė kun. Mažeiką, ir 
p a p a s a k o j o n u ž u d y m o 
aplinkybes. 1981 m. gruodžio 
antroje pusėje Kazlauskas 
savo prisipažinimus, duotus 

Mažeikos 
teismas 
parengtiniame tardyme dėl 
kun. prisipažino nužudęs kuni
gą todėl, kad milicija skau
džiai sumušusi ; milicijos 
viršininkas, siekdamas išgau
ti reikiamus parodymus, davęs 
net konjako ir obuolių. 

Teisme Kazlauskas pasa
kojo, kad prie jų buvo prisidė
jęs latvis Ilmars. Tuo laiku, 
kai buvo nužudytas Pamūšio 
klebonas kun. Mažeika, Il
mars ir Baltramiejūnienę buvo 
kažkur išvykę. Ilmarsui nuo jų 
nesitraukiant, Kazlauskas jį 
užmušęs ir užkasęs melioraci
jos griovyje; prašė leisti 
parodyti tą vietą.Kad teismas 
patikėtų jo žodžiams, Kazlaus
kas nurodė dar du savo nusi
kaltimus, kurie byloje nefi
gūravo. „Aš žinau, kad man 
gresia mirties bausmė, aš 
nužudžiau Ilmarsą, bet aš 
nenužudžiau klebono ir jo 
šeimininkės", — kalbėjo teis
me Adolfas Kazlauskas. 

Teismo metu parodytame 
vaizdo įraše (apie nuskaltimo 
vietą ir aplinkybes) Kazlaus
kas kalbėjo egzaltuotai, tarsi 
išgėręs. 

Teisme liudijo kele tas 
Pakruojo gydytojų, dariusių 
operaciją Teklei Martinai
tytei, bet jie jau buvo suspėję 
„užmiršti" kai kurias detales. 
Keletas liudininkų matė vyrą 

ir moterį prie upelio dar prieš 
kun. Mažeikos nužudymą, kiti 
matė juos bėgant. Moterį visi 
atpažino iš nuotraukos ir 
tikrovėje, o vyrą — ne. nes 
matė tik iš užpakalio. Tik 
liudininkas Zenonas Mar
kauskas tvirtino, jog buvo 
s u t i k ę s K a z l a u s k ą i r 
B a l t r a m i e j ū n i e n ę , o po 
pusvalandžio užinojo. kad 
nužudytas Pamūšio klebonas. 
Ona Baltramiejūnienę tvir
tino, kad su ja drauge buvęs 
Kazlauskas: teismo metu ji 
visą kaltę vertė Kazlauskui. 

(bus daugiau) 

Beginąs: Reagano 
planas yra miręs 

Je ruza lė . — Izraelio vy
riausybė sukvietė parlamento 
narius iš atostogų svarstyti 
prezidento Reagano plano 
palestiniečių autonominei 
savivaldai. Gynybos minis-
teris papasakojo apie Libano 
invaziją ir jos padarinius. 
Parlamentas 50-40 balsais 
pritarė valdžios žygiams Liba
ne. Kartu pranešta, kad Izrae
lio lėktuvai puolė ir sunaikino 
Sirijos priešlėktuvinių raketų 
baterijas Libane. Izraelis 
nuostolių neturėjo. 

Karštą kalbą pasakė premje
ras Beginąs. Jis pasakė, kad 
Amerikos prezidento planas 
Viduriniųjų Rytų taikai „mirė 
tą pačią minutę, kai gimė". 
Okupuotos Vakarų kranto 
žemės bus žydų per visas 
generacijas. Judėja ir Saraa-
rija yra ir bus mūsų, pasakė 
Beginąs. Jis pajuokė Izraelio 
opoziciją už Reagano plano 
rėmimą ir siūlė skelbti naujus 
parlamento rinkimus, kurie 
parodytų, kad Izraelio pilie
čiai palaiko vyriausybės poli
tiką. Par lamentas 50-30 
balsais palaikė premjero 
pareiškimą, ypač tą dalį, kurioj 
Beginąs įspėjo Siriją nevežti į 

Libaną priešlėktuvinių rake
tų, nes jos bus sunaikintos. 
Izraelis vakar vėl paskelbė. 
kad lėktuvai subombardavo 
dar tris zenitinių reketų bateri
jas ir visi grįžo į savo bazes. 

Beginąs savo kalboje kreipė
si į prezidentą Reaganą, lyg 
tas būtų sėdėjęs kneseto salė
je. „Tau, pone prezidente, šis 
klausimas yra politinis. Tau 
gal reikia pagerinti ryšius su 
Saudi Arabija, pataisyti santy
kius su Jordanu, tačiau mums 
tai gyvybės klausimas, mūsų 
tėvynės, mūsų žemių, mūsų 
tėvų ir mūsų vaikų žemės 
klausimas. Čia ir yra skirtu
mas", — pasakė Beginąs. 

Maroke buvo baigtas arabų 
valstybių vadų pasitarimas. 
Maroko žiniomis, priimtas 
nutarimas paskelbti bendrus 
reikalavimus taikai Palestino
je. Arabai reikalauja, kad 
Izraelis pasitrauktų iš visų 
okupuotų žemių, leistų įsteigti 
Palestinos valstybę su sostine 
rytinėje Jeruzalėje. pripa
žintų, kad PLO yra vienintelė 
legali palestiniečių tautos 
atstovė, kuriai turi būti paves
tas suvereninės Palestinos 
valstybės valdymas. Arabai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maroko baigėsi arabų valstybių vadų konferencija, kurią boikotavo tik 
Libija, o Egiptas nebuvo pakviestas baudžiant jį už taikos sutartį su 
Izraeliu. Nuotraukoje palestiniečių PLO vadas Arafatas ir Maroko kara
lius Hassanas. 

Libano musulmonai 
sutiko tartis 

cija pasisakė prieš sumanymą 
įjungti į Libano kariuomenę 
visas ginkluotas Libano mili
cijas, paliekant kiekvienai 
teisę apsispręsti. 

Musulmonų konferencijoje 
dalyvavo be Salam dar trys 
buvę Libano premjerai, visa 
e i lė p a r l a m e n t o n a r i ų . 
Nutar imams pritarė šijitų sek
tos milicijos, su 1,500 narių 
vadas Nahib Berri ir drusų 
vadas Jumblat , kuris vado
vauja ir progresyviai socialis
tų partijai. 

Šis musulmonų pasitarimas 
ir durų at idarymas bendradar
biavimui su krikščionimis yra 
l a i k o m a s s v a r b i u g e s t u 
j aunam Libano prezidentui. 
Tai didelis žingsnis į priekį po 
1975 metų civilinio karo tarp 
k r ikšč ion ių ir musu lmonų 
Ironiška, kad Sirijos kariuo
menė ir atvyko į Libaną 
užbaigti civilinio karo. Sirai 
tomis dienomis ėjo kartu su 
krikščionimis, atvykę jų ginti 
nuo kaimynų musulmonų. 

Manoma, kad greit Libano 
krikščionys ir musulmonai 
s u s i t i k s sva r s ty t i Libano 
ateities. 

B e i r u t a s . — L i b a n o 
musulmonų vadai, susirinkę 
buvusio pirmojo Libano 
premjero Saeb Salam bute, 
nutarė pradėti dialogą su nese
niai išrinktu Libano prezi
dentu Gemayeiu. Musulmonų 
v a d ų g r u p ė p a s i v a d i n o 
Musulmonų konferencija. J i 
nustatė sąlygas bendradar
biavimui su prezidentu. Pir
moji: atmesti greitą taikos 
sutartį su Izraeliu, kuris Liba
ną spaudžia sutarti pasirašy
ti. Antroji: pareikalauti totali
nio ir besąlyginio Izraelio 
kariuomenės išvedimo iš Liba
no žemės. 

Musulmonų konferencijoje 
dalyvavo 25 įvairių grupių 
vadai. Pasitarimą boikotavo 
buvęs Libano premjeras 
Rashid Kąrami ir Beiruto 
ginkluotos milicijos Moura-
bitoun vadas Ibrahim Kelei-
lat. Karamis kilęs iš šiaurinio 
Libano miesto Tripolio, kurį 
tebevaldo Sirijos kariuomenė 
ir PLO kariuomenės likučiai. 
Musulmonai reikalauja už 
s a v o b e n d r a d a r b i a v i m ą 
Gemayelo pareiškimo, kad 
L i b a n e bus g a r a n t u o t a 
demokratija ir bus išlaikytas 
„arabų tautos charakteris", 
palaikomi ryšiai su visomis 
arabų valstybėmis. Konferen-

reikalauja ir garantijų, kad 
Jeruzalėje galės laisvai melstis 
visos pasaulio religijos. 

Neabejojama, kad Izraelis, 
kaip ir anksčiau, arabų taikos 
sąlygas atmes. 

Amerikoje didžiųjų žydų 
organizacijų konferencija 
parašė prezidentui Reaganui 
laišką, kuriame tvirtina, kad jo 
pasiūlymai pažeidžia Camp 
David sutartį. Konferencijos 
pirmininkas Julius Berman 
rašo. kad ne Izraelio kolonijos 
okupuotose teritorijose trukdo 
taikos atstatymui, bet Jor
dano karaliaus ir palestiniečių 
užs i spyr imas nepr ipaž in t i 
Izraeliui teisės gyventi Vidu
riniuose Rytuose. Konferenci
joje priklauso 36 Amerikos 
žydų organizacijos. 

Susijungs trys 
liuteronų grupės 

C l e v e l a n d a s . — Amerikoje 
veikė kelios liuteronų bažny
tinės organizacijos. Trys jų 
trečiadienį savo konvencijose 
n u t a r ė sus i jungt i . Naują 
liuteronų Bažnyčią sudarys: 
American Lutheran Church, 
Lutheran Church in America 
ir Association of Evangelical 
Lutheran Churches. Susi
jungimas bus baigtas iki 1988 
sausio 1 d. Bažnyčioje bus 5.5 
milijonai narių. Tai bus trečia 
didžiausia protestantų Bažny
čia Amerikoje, po 13 milijonų 
baptistų ir 10 milijonų meto
distų. 

Lutheran Church in Ameri
ca turi daugiausia narių, apie 3 
mil. ji įsisteigė 1962 metais, 
kada susijungė keturios tauti-

— Teherane vėl sprogo bom
ba miesto centre, pareikalavu
si žmonių aukų. Teherane 
buvo pakarti trys valdžios prie
šai. 

— Buvęs prezidentas Nixo-
nas Kinijoje tvirtai pasisakė 
prieš Sovietų Sąjungą, jos grės
mę pasaulinei taikai. Kinijos 
žinių agen tū ra sovietus 
liečiančias Nixono kalbos 
vietas savo pranešime išleido. 

— JAV 97-tsis Kongresas vėl 
susirinko trumpai sesijai. 
Laukiama kovos dėl prezi
dento vetuoto įstatymo, kuris 
nutraukė lėšas valdžios 
tarnautojų algoms. 

— Vakar prezidentas lankė
si Kansas valstijoje, kalbėjo 
apie abortus ir maldas valdiš
kose mokyklose. 

— Izraelio karo lėktuvai vėl 
puolė Sirijos kariuomenę Liba
ne, sudaužė dar 4 priešlėk
tuvinių raketų baterijas. 

— Meksikos vyriausybė 
nustatė naują dolerių keitimo 
santykį. Už dolerį leidžiama 
mokėti 70 pezų. Centrinis 
valdžios bankas uždraudė ban
kams pardavinėti auksą ar 

, sidabrą. 
— Irano karo aviacijos va

das pasakė, kad Irano lėktu
vai pasirengę pulti Irako kari
nius ir ekonominius taikinius. 

— Izraelio okupuotose arabų 
žemėse nerimauja jaunimas. 
Nablus mieste buvo našautas 
17 metų arabas. 

— Buvęs prezidentas Nixo-
nas Kinijoje tarėsi su komu
nistų vadu Hu ir kitais 
valdžios žmonėmis. Kinija 
pakartojo, kad ji kviečia į sve
čius prezidentą Reaganą.Nbto-
nas atsiliepė, kad Reaganas 
greičiausiai atvyks ateinan
čiais metais. 

— Afganistano vyriausybė 
apkaltino „banditus", kad jie 
naudoja cheminius ginklus, 
gamin tus Amerikoje i r 
Britanijoje. Tuo bandoma 
atsakyti i kaltinimus dėl sovie
tų dujų naudojimo prieš lais
vės kovotojus. 

— Iranas paskelbė, kad šią 
savaitę suimti 53 „liaudies 
partizanai", kovoje prieš isla
mo vyriausybę Irane, du 
nušauti Mažado mieste. Khora-
sane nušautas mojahedynų 
vadas Nejati. 

— Irakas skelbia, kad jo 
aviacija vėl sudavė smūgį 
Irano Khargo salai. Turkija 
nusiskundė. kad viename 
Irako puolime nuskandintas 
prekinis turkų laivas, žuvo 
trys jūreiviai, 29 įgulos nariai 
nuvežti į Teheraną. 

— Danijos karalienė pavedė 
konservatoriui Poul Schiuter 
sudaryti naują vyriausybę. 
Konservatoriaus premjero 
Danija neturėjo jau 80 metų. 

— Filipinuose suimti dar 13 
žmonių už sąmokslą prieš 
vyriausybę. Iš viso suimtas 81 
prezidento Marcos priešas. 

— Sirija parodė užsienio 
korespondentams į nelaisvę 
paimtą Izraelio kareivį, vieną 
iš aštuonių pagautų Libane. 

Naujos bylos lenkų 
KOR grupės vadams 

Olandai tariasi 
Haga. — Olandijos rinki

muose daug balsų laimėjo 
kairioji darbo partija, kun 
kovoja prieš naujų skriejančių 
raketų dislokavimą Olandijos 
teritorijoje. Partija tačiau 
negavo parlamento daugu 
mos, kurią išlaikė krikščionių 
demokratų partija su deši
niųjų Laisvės ir Demokratijom 
Daftnf? Prasidės derybos dėl 

Varšuva . — Po rugpiūčio 
31 d. riaušių Lenkijoje vėl 
ramu. Spaudos konferencijoje 
valdžios atstovas Jerzy Urban 
pasakė, kad 15-koje vaivadijų 
viešpatauja rimtis ir susi
klausymas. Paklaustas, ar tai 
reiškia, kad kitose 34-se 
vaivadijose dar neramu, jis 
a t s a k ė : t a i p . U ž s i e n i o 
korespondentai klausinėjo 
žmones apie „Solidarumo" 
dvejų metų sukakties neramu
mus Lubine ir Wroclave, kur 
buvo didžiausios riaušes. 
Wroclave riaušės kilo 38 mies
to vietose, kur buvo daužoma, 
deginama, mušami milicinin
kai. Raudonojoje Aikštėje virš 
tramvajaus bėgių buvo užvež
tas ūkininkų traktorius, kuris 
sustabdė judėjimą. Minia 
sudegino 24 tramvajaus vago
nus, sužalojo 8 šarvuotas mili
cijos mašinas. Savaitė po 
neramumų Slovackio alėjoje 
dar gulėjo sudegintas karinis 
džypas. Milicija dar saugojo 
apsupusi studentų bendra
butį. 

Wraclave pavojingiausias 
momentas buvo a n t Grunvval-
do t i l t o . M i l i c i n i n k a i , 
besitraukdami nuo piktos 
minios, užėjo ant tilto. Iš kitos 
pusės irgi pasirodė minia ir 
apie 70 milicininkų buvo ap
supti, kai kurie pareigūnai 
šoko į vandenį. Užmuštų 
šiame mieste nebuvo. 

Lubine žuvo du žmonės, 
riaušės tęsėsi tris dienas. 
Sudegintos kelios valdžios 
įstaigos, suimta 107 asmenys, 
jų tarpe 20 jaunuolių, 22 
universiteto studentai. Vyriau
sybė savo pareiškimuose 

. dažnai pabrėžia, kad riaušes 
daugiausia kėlė „paaugliai" — 
„wyrostki". 

Vyriausybė po riaušių 
nutarė nubausti suaugusius 
rezistencijos vadus. KOR — 
savigynos komiteto — vadai: 
Jacek Kuron. intelektualas 
politinis komentatorius, daug 
kartų 
bendradarbis istorikas Adam 
Michnik; filosofas, buvęs 
„Robotnik" redaktorius Jan 
Litynski bei matematikas 
Henryk Wujec, buvęs „Soli
darumo" veikėjas Varšuvoje, 
visi keturi buvo oficialiai 

Užsidarė Maskvos 
„Helsinkio grupė" 
Maskva. — Akademiko 

Sacharovo Žmona Yelena 
Bonner trečiadienį paskelbė, 
kad uždaroma Maskvos 
Helsinkio komiteto veikla. 
Pareiškime, kurį pasirašė trys 
H e l s i n k i o v i s u o m e n i n ė s 
grupės nariai, sakoma, kad po 
šešerių metų kovų ir valdžios 
persekiojimų, nutarta veiklą 
sustabdyti. Nuo 1976 m. gegu
žės mėn.. kada komitetas 
įsisteigė, buvo paskelbti 194 
pareiškimai. Valdžios perse 
kiojimai prasidėjo 1977 m., 
suimant grupės steigėją Juri 
Orlovą, kuris nuteistas T metus 
kalėti ir 5 — ištrėmimo. Kitas 
smūgis buvo Andrejaus Sacha
rovo ištrėmimas j Gorkį. Dabar 
valdžia pradėjo persekioti 
komiteto narę, 75 metų Sofiją 
Kalistratovą. Grupė todėl 
nutarė užbaigti nevaisingą 
darbą, netekusi 20 aktyvių 
grupės narių, kurie laikomi 
kalėjimuose. 

apkaltinti ir „suimti" už 
bandymą nuversti vyriau
sybę. Juos milicijai buvo 
nesunku rasti, nes nuo gruo
džio 13 jie visi laikomi arešte 
Bialolekos kalėjime, prie 
V a r š u v o s . J i e apka l t i n t i 
baudžiamojo kodekso 123 ir 
128 straipsniais, kurie gali 
nešti mirties bausmę. Su tais 
keturiais panašiais nusikal
timais apkaltinti ir du pasi
traukę į užsienį: J an Josef 
Lipski, istorijos profesorius, ir 
Miros law Chojecki, ku r i s 
vadovavo knygų leidyklai 
„Nowa". Suėmimo įsakymai 
pasirašyti ir kitiems KOR 
grupės veikėjams, kurie šiuo 
metu s laps tos i Lenkijoje. 
Spėjama, kad valdžia šią 
rezistentų grupę pavers buvu
sių riaušių „atpirkimo ožiais". 
Valdžios spauda ir radijas 
primeta jai liaudies kurstymą, 
bandymą pakeisti valdžios 
sistemą, veiklą prie valstybę ir 
visuomenę. 

nės liuteronų grupės: vokiečių, koalicinės vyriausybės sudary 
švedų, danų ir suomių. ~ 

— V aršu vos universitete 
suimta svetimų kalbų fakul
teto dekanė Jadwyga Puzy 
rtina 

Šveicarai puolė 
lenkų ambasadą 

B e r n a s . — Šveicarijos poli
cija puolė nacionalistų lenkų 
užimtą Lenkijos ambasados 
pastatą, išvadavo Įkaitus ir 
suėmė keturis asmenis. Prieš 
tai šveicarai pasiuntė į amba
sadą maisto, kurio dėžėse buvo 
ir sprogstamųjų užtaisų. Šiems 
pradėjus sproginėti , poli
cija puolė pastatą ir jį užėmė. 

Nors užpuolikai savo tikslo 
nepasiekė. Lenkijoje padėtis 
nepasikeitė. jiems pavyko 
atkreipti pasaulio dėmesį į 
priespaudą Lenkijoje. Paaiškė
jo, kad ambasados pagrobėjai 
pastate nepastebėjo vieno 
t a rnau to jo , kur i s paspėjo 
pasislėpti. Karinis ambasados 
atašė pulk. Zygmunt Dro-
buszevvski irgi kelias dienas 
slapstėsi pastogėje, tačiau 
antradienį buvo rastas ir suim
tas . Keturi užpuolikai laikė tik 
penkis įkaitus. Užpuolikams 
gresia kalėjimo bausmė nuo 6 
iki 10 metų. 

Įspėjo vyskupą 
V a r š u v a . — Lenkijos 

valdžia pakartojo įspėjimą 
katalikų kunigams ir vysku
pams, kad jie nesikištų į poli
tiką. Valdžios laikraštyje 
i š s p a u s d i n t a s į s p ė j i m a s , 
nukreiptas prieš Przemyslio 
vyskupą Ignacy Tokarczuk, 
kuris savo pamoksle praėjusį 
sekmadienį „kiršino" žemės 
ūkio darbininkus ir ūkininkus 
prieš valdžią, skatino neapy
kantą, pasisakė prieš tikin
čiųjų ir netikinčiųjų sugyve
nimą ir tuo pačiu išėjo prieš 
toleranciją. Tokie pamokslai 
gali atnešti tik susikirtimus ir 
dvasiškiams patariama ato
kiau laikytis nuo politinių 
klausimų, sakoma valdžios 
pareiškime. 

K A L E N D O R I U S 
Rugsėjo 10 d.: Mikalojus To-

lent.. Pulkerija, Taugirdas, 
Dargvilė. 

Rugsėjo 11 d.: Protas. Regu-
lė, Gintautas, Sungailė. 

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
7:11. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra die

ną 86 i., naktį 65 1. 

» 
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IŠ PASAULIO KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ 

REPORTAŽAS i š CALI, KOLUMBIJA 

RIMAS GAŠKA 

Nors JAV spaudoje apie 
pasaulio krepšinio pirmeny
bes nei žodžio, jos prasidėjo 
Kolumbijoje su didžiule pom
pa, į tampa ir susidomėjimu. 
Dvylika geriausių rinktinių 
atvyko čia atstovauti savo 
kraštus. Tik JAV atsiuntė 
antraeilius žaidėjus, nes geres
nieji jau suskubo pasirašyti su
tartis su profesionalais, arba 
kelionė į Kolumbiją vasaros 
metu jų nesuviliojo. 

Kaip šiose skiltyse jau buvo 
rašyta, tos 12 rinktinių buvo 
suskirstytos į 3 grupes, kur žai
dė kiekviena su kiekviena. Čia 
geriausiai pasirodė Jugoslavi
ja, Sov Sąjunga ir Ispanija, 
nepralaimėjusios nei vienų 
rungtynių. Be šių trijų į finali
nę grupę dar pateko Kanada, 
Australija ir JAV. Prie tų 6 ko
mandų dar prisidėjo Kolum
bija kaip šeimininkė, nors lai
mėti bent vienas rungtynes jai 
buvo beveik beviltiška. Tose 
grupėse didžiausios staig
menos buvo Ispanijos pergalė 
prieš JAV 109-99 ir Australi
jos prieš Braziliją 95-93. Aust
ralai daro didžiulę pažangą ir, 
jei laimė juos lydės, galėtų iš
kovoti net bronzos medalį. 
Užtikrintai Kanada supliekė 
čekus ir atsidūrė išrinktųjų tar
pe. Jos rinktinės šulas yra Leo
nas Rautinš, Toronto "Auš
ros'" ir Syracuse U-to žaidėjas. 
Neretai jis surenka daugiau
siai taškų, ir prieš Sov. Sąjun
gą puikiai sužaidė, sukalęs 16 
taškų kapitalą. 

P e n k i paba l t i eč i a i 

Taip pa t šiose skiltyse jau 
buvo rašyta — į Kolumbiją 
Sov. Sąjunga atsivežė net 5 pa-
baltiečius: latvį, estą ir 3 lietu
vius. Latvius atstovauja Val-
dis Valters. vienas iš geriausių 
Europos žaidėjų; blondinas 
estas H. Enden teikia ko

manda i greičio ir veržlumo; o 
lietuvišką krepšinį atstovauja 
senas vilkas S. Jovaiša, verž
lusis V. Chomičius ir koman

dos jaunis Arvydas Sabonis. 
Rinktinėje kurį laiką pasiro
dęs Masalskis buvo paliktas 
Lietuvoje. Apie lietuvius krep
šininkus papasakosime vė
liau, tačiau sunku iškęsti nepa
minėjus A. Sabonio. Tai 
pirmas septynių pėdų (213 cm 
ir dar auga!) lietuvis krep
šininkas. Taigi, yra ir lietuvių 
septynpėdžių krepšininkų ir 
dar kokių! Jo vadovaujama ko
manda pereitais metais laimė
jo Europos jaunių meisterio 
vardą, jis jau metai žaidžia už 
pagrindinį Kauno "Žalgirio" 
penketuką, o dabar vienas iš 
centrų komandoje, kuri pre
tenduoja į pasaulio meisterius. 
J am dar tik 18 metų. Nėra 
abejonės, kad jis netrukus bus 
vienas iš geriausių centrų Eu
ropoje. O kas būtų, jei jis gau
tų progos ketvertą metų pa
žaisti krepšinį kuriame JAV 
universitete? Tikriausiai taptų 
pasaulinio masto žaidėju. J is 
rimtas, visą sielą atidavęs 
krepšiniui ir, be abejo, toliau 
tobulės. Štai vienas pavyzdys 
— Sov. Sąjungos rungtynės 
prieš Kolumbiją 143-76. Pra
dinis penketukas: Sabonis, 
Chomičius, Valteris, Enden ir 
vienas rusas. Chomičius ir 
Valteris diriguoja žaidimą, o 
taškus renka Sabonis — 28. Po 
jo Chomičius — 23, Valteris — 
15, Jovaiša — 10. Žinoma, 
prieš Kolumbiją kova nesunki, 
tačiau mūsiškių pranašumas 
aiškus. Jau senokai bebuvo, 
kad pabaltiečiai taip dominuo
tų Sov. Sąjungos krepšinį. 

JAV vėl a n t bėgių 

Bene didžiausia staigmena 
pradžioje buvo JAV pralai
mėjimas ispanams. Negi iš tik
rųjų jie tokie silpni? Pirmosios 
jų rungtynės finalinėje grupė
je buvo prieš Jugoslaviją. Ju
goslavija tarptautinėje krepši
nio arenoje turi labai pagarbią 
vietą, ji ne kartą yra laimėjusi 
prieš Sov. Sąjungą, kelis kar
tus pasipuošusi pasaulio meist-

V a l d a s C h o m i č i u s , k repš in io p a s a u l i o p i r m e n y b i ų r u n g t y n ė 
se p r a š o k ę s a u k š t a ū g į j u g o s l a v ą Zeljko J e r k o v (Nr.8), m e t a į 
k r e P š >" N u o t r . R . G a š k a 

REDAKCIJOS 
PRAŠYMAS 

Didėjant "Draugo" sporto 
skyriaus korespondentų skai
čiui, redakcijos darbas darosi 
vis didesnis ir sunkesnis. To
dėl visi straipsniai, siunčiami 
Sporto skyriaus redaktoriui ar į 
pačią redakciją, turėtų būti ra
šomi mašinėle. Neturint maši
nėlės, ranka rašyti straipsniai 
turėtų būti aiškiai parašyti ir 
lengvai skaitomi. Niekada 
nerašykite spausdintomis rai
dėmis — taip parašyti straips
niai bus grąžinami. 

IŠ AUSTRALIJOS 
(Nsj PAKRAŠČIU 

ŽADA APLANKYTI 

Išvykos į Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynes Chicagoje or
ganizacinis komitetas prane
ša, kad kaip ir jo pirmųjų žai
dyn ių T o r o n t e , t a i p i r 
ateinančiais metais Austra
lijos lietuviai sportininkai ap
lankys eilę JAV ir Kanados lie
tuvių sporto klubų. 

Jie jau planuoja būti Los An
geles mieste gegužės 29 d., po 
2 dienų aplankytų San Fran-
cisco — 3 d., Clevelandą —3 d., 
Bostoną — 2 d., New Yorką — 
3 d., Baltimorę — 4 d., Detroitą 
3 d., Toronto — 6 d., Chicagą — 
12 d., Las Vegas — 2 d., ir grįž
ti į Sydney liepos 15 d. 

Žinoma, šis planas yra pro
vizorinis ir priklausys nuo 
JAV ir Kanados lietuvių spor
to klubų. 

C h i c a g o s " N e r i s " ir T o r o n t o " A u š r a " kovoja t i n k l i n i o aikštė
je X X X I I - o s e & A m e r i k o s Lietuvių Spor to ž a i d y n ė s e Cle-
v e i a n d e . T i k s l ų T. G e d v i l o p a k ė l i m ą Pocius u ž t i k r i n t a i smū-
gl°}a N u o t r . J . R . G r i g a i č i o 

ro titulu ar olimpiniais meda-
l i a i s . J e i j i l a i m ė t ų , 
amerikiečių viltys medaliui žū
tų. Nors rungtynės buvo kie
tos, amerikiečiai parodė, ką jie 
gali ir sulupo jugoslavus 88-
81. Po šios pergalės JAV gali
mybės laimėti aukso medalį la
bai pakilo, nors tas minusas 
prieš Ispaniją gadina nervus ir 
gali atsiliepti į galutines 
pasekmes. Po kelių dienų Cali, 
kur kovos prasidėjo finalinėje 
grupėje, susidarė įspūdis, kad 4 
geriaussios komandos yra Sov. 
Sąjunga. JAV. Jugoslavija ir 
Australija. Iš jų ir laukiama 
aukso medalio laimėtojo. 

Mandrios 
kombinacijos 

Užsitikrinusi sau saugią vie
tą finalinėje grupėje. Sov. 
Sąjunga pasirinko net ir prie
šininką finalui. Ėję be pralai
mėjimo, sovietai nutarė "ati
duoti" vienas rungtynes, kad 
pagal juos. rastų sau lengves
nį priešininką finale. Padėtis 
tokia: Sov. Sąjunga žaidžia 
prieš JAV. Jei amerikiečiai lai
mi, šios dvi komandos turi tik 
po vieną pralaimėjimą ir atsi
duria finale! Jei laimi Sov. Są
junga, tai 3 komandos turi po 
du pralaimėjimus: JAV pneš 
Sov. Sąjungą ir Ispaniją, Ju
goslavija prieš Sov. Sąjungą ir 
JAV ir Ispanija prieš Jugos
laviją ir Sov. Sąjungą. Finale 
atsidurtų Jugoslavija, nes jos 
krepšių santykis geresnis ne
gu kitų dviejų. Prieš Jugos
laviją Sov. Sąjunga yra ne kar
tą pralaimėjusi, jos bijo, nes ji 
yra sunkiai įkandamas riešu
tas. Prieš rungtynes krepšinio 
specialistai taip aiškino sovie
tų motyvus leisti amerikie
čiams laimėti: 1. Amerikos 
krepšininkai yra jauni ir fina
lo įtampa jiems gali būti ne
pakeliama; 2. Jei amerikiečiai 
pateks į finalą, jiems tektų 
žaisti trys dienas iš eilės, tuo 
tarpu jugoslavai turėtų dieną 
poilsio; 3. publikos šaukimas 
turi nemaža reikšmės, ji aiš
kiai būtų jugoslavų pusėje; 4. 
Tarptautinės teisėjų sąjungos 
p-kas yra jugoslavas B. Stan-
kovič ir jis skirtų teisėjus fi
nalams. 

Prieš rungtynes šis klau
simas buvo karštai diskutuo
jamas; visi nekantriai laukė 
rungtynių pradžios. Kai sovie
tų treneris A. Gome'skis į aikš
tę išleido antrąjį penketuką — 
viskas buvo aišku: jie nori pra
laimėti ir žaisti finale prieš 

amerikiečius. Jie ir laimėjo 99-
93, tačiau daug sunkiau, negu 
buvo laukta. G. Rivers iš Mar-
ąuette u-to su 21 tašku ir J. 
Thomas iš Indianos su 20 taš
kų buvo geriausi JAV ko
mandoje. Iš Sov. Sąjungos ko
mandos puikiai ir nuoširdžiai 
kovojo latvis Valteris (20t.) ir 
V. Chomičius (14t.). 

JAV dar laukia vienos rung
tynės prieš finalą — tai Aust
ralija. Žinoma, niekas nesitiki 
jos pergalės, nors ji padariusi 
didžiulę pažangą. Jei ji laimė
tų, į finalą prieš sovietus pa
tektų Jugoslavija. 

PASAULIO 
PIRMENYBĖSE 

IŠKYLA VALDO 
ŽVAIGŽDĖ 

Valdas Chomičius finalinių 
rungtynių dėl sužeistos kojos 
negalėjo žaisti, tačiau drąsiai 
galiu tvirtinti, kad per pasku
tiniąsias tris Sov. Sąjungos 
rungtynes jis buvo geriausias 
žaidėjas. Jis buvo didelis va
riklis prieš Jugoslaviją, sukė
lęs 12 taškų ir dirigavęs visą 
ofensyvą. Prieš Ispaniją jis bu
vo puolimo šulas, sumedžiojęs 
22 taškus. Iš viso, per 8 rung
tynes jis sukalė 121 tašką. Ta
čiau juk ne krepšių skaičiuose 
atsispindi žaidėjo kokybė. Val
das visada dega aštria kovos 
dvasia, niekuomet nestovinėja 
aikštėje nuleidęs rankas. Kur 
kamuolys — ten ir Valdas. Už
tat daug kamuolių jis atima iš 
priešininkų rankų, visuomet 
dalyvauja greitajame puolime 
ir turi stiprias kojas, nes, ne
žiūrint vidutinio ūgio (6'-2"), 
dažnai nuima kamuolius nuo 
didžiųjų centrų. Jam 23 metai 
ir jis gali žaisti gynime ir kraš
tu. Jau penki metai žaidžia už 
Kauno "Žalgirį', daug kartų 
Sov. Sąjungos rinktinėje, o šio
se pirmenybėse buvo išrinktas 
į pirmąjį penketą kartu su ame
rikiečiais Carr ir Rivers, jugos
lavu Kicanovič ir ispanu San 
Epifanio. 

Šiuo metu Valdas nekant
riai laukia savo pirmojo įpėdi-

R. Gaška 

— I rk lav imo pasaul io 
jaunių pirmenybėse Italijoje 
Sov. Sąjungos aštuonvietė su 
lietuvaitėmis E. Vitkute ir R. 
Butrimavičiūte, abi iš Trakų, 
laimėjo antrą vietą. 10 aukso 
medalių nusinešė R. Vokie
tijos irkluotojai. 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS — 161000) 
Publ i shed da i ly except S u n d a y s a n d Mondays, Legal Holidays, 

Dec. 26th, a n d J a n . 2nd by the L i t h u a n i a n Catholic Press Society. 
Second c l a s s pos t age paid a t Chicago, IL. 

Pos tmas te r : S e n d address changes to Draugas 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

Subscr ip t ion Ra te s $45.00 — Chicago, Cook County, Illinois a n d 
C a n a d a . Elaewhere įn the U.S.A. $43.00. Foreign countnes $45.00. 

Paš to i š la idas maž inan t , pakvi tav imai už gautas prenumera tas 
n e s i i m d a m i . Ant D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo 
mokestį, a t žymima , iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

me tams / 2 metų 3 mėn, 
Chicago ir Cook County $45.00 $27.00 $19.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Ki tu r — Amerikoje $43.00 
Savai t inis (Seštad. pried.> $30.00 

$27.00 
$27.00 
$25.00 
$1900 

$19.00 
$19.00 
$18.00 

• Adminis t rac i ja d i rba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
n ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija d i rba kasd ien 8:30 
— 4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks to 
sus i ta rus . Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų ka inos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

LAUKO TENISAS 

KAS ŠIEMET LAIMĖS 
A.A. E. BACINSKO 

TROFĖJĄ 

Jau ketvirti metai, kai Chi
cagos lietuviai tenisininkai liū
di savo gero draugo ir puikaus 
tenisininko a.a. E. Bačinsko. 
Jau ketvirti metai, kai lietuvių 
teniso pirmenybės skiriamos jo 
prisiminimui, o vyrų A klasės 
meisteriui puiki pereinamoji 
trofėja, paaukota ponios Ba-
činskienės ir abiejų sūnų. 

Pirmos trys pavardės ant tos 
trofėjos yra T. Kolio, E. Gri
niaus ir R. Grybausko. Nei vie
nas iš jų, tikriausiai, šiais me
tais negalės dalyvauti, tad 
finale gal vėl matysime A. Pe-
čilūną su V. Seputa, o gal Dam
brauską iš Indianos... 

Šios lietuvių pirmenybės 
įvyks rugsėjo 18-19 d. Mar-
ąuette Parko aikštėse prie 67-
tos ir St. Louis gatvių. Ja s or
ganizuoja Chicagos lietuvių 
lauko teniso klubas. Prog
ramoje bus vyrų A, B, senjorų, 
moterų, mergaičių bei jaunių 
vienetai, o taip pat vyrų A ir B 
bei mišrūs dvejetai. 

Registruotis pas A. Kuše-
liauską 6636 So. Francisco, 
Chicago, 111. 60629; telef. 
(312)—434-2265. 

Varžybų pradžia 9 vai. ryte. 

FUTBOLAS 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

"Lituanicos" vyrų komanda 
šį sekmadienį, (rugsėjo 12 
d.), žais pirmenybių rungtynes 
prieš jugoslavų komandą 
"Adria" 2 cal. p.p. Calumet 
parke, (95th Str. East, prie 
ežero). Paskutines rungtynes 
"Lituanica" pralaimėjo prieš 
"Tanners" 1:0. 

"Lituanicos" mergaičių ko
manda šį sekmadienį 10 vai. 
ryte žais prieš "Real" F.C Mar-
ąuette parke. Jos paskutines 
rungtynes prieš stiprią Chica
gos Universiteto komandą su
žaidė lygiomis — 1:1. 

IS LIETUVOS PADANGES 

— Krepšinio sezonui artė
jant, jau prasidėjo įvairūs tur
nyrai. Latvijoje įvykusį turny
rą laimėjo Kauno "Žalgiris", 
žaisdamas, be trijų pagrin
dinių, kurie atstovavo Sov. 
Sąjungą pasaulio pirmenybė
se. "Žalgiris" nugalėjo Taliną 
89-80, Leningradą 102-89, ir 
Minską 102-98. 

Už kelių dienų "Žalgiris" lai
mėjo ir savo turnyrą Kaune. 

Jis nugalėjo Maskvos "Ilma-
zą" 94-87 ir Taškentą 98-96 ir 
savo antrąją 117-77. 

— Į dviračių pasaulines pir
menybes Anglijoje išvyko Sov. 
Sąjungos rinktinė , kurios eilė
se yra ir vilnietis studentas 
Gintautas Umaras . 

— Futbolo pirmos lygos pir
menybėse Vilniaus "Žalgiris" 
nugali Maskvos „Lokomoty
vą" 2-0 ir vėl atsistoja pirmoje 
vietoje. Klaipėdos "At lantas" 
antroje lygoje stovi 7-j e vie
toje. 

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

6449 So . P u l a s k i R o a d (Cravvford 
Medica l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Te l . of iso HE 4 - 5 8 4 9 , r e z . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71s t S t r ee t 

Vai.: p i rm. , a n t r . k e t v . ir penk t . 
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet . 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; 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. Puiaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OfisO tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Paee »0t>058 

SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 -6000 , R e z . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S L IGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

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

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

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

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šeit uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 VV. 59 St. . Ch icago 
T e l . 476-2112 

balandos pagal susitarimą — Pirm , 
mtr . treč , ketv ir šeštad 

Lietuvos pirmenybėse Klai
pėdos "Granitas" laimi prieš 
Vilkaviškį 2-1 ir prieš Jonavą 
3-0, ir stovi pirmoje vietoje. 

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

4 6 0 0 VV. 103 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tar imą. 

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

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

6—8: antr. 12—6: penkt. 10 — 12, 1—6. 

Te l . o f i so ir buto: OLympic 2-4159J 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

T e l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susi tarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt 
iš anksto susitarus. 

Ofs . tel. 586-3166; namu 381-377i 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 2-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOIAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr , treč 
ketv 10 v ryto iki e> v vakaro 

I ei. "8 -3400 
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Nesmerktinos partijos, 

DIRBANČIOS 
TAUTINI DARBĄ 

NUSIKALTIMAS 
IR BAUSMĖ - ŠIANDIEN 

RŪTA KLEVĄ VIDŽ1ŪNIENĖ 

SICILIJOS NUSIKALTIMAI 

Per keturis dešimtmečius 
nuo nepriklausomybės nete
kimo įvyko daug permainų mū
sų tautoje. Išaugo ir nauja, ki
tokiose aplinkybėse brendusi 
karta išeivijoje. Užgrobus Lie
tuvą okupantams, visuose sus
tiprėjo užuojauta pavergtai 
Lietuvai ir visų pagrindinis rū
pestis darėsi Lietuvos išlais
vinimas. Ta mintimi gyveno ir 
priauganti išeivijoje mūsų in
telektualų, visuomenininkų 
karta. Kitos problemos, net ir 
ideologinės, darėsi ne tiek ašt
rios ir ne taip atkreipusios nau
josios kartos dėmesį. Kas vy
resnėje kartoje buvo politinių 
siekimų centriniai punktai, da
bar ėmė išblėsti, visą dėmesį 
bekreipiant į Lietuvos laisvę. 

Be šio išeivijos psichologi
nio momento, veikė ir kita ap
linkybė — JAV politinio gy
venimo sūkurys, kur dvi 
politinės partijos skiriasi tik 
metodais. Jų varžybose reli
giniai idealai ar panašūs daly
kai nefigūruoja. Šitoks kelias 
palaipsniui vis labiau da
rėsi suprantamesnis ir mū
sų išeivijos priaugantiems vi
suomenin inkams ir poli
tikams 

Dėl šių ir kitų priežasčių išei
vijoje brendę jaunesnieji vi
suomenininkai ir politikai ne
linko įsijungti į Lietuvoje 
veikusių partijų atblokštus 
stipresnius ar silpnesnius pa
dalinius. Iš Lietuvos atsikėlu
sių partijų veikla daugiausia 
pasiliko be jaunosios kartos. 
Tų partijų išblokštieji likučiai 
išeivijoje subrendusiai kartai 
ėmė rodytis lyg tiktai senelių 
sambūriai, besilaikantieji pra
eities ambicijų, kuriems laikas 
teneša išnykimą. Girdėti net 
radikalesnių balsų, ėmusių rei
kalauti, kad yra niekingos tos 
institucijos, kurios išeivijoje 
sudarytos iš atstovų senstelė
jusių ir Lietuvoje veikusių par
tijų likučių. 

Šitokį galvojimą galima su
prasti, bet negalima jo patei
sinti. Reikia atsiminti, kad Lie
tuvos partijų grupės išeivijoje 
— tai žmonės iš tų sąjūdžių, ku
rie atkūrė nepriklausomą Lie
tuvą. Mes su didele pagarba 
sutinkame ir minime savano
rius kūrėjus, kurie ginklu kovo
jo dėl Lietuvos laisvės. Pana
šiai turi būti pagerbti ir tie 
politinių grupių žmonės, kurie 
organizavo, kūrė nepriklau
somą Lietuvą. Lietuvos parti
jų žmonės nepriklausomybės 
metu dirbo ne dėl pinigų ir ne 
dėl garbės, o savo laiką ir jė
gas, kai kurie net savo laisvę 
aukojo dėl nepriklausomos Lie
tuvos. Jie buvo savanoriai kū
rėjai politiniame, valstybi
niame gyvenime, kuris buvo 
reikalingas, atliko svarbų or
ganizacinį uždavinį šalia lais
vės kovų frontuose. Dėl to 
šiems politiniams sąjūdžiams 
atstovaujantieji padaliniai 
išeivijoje nusipelno dėmesio ir 
pagarbos. 

Vyresnės kartos politinių 
sąjūdžių atstovai turi tam tik
rą patyrimą, kuris gali būti 
naudingas ir dabartinėse pa
stangose, siekiant Lietuvai 
laisvės. Jie tada daug sunkes
nėse sąlygose, Lietuvai esant 
beveik nežinomai, ryžosi ne 
vien viduje, bet ir tarptau
tinėje viešumoje skelbti Lietu
vos laisvės šūkį. 

Ne visuose kraštuose yra to
kia politinio gyvenimo sąran

ga, kaip Amerikoje. Europos 
valstybėse politinis gyveni
mas vyksta daugiausia pagal 
tokį sukirpimą, koks buvo ir 
Lietuvoje. Dabar yra Europos 
parlamentas, kuriame yra dau
gelis tokių partijų, kokių atsto
vai yra atblokšti į mūsų išei
vijos tarpą. Šių lietuviškų 
partijų žmonės gali rasti daug 
lengvesnę kalbą su savo par
tijų žmonėmis Europos par
lamente Vokietijoje, Prancū
zijoje, Italijoje ar daugely kitų 
kraštų. Buvusių mūsų politi
nių partijų likučiai dar gali 
atlikti naudingą darbą per sa
vo atitinkamų ideologijų žmo
nes Europos ar kitų kraštų par
lamentuose. 

Turime daug atsitikimų, kad 
krikščionys demokratai, so
cialdemokratai ir kiti dalyva
vo savo partijų tarptautiniuo
se suvažiavimuose, ten kėlė 
Lietuvos reikalus, pravedė rei
kiamas rezoliucijas. Įvairūs 
pasaulio kraštai, kur politinis 
gyvenimas reiškiasi panašių 
ideologijų partijomis, kokios 
buvo ir Lietuvoje, turi dabar 
savo spaudą. Į ją kaip tik leng
viau pravesti lietuviškus rei
kalus atitinkamos mūsų par
tijos a t s tovams . Panaš iu 
partiniu pasiskirstymu pa
remtoms valstybėms lengviau 
yra suprasti kai kurių mūsų 
institucijų tęstinumą, kai jos 
sudarytas ir jų veikimas tęsia
mas pagal nepriklausomybėje 
turėtas politinio gyvenimo for
mas. 

Reikia vengti bet kokių kraš
tutinumų. Jeigu mūsų išeivijo
je subrendusi karta randa ki
tokius veikimo būdus, jiems 
labiau prieinamus ir patrauk
lius, ir daro Lietuvai naudingą 
darbą, tuo galima pasidžiaug
ti. Taip pat ta jaunesnė karta 
turi džiaugtis, matydama iš 
buvusių Lietuvoje partijų su
darytų institucijų veikimo nau
dingų bruožų. Reikia dirbti ir 
nekliudyti kitų darbo. 

Turim atsiminti, kad ir mū
sų partijos yra nešėjos kurių 
nors idealų. Krikščionys demo
kratai akcentuoja krikščioniš
ką pasaulėžiūrą, socialines 
reformas. Tautininkai išryški
na tautos meilę. Socialdemo
kratai pabrėžia socialinės ly
gybės ir gerovės visuotini 
siekimą. Valstiečiai liaudinin
kai atstovauja demokratiškos 
valstijos gerovei. Frontininkai 
gyvena laisvės kovų ryžtu. 
Kiekvienas mūsų iš Lietuvos 
atsivežtas politinis sąjūdis tu
ri kokį nors svarbų pasisavin
tą bruožą. Jie mums brangūs, 
kaip atlikę ypatingą misiją 
Lietuvos laisvės atkūrime po I 
pasaulinio karo ir dabar, kiek 
jėgos ir aplinkybės leidžia, 
bevykdą savo valstybės lais
vės siekius. 

Reikia priminti neseniai iš 
Lietuvos atvykusio dr. K. 
Eringio žodžius, paskelbtus 
"Lietuvių dienų"' šių metų ko
vo numery: Būtų klaidinga 
siekti lietuvių organizacijų su
mažinimo, jas paneigiant. 
Priešingai, gal būt, kaip nie
kad istorijoje, mums reikia iš
klausyti vyriausios kartos bal
są, nes tik ji yra Lietuvos 
suvereniteto gėrio gyvas liu
dininkas. Juk to tikro gėrio, o 
ne mūsų baltų mūrų, ne švie
sos pristigusi kryžkelėse alks
ta Lietuva. Taigi dokumen
t a l i a i m e n a n č i ų nep r i 
klausomą Lietuvą ba l sas 
ypač svarbus". 

Juoz. Pr. 

Krašte gyvenančių piliečių to spaudoje, kur buvo pagau-
nuomonė apie savo institu- tas žmogžudys tuoj po įvyku-
cijas nėra pastovi, ji dažnai s\0 akto. Advokatui įrodžius, 
priklauso nuo įtakingesnių k a d j a m neišvengiamai gresia 
vadų, nuo jų svorio politiniuo- m i r t į e s bausmė, nebent pa ts 
se rinkimuose ir nuo jų^repu- v i g k ą p r i s i p a ž i n t u i r g a u t ų t u o 
tacijos spaudos bendradarbių a t v e j u 4 Q m e t ų k a l ė j i m o 
eilėse. Bent taip yra tuose n u s i k a l t e l i s prisipažino ir 
kraštuose, kur piliečiauš viso p a s i r a š ė prisipažinimą tik tris 
turi įtaką Į krašto valdymą, o m i n u t e s p r i e š J u r v k o m i s i j o s 
neturi apynasrių, uždėtų jiems į š n e š t ą s p r e n d i m ą ) k a d j a m 

iš viršaus. daromi kaltinimai neįrodyti ir 
Dėmesį vis labiau patraukia j i g r a n d a m a s n ekal tu: Tik trvs 

šiame krašte siaubingai dide- m i n u t ė s _ i r vyriškis b ū t ų 
lis nusikaltimų skaičius, ir p a l e i s t a s j l a i s v ę ! 
visuomenėje vis labiau seka- ,*,. , ,. . . . . . . 

. . " . - bie p a s k u t i n i a i įvykiai 
ma, kaip yra baudžiamas nusi- _. . , • 
, , ' , • V* •• , • , • verčia visus pergalvoti savo 
kaltelis. Neseniai Įvykusios dvi ^ ° 

. , , j .. ., nusistatymą nusikaltimo ir 
beprasmes žoogžudystesvel su- , . 1 , T. . - j . • bausmes klausimais. Dar prieš s t i p r i n o s u s i d o m ė j i m ą , .. ... . -A • • . . , .. keliolika metų buvo įtaicoja-sustiprino susidomėjimą 1 , , . 

* . . . . . * ma nuomone, kad bausmes teismų sistema ir klausimu, ar »,- •• , , . . . , * , • • 1 paskirtis yra perauklėti ir bausme v i s a d a a t i t i n k a . . -1 ,..,-.. ,A. , ,. , .. pataisyti nusikaltėlį, o ne jam 
nusikaltimo dydį, o gal ji yra a t k e r š t i G a r s u s t e i s ė j a s 
per daug Įtaigojama politinių H B l a c k r a š ė ; A l s i t e i . 
vėjų ir nuotaikų: . , . , . . 

J^ * s i m a s už k r i m i n a l i n į 
L a b a i n e s e n i a i buvo nusikaltimą šiais laikais nėra 

nutrauktas gyvybės siūlas svarbiausias tikslas mūsų 
jauno studento, kuris sėdėjo į s t a tyme . Reformacija ir 
automobilyje su savo mergi- kriminalistų perauklėjimas 
na, parvežęs ją namo. Staiga dabar tapo svarbiausiu tikslu 
pasigirdo šūvis, vyriškis atida- mūsų teisės sistemoje".Pažvel-
rė jų automobilio duris, gus į aiškius statistinius 
ištraukė sukniubusį jaunuolį į duomenis ir nesileidžiant į 
gatvę, iškraustė jo kišenes ir psichologinių mokslų paslap-
nubėgo, netaręs nė žodžio. O tis, dabar jau aišku, kad 
įvyko tai ramiame, turtin- bandymas nepavyko ir kad 
game priemiestyje, kur gyve- apsikalę grotais savo namuo-
na ir pats Los Angeles se sėdi dorieji piliečiai, kai tuo 

burmistras. 
Įsidėmėtini jaunuolio tėvo 

žodžiai: ,,Aš manau, mes tik 
apgaudinėjame save apie šio 
krašto gyvenimo kokybę. Jos 
iš viso čia nėra. Taip. mes 
turime materialinius išteklius, 

tarpu gatvės yra nesaugios dėl 
laisvai siaučiančių krimina
listų. 

Daug iškeliama argumentų į 
vieną ir į kitą pusę. Dabar štai 
vėl p a g y v ė j o p r o t e s t a i 
Kalifornijoje dėl už kelių dienų 

bet štai čia pat ir įrodymas, numatyto paleidimo iš San 
Quentin kalėjimo vieno iš 
žiaurių žmogžudžių W. A. 
Fain, kurio paleidimas buvo 

kuria linkme, kaip visuomenė 
mes nuėjome". 

Antras, beveik komiškas 
atvejis, tik ką praneštas kraš- irta jau sustabdvtas dėl 

JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė ir DMNP 
lietuvių parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas 
dalinasi mintimis su j Clevelande vykusio Lietuvos Vyčių 
seimo banketan atvykusiais vysk. Anthony Pilla ir miesto 
mero atstovu Vaclov Hyvnar. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

visuomenėje kilusių protestų, 
kai nužudyto jaunuolio šeima 
surinko 62,000 parašų prieš jo 
paleidimą. 

Tačiau dabar toks visuo
menės spaudimas jau vadina
mas nelegaliu. Yra sakoma, 
kad piliečių pasipiktinimas ir 
spaudimas nėra konstitucinė 
priemonė daryti įtaką į teis
mų sprendimus, o tačiau 
teismai, kaip piliečių renkami 
organai, negali likti abejingi 
žmonių nuotaikai. Iš kitos 
pusės, įstatymai irgi turi 
pareigą kontroliuoti vertybių 
skalę tautos akyse. Bausmė 
turi proporcingai nušviesti 
faktą, ką mes galvojame apie 
specifinį nusikaltimą, bet ji 
turi ir kitą labai svarbią 
paskirtį — tai apsaugoti visuo
menę nuo kriminalinių polin
kių žmogaus galimų toli
mesnių veiksmų. 

Mirties busmė yra baisus 
dalykas, su tuo visi turi sutik
ti, o tačiau ar mažiau buvo 
baisi žmogžudystė to jauno 
studento dėl kelių dolerių jo 
kišenėje? Šioje sistemoje kaip 
ir nėra kalėjimo iki gyvos 
galvos, bent praktiškai toji 
priemonė beveik netaikoma. 
Šiomis dienomis didelę audrą 
sukėlė visuomenėje žinia, kad 
R. Kennedžio žudikas Sirhan 
gali būti paleistas 1984 m., 
ypač kai buvo paskelbti trys 
Sirhano laiškai savo advo
katui. Čia cituoju vieną, kur 
jis išsireiškia dėl knygos apie 
jį autorių: „Ei, šmiki (punk), 
jei jam bus ištaškyti smege
nys, tai jis pats to prašosi, 
kaip ir Robert Kennedy... nė 
vienas iš jūsų nėra man 
nepasiekiamas". Tai ką dary
ti su tokiu žmogumi? 

Kitoje tvoros pusėje stovi 
v isa a rmi ja psichologų, 
psichiatrų ir advokatų, kurie 
mus tikina, kad dėl kelių 
klaidingų paleidimų iš kalė
jimų yra neteisinga laikyti iki 
gyvos galvos visus žmogžu
džius (2173 vien Kalifornijo
je). Kažin kokiais pagrindais 
jie tiki žiną, kuris iš jų bus 
geras, o kuris ir vėl žudys 
n e k a l t ą p i l i e t į ? Tokių 
argumentų šviesoje visuo
menėje ir kyla įsitikinimas, 
kad kriminalinės teisės paskir
tis yra izoliuoti ir nubausti, 
tuo apsaugojant visuomenę 
nuo galimų realių pavojų. 

Kol kas mes dar neradome 
formulės, kuri mus įgalintų 
atskirti atgailojantį nuo gud
raus iškrypėlio. Bausmė už 
nusikaltimą prieš niekuo dėtus 
piliečius nėra nei žiaurus, nei 
neįprastas veiksmas (cruel 
and unusual). Jų papildyta 

Italijos mafijos sekliai, pa
dedami vieno belgo ir atsitikti
numo, gavo patvirtinimą, ko 
jie jau prieš 10 metų laukė. Si
cilija yra ne vien tik taš
kas tarptautinės narkotikų pre
kybos, bet ir žymi gamintoja. 
Sicilijoje kasmet paruošiama 
apie 20 tonų heroino už 16 mi
lijardų dolerių. Palermo pro
kuroro Giusto Sciacchitano žo
džiais ta r iant , "Sicilijoje 
paruošiamas vienas trečdalis 
heroino vienam milijonui Ame
rikos ir 150,000 Europos pirkė
jų. Tai tikra mirties pramonė". 

Pirmieji įtarimai apie preky
bą svaigalais Sicilijos saloje 
yra iš septintojo dešimtmečio. 
Dalia Chiesa numatė tada ry
šį tarp žurnalisto Mauro dingi
mo ir narkotikų prekybos. Bet 
visi sekliai manė, kad Sicilija 
yra mazginis taškas tik preky
bos, bet ne narkotikų gamybos 
centras. Kuone po 10 metų Pa
lermo policijos viršininkas Bo-
ris Giuliano rado iš New Yor-
ko į Palermo aerodromą 
lėktuvu atvežtus du neatsiim
tus kelionės lagaminus su apie 
3,5 milijonų dolerių. Giuliano 
atidengė, kad Sicilijoje prie 
svaigalų paruošimo darbuoja
si žymus turkų chemikas Is-
met Kusto. 1979 m. liepos 21 
dieną policijos viršininkas 
Giuliano buvo nužudytas. 

Karabinierių kapitonas Em-
manuele Basile tęsė jo sekimo 
darbus, bet 1980 m. gegužės 4 
dieną buvo likviduotas. Po to 
Palermo teisėjas Costa ėmėsi 
tolimesnių tyrinėjimų. Jis no
rėjo pažvelgti į Sicilijos bankų 
slaptąsias sąskaitas, kad ma
tytų, kuriais keliais keliauja pi
niginės siuntos. Po 48 valan
dų, jam pareikalavus sąskaitų, 
teisėjas Costa ir buvo nušau
tas. Tačiau 1980 metų vasarą 
mafijos sekliams buvo palan
ki. Kontroliuojant Fiumicio 
aerodrome prie Romos belgo 
Alberto Gilleto bagažą, kuris 
atskrido iš Nevv Yorko, kontro
lieriai rado jo lagamine 8 kg. 
heroino. Šią prekę prieš kurį 
laiką Palermo pirkliai Franco 
Mafara ir Riccardo Cozzono 
buvo pasiuntę į JAV. bet At
lanto antroje pusėje rado. kad 
ši prekė yra blogos rūšies ir nu
tarė ją grąžinti. Tai padaryti 
buvo pavesta belgui Gilletui. 
Tardant Gillet patvirtino, ką 
tie tyrinėtojai tik įtarė: "Sicili
joje yra speciali heroino rafi-
navimo įmonė". 

žmogžudystė yra žiauri ir 
neįprasta, nežiūrint, kaip 
norėtų kai kas įrodyti. Bausmė 
tėra priemonė pabrėžti propor
cingai įvykdytam nusikal
timui, ką savo visuomenėje 
mes skaitome vertybe, o ką 
kriminalu. 

Čia jau italų policija, atsi
mokėdama už Basilės ir Uos
tos nužudymą, padedama Gil
leto pripažinimų, ėmėsi darbo. 
Per vieną didelį Palermo mafi
jos krėtimą buvo suareštuoti 43 
žmonės. Tarp jų Giuseppe Mi-
chele Crimi, buvęs Sindonos 
gydytojas. Taip pat buvo areš
tuotas Gerlando Alberti, vie
nas iš svarbiausių narkotikų. 
Kartu buvo sulaikyti trys pran
cūzai iš Marselio ir rasta ultra 
moderni heroino laboratorija. 
Heroiną pardavinėjo mafija 
jau seniai, bet per pastaruo
sius 10 metų heroino gamyba 
išsivystė į didžiulę pramonę. 
Žaliava įvairiais keliais atei
na iš Afganistano. Irano ir Pa
kistano į Milaną, o iš ten į Pa
lermą perdirbimui į heroiną. 
Iki šiol netoli Palermo yra ras
tos keturios moderniai įreng
tos heroino laboratorijos. Ka-
tanijos kaimynystėje ras ta 2,3 
ha marijuanos plantacija. 

Amerikos Drug Enforce-
ment Agency skaito, kad vie
nas trečdalis iš to 60 tonų he-
r o i n o . k u r i s k a s m e t 
sunaudojamas Šiaurės Ameri
kos ir Europos žmonių, ateina 
iš Sicilijos. Penkios šeimos 
kontroliuoja kelius per Marse
lį, arba kelius tiesiai į Ameri
ką: Teresė, Spatola. Gambino, 
Sampino ir Inzerillo. Sicilija 
yra ideali vieta narkotikų ga
mybai, nes ten yra galinga ma
fija, kuri tą pramonę laiko sa
vo žinioje. Be to, tarp Sicilijos 
ir JAV šeimų yra ryšiai, kurie 
padeda plėstis tai slaptajai 
prekybai. "Mūsų laimei, sako 
sekliai, tos Siculo — Amerikos 
šeimos turi kreiptis į svetimus 
žmones, rafinavimo specialis
tus ir kurjerius. Ir jei tokį kaip 
Gillet pavyksta pagauti — mū
sų laimė". Dabar teisėjas Fal-
cone turi bylą su 1056 liudinin
kų paliudymais. 76 žmonės bus 
pašaukti teisman, tarp jų fi
nansininkas Sindona ir jo bu
vęs gydytojas Crimi, 36 yra ry
šių pagelbininkai, kiti — už 
kitus nusikaltimus. 

Jei visi žmonės turėtų 
dideles ir plačias pažiūras, jie 
visi būtų tolerantiški. Jie 
pagerbtų kitų pažiūras ir elge
sį. Jie taip lengvai nesmerktų 
kitų intencijų ir veiksmų. Nie
kas nėra daugiau atlaidus 
žmonių dvasios nukrypi
m a m s , c h a r a k t e r i o 
trūkumams, nuotaikų keistu
mams, ar net moralinėms 
klaidoms, kaip Kristus — 
Dievas ir Žmogus, nes Jo 
pažiūros yra be galo plačios. 
J am pakanka kūrinių geros 
valios. Pagal tai Jis daro savo 
sprendimus. 

A':,'; A a. Bcauskas 

URVINIS 
NAMELIS 

Dėdė sustojo ir pradėjo sukti „bankrutką", nors jis ją, pakėlęs ratu apsuka. į suolą pasodina. Nebu-
kišenėje turėjo cigarečių. Kai naminę užplėši, žinai, vau matęs, kad kas nors taip darytų. Lyg susigėdęs. 
kad dūmas. Pirktinis tik dėl kvapo, kad mergaitėms 
patiktų. Čia pat buvo krūmas. Išpjoviau vytelę ir 
drožinėju peiliuku. 

Neveltui žmonės kalbėjo, kad dėdė auginasi sau 
žmoną. Laimutė buvo už jį devyneriais metais jaunes
nė. Tai mūsų kaimo kampininko duktė. Nors tėvai 
turėjo mažai žemės, buvo labai darbštūs, tvarkingi ir 

— Oi ne! — sako dėdė, — šį vakarą aš dainuosiu, gražiai gyveno. Nedidelė grytelė, bet švariai užlai 

VYTAUTAS K A S N I Ū N A S 

tu klausysies. 
Skusdamas barzdą, pradėjo dainuoti. Ale jau 

skuto iki įsipjovimo. Pagalanda skustuvą, brūkšt-
brakšt per žandą, per skruostus, ir vėl galanda. 

Girdėjau bernus kalbant, kad vyrai, vesdami 
mergaitę, eidami į bažnyčią, trimis skustuvais turi 
barzdą skusti, tada susilauks trijų sūnų. O kiek paliks 
barzdoje plaukų daigų, tiek mergaičių susilauks. O 
ūkyje turėti mergaitę — daug ,,iškados", nes reikia 
pasogas krauti. Išmeti kaip į kūdrą tūkstantines. 

koma. Visa šeima eidavo padieniais pas ūkininkus 
dirbti. Vienas sūnus buvo išsimušęs į valsčiaus 
raštininkus, kitas pasiliko kariuomenėje virštarnybi-
niu. Laimutė tarnavo pas dėdę piemene. Kai baigė 
pradžios mokyklą, tėvai nenorėjo toliau leisti į 
mokyklą. Kam mergaitėms reikia to mokslo! Bet dėdė 
prikalbino tėvus leisti Laimutę į žemės ūkio mokyklą. 
Pažadėjo padėti pinigais bei maistu ir leido atidirbti 
per vasarą. Kai ji baigė žemės ūkio mokyklą, moky 

nuleisdavau akis. 
Buvo šienapjūtės metas. Dėdei į talką atėjo 

kaimynai. Laimutė ruošėsi namuose. Kai į daržinę 
įvažiavo paskutinis šieno vežimas, dėdė pats užlipo į 
nampusę, norėdamas sustumti šieną į pakraščius. 
Atėjo ir Laimutė. Pagal kaimo papročius, kai 
paskutinis šieno vežimas įslenka i daržinę, jį iškro
vus, moterys šeimininkui ant kaklo uždeda vainiką, 
nupintą iš šieno gėlių. laimutė, pamačiusi dėdę 
nampusėje, daržinės šonais užsikapstė į pastogę ir 
pasislėpė. Iškrovę šieno vežimą, vyrai rengėsi lipti 
žemyn. Pastogėje pasirodė laimutė ir sušuko 
džiaugsmingai. 

— Anuprai, gaudyk! 
Kaip drugelis išskėstomis rankomis, šoko žemyn 

į nampusę. 
Anupras šypsodamas atsisuko, išskėtė savo 

tojai patarė baigti daržininkystės mokyklą. Matyt, stiprias, dideles rankas... ir... Viešpatie' Nuo 
Sūnūs gi darbininkes atsiveda, gerais arkliais krai- dėdei dar buvo per jauna, tai leido dar dvejus metus griausmingo balso sudrebėjo daržinės sienos, rodos 
čius ir krūvą pinigų atsiveža. 

Išėję iš dėdės sodybos, pasukome paupiu. Dėdė §įmtį persiritusi 
pasimokyti. Dabar jau sumitusi mergaitė, per dvide- grius stogas, išsities nampusės šienas... 

Mes visi turim paties Dievo 
mums duotą teisę siekti laimės. 
Tačiau siekti laimės dar 
reiškia stengtis dirbti ir paski
rai ir su kitais. 

Kun. Kaz. Barauskas 

Siekimas praplėsti akiratį 
yra naudingas tavo sielai. Jis 

švilpauja, labai linksmas. Pagriebė nuo kelio akme
nėlį, numetė jį į upę ir sako: 

— Šį vakarą sutarsime dėl vestuvių, — pagriebęs 
mane apsuko ratu. — Tu jau ištysai ir būsi pirmuoju 
pabroliu. 

— Negi Laimutę vesi? — klausiu ir bijau, kad 
neištartų kito vardo. 

— Žinoma, Laimutę, — sako išskėstomis ranko-

Vaikėzas. baigęs darbą nampusėje. buvo palikęs 
Laimutės tėvai buvo paruošę labai skanias § a k ę j s r n e į g e s kotą žemy Du šakės virbalai persi-

vaišes. Jaunieji sutarė tuoktis rudenį. Mačiau, kad s m e į g ė p e r Laimutės galvą, 
jiedu laimingi. Kai dėdė su šeimininku nuėjo įleisti 
alaus į ąsotį, Laimutė man pasisakė, kad jį dėdę labai 
myli. Ir aš buvau laimingas. 

Milžinas nešė mirštantį angelą. 
— Vyteli. — šaukė dėdė. — greitai jok pas gydyto

ją-
— Vyrai, primeskite šieno į vežimą. — lyg kriokte 

knokė dėde. 
Žalias šienas nusidažė raudonai Raudonos dėdės 

Kaip ir kitomis vasaromis, Laimutė dirbo dėdės 
atneša Dievo palaimą ir iššau- mis. lyg priimdamas iš dangaus krentančią dovaną, ūkyje. Bet šią vasarą lyg ir kitaip, rūpestingiau. Ji i ū p o s bučiavo raudonus laimutės žandus 
kia tavyje galias, kurių tu net — Ir man labai patinka laimutė. dabar daugiau sukosi apie namus. laibai skaniai virė 
nebūtum pastebėjęs savyje. Pasakiau ir išsigandau, bet pasitaisiau: Grįžtančius iš lauko darbų pasitikdavo gražia suk įe-

Kun. Kaz. Barauskas — I^abai gera mergaitė, labai graži mergaite. le, vis nauja prijuoste. Apsikabina dėdę. pabučiuoja, o i Bus daugiau) 
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ŽVELGIANT I 70 
METŲ LAIKOTARPĮ 
Kun. Jurgio Gailiušio, OFM, sukaktis 

Retai kuris galėtų su pasidi
džiavimu ir ramia širdimi 
Žvelgti į savo gyvenimo praei
tą laikotarpį. Laimingasis yra 
kun. Jurgis Gailiušis, šiuo me
tu Kennebunkporto pranciško
nų vienuolyno viršininkas, 
baigęs šiais metais 70 am
žiaus metus. Kun. Jurgis 
Gailiušis gimė 1912 metais ko
vo 20 dieną Troškūnuose, 
Panevėžio apskrityje. Mokėsi 
Panevėžyje, vėliau pranciš
konų gimnazijoje Kretingoje. 
1934 metais įstojo j pranciško
nus. Teologiją studijavo Ita

lijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir 
1940 metaisrugpiūcio 11 d., bol
ševikams okupavus Lietuvą, 
buvo įšventintas kunigu. 1944 
metais pasitraukė į Vokietiją, o 
1948 metais atvyko į JAV. 

Kun. Jurgis Gailiušis, 1952 
metais paskirtas provincijolu, 
ėmėsi naujų pareigų su didžia 
energija ir meile. Gyvenime 
vienuolis dirba ne sau, o savo 
vienuolynui. Tam reikia spe
cialaus išauklėjimo, didelės 
Dievo meilės. Mes tiksliai 
nežinome, kas iš mūsų gyveni
mo darbų išeis. Taip buvo ir 
kun. Jurgio Gailiušio gyveni
me. 1952 metai buvo pilni pasi
ryžimo, energijos ir darbo. 
1953 metais jis įsteigė Toronte 
Prisikėlimo vardu vienuolyną, 
prie kurio buvo sukurta ir lie
tuviška parapija. Reikėjo su
manumo ir sugebėjimo lėšas 
telkiant. Viso to netrūko kun. 
Jurgiui. Jo sugebėjimų dėka 
šiandien turime vieną iš gra
žiausių ir lietuvybės atžvilgiu 
našiausią parapiją. Anuo lai
ku kun. Gailiušis įsteigė ir vie
nuolynus Bridgevillėj, St. Pe-
tersburge ir Rochestery. 

Kennebunkportas yra viena 
iš gražiausių vietovių Atlanto 
pakraštyje. Reikėjo vėl su
manumo tą nuošalia vietovę 
paversti lietuvišku kultūriniu 
centru.Tai vėl kun. Gailiušio 

. darbas: įsteigęs Šv. Antano 
gimnaziją, gavęs valdžios lei
dimą, paruošęs mokytojus, jis 
išbuvo gimnazijos rektorium 7 
metus ir išleido keturias abi
turientų laidas. Be gimnazijos 
rūmų ir didelės sporto salės, 
kun. Jurgio Gailiušio pastan
gomis buvo pastatyta puiki, 
meniškai išpuošta koplyčia, 
kuri yra viso Kennebunkporto 
pasididžiavimas. Ir šiandieną 
ši koplyčia sutraukia minias 
kitataučių, kurie stebisi lie
tuviškais parašais ir lietuviš
ku menu. 

Po 13 metų gyvavimo gim
nazija turėjo užsidaryti. Gaila, 
bet susidarė nepalankios ap
linkybės. Bet gimnazijos pa
statas buvo pertvarkytas į 
vasarvietę, kuri talpina nema
žą skaičių vasarotojų, atvyks
tančių iš visos Amerikos pasi
matyti, pasidalinti įspūdžiais, 
pabendrauti lietuviškoje ap
linkoje. Tai kultūrinis centras, 
kuriame vyksta paskaitos, 
koncertai ir įvairūs renginiai. 

Kun. Ju rg i s Gailiušis, OFM 

liušio pastangomis buvo įsteig
tas Kultūros židinys. Kultūros 
židinys turi pakankamai vie
tos lietuvių visuomenei rengti 
kultūrinius renginius, daryti 
susirinkimus ir plėsti veiklą. 
Kultūros židinyje yra nuola
tinė meno galerija, Adomo Gal
diko vardu vadinama, kur tel
pa mūsų menininkų darbai. 

1971 metais Amerikoje kun. 
Jurgio Gailiušio pastangomis 
buvo įsteigta Šv. Kazimiero 
provincija, nors mažoji, bet tu
rinti visas didelės provincijos 
teises. Šv. Kazimiero provin
cijos provincijolas turi teisę da
lyvauti pranciškonų kapitulos 

MOKSLO METŲ 
PRAD2IA 

Clevelando Šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla pradės 
naujus mokslo metus rugsėjo 
11 d., 9 vai. r. Mokykloje bus 12 
skyrių, dvikalbė klasė, vaikų 
darželis ir organizuojama spe
ciali klasė, į kuria vra kvip-
čiami visi mokiniai, nebaigę lit. 
mokyklos, bet kurie norėtų 
išmokti geriau skaityti, tei
singiau rašyti ir net sklan
džiau viešai kalbėti. Prašome 
kreiptis pas Joną Vyšnionį. 

Pirmąją mokslo metų dieną 
1 vai. p.p. (po pamaldų ir su
trumpintų pamokų), turėsime 
ekskursiją laivu. Lauksime 
visų mokinių, tėvų ir svečių. 
Tėvų komitetas suteiks dau
giau informacijų. 

Rugsėjo 19 d. 11:30 vai. r. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje įvyks „Dainavos Ai
dų" iš Jackson, Mich., pasi
rodymas. Programos dalyviai 
Darius, Baltija ir Almis Ud-
riai. Kviečiama visuomenė, o 
ypač jaunimas. 

J . V. 

suvažiavimuose ir rinkti gene
ralinį viršininką. Lietuviai yra 
lygių teisių su didelių tautų 
pranciškonais, darydami svar
bius sprendimus. 

Kun. Jurgiui Gailiušiui di
džiausia pagarba už jo nenuils
tamą darbą, už jo entuziazmą, 
už jo krikščioniškos meilės pa
reiškimą. Tikime, kad jis ir 
dirbs, nežiūrėdamas jokių kliū
čių. Sėkmės Dievo tarnyboje, 
kuri yra įvairi ir naši. 

E. V. 

CLASSIFIED ADS 

Kun. Antano Sabaliausko kunigystės jubiliejų švenčiant 
Chicagoje rugpiūcio 15 d. Iš kairės: svečias iš Kolumbijos kun. 
N. Saldukas, jubiliatas kun. Ant. Sabaliauskas ir amerikiečių 
saleziečių atstovas kun. R. Frizell. 

Nuotr. V . J a s i n e v i č i a u s 

MAŽĖJA SUNKIEJI NUSIKALTIMAI 

lUTCOMDJAMA — FOR BENT 

IŠNUOM. (nuo spalio 1 d.) 4 kamb. 
butas vienam ar dviem suaugusiems. 
Brighton Parke. Skambint po 1 vai. 
popiet tel. — 247-3838. 

I E Š K O N U O M O T I 

Dirbančiai moteriai reikalingas 4-rių 
kamb. butas ramioj vietoj. Pageidau
jama Marąuette Pko. apyl. Skambint 
(angliškai) teL 275-1910. 

F B I p a s k e l b t a i s 
duomenimis, sunkių krimina
linių nusikaltimų procentas 
1981 m. sumažėjo, palyginus 
su 1980 m. 1981 m. policijai 
pranešta 5,799.9 nusikaltimai 
kiekvienam šimtui tūkstančių 
gyventojų, o 1980 m. policijai 
buvo pranešta 5,899.9 nusikal
t imai k iekvienam š imtui 
tūkstančių gyventojų. Suma
žėjimo dydis — 1.7%. Chicagos 

mieste tuo pat metu sunkieji 
nusikaltimai sumažėjo net 
10.6%. 

Komenta to r i a i anksčiau 
skelbdavo, jog prez. Reaganui 
a tė jus į valdžią, dėl jo 
„žiaurios" politikos beturčių 
atžvi lgiu labai padidėsią 
miestuose nusikaltimai. Tuo 
tarpu statistika liudija kaip tik 
priešingai. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tet 776-4303 

J.cUPHARMACY 
Utbtat, v*sr*ai , Irrsortuoflkvspatal. » * m o s ioMs irt i . 

Važiuojamos k*c6#, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojama dovana* 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Provincijolas kun. Jurgis 
Gailiušis atidarė kandida
tams mokyklą, kuri yra su di
deliu dėmesiu prižiūrima pran
ciškonų. Tai būsimieji kunigai 
ir broliai, o šiandieną stropūs 
kandidatai. 

New Yorko miestas yra ži
nomas savo neturtingais kvar
talais ir savo prabanga bei mo
ralės stoka. Pranciškonai kaip 
tik ten įsteigė savo vienuolyną 
lietuviškai visuomenei nuo blo
gio saugoti. Kun. Jurgis Gai
liušis skyrė daug dėmesio New 
Yorko vienuolynui, kur yra 
kultūrinio darbo širdis — išei
na "Varpelis", "Darbininkas" 
ir "Aidai". 1970 metais jis ieš
kojo spaustuvei ir savo tautie
čių patogumui vietos, kur jie 
galėtų savo kultūrai rasti tin
kamą kampą. Kun. Jurgio Gai-

The 
Mįnįmum 
Minimum 

Standard Federal gives you 
free interest-earning checking 

with a balance of jus t $100. 
At Standard Federal Savings, vou 

can have interest-earning checking vvith 
no monthlv serviee charge. And you 
don't have to keep a big minimum 
balance. 

Jus t $100. 
And if you keep at least $2000 in 

anv Standard Federal savings or certifi-
cate account. you still get free serviee 
on your interest-earning checking even 
if vour balance drops to zero. 

And that"s as minimum as a 
minimum balance can get. 

Senior citizens can get free interest-
earning checking vvith only a $10.00 
minimum balance vvhen their govern-
ment henefit checks are directly 
deposited into their checking accounts. 

So if you want a checking account 
that gives you free serviee, 5Mf% interest. 
and a minimum that's reallv dovvn to 
earth, come up to ou r Standard. 

Come uj) to our Standard. lAJlIltT UĮI H l l/lil . 1 1 U U U U I i i . ^ — . 

STįUiD/IRD FEDER/U. S/U/INGS 
HOME orriCE: «BB Archer Ave.. Chu ago 60632 Ph. 847-1140 GARFIFJJ) RIDGF.: 6141 Archer Ave.. Chuago 60638 Ph. 767-5200 

47TH STREET: 2555 VV 47th St.. Chu ago 60632 Ph. 523-1003 noWNER.S GROVE: 1100 Forcst Ave.. 60515 Ph. 963-MO 
I/IMKARD: 23 N*. Main St.. 60148 Ph. 627-1140 OAK M V M 10350 S. Pulaskj Rd.. 60453 Ph. 424-5910 

HICKORV HII.LS: 9357 S RobertS Rd.. 60457 Ph. 598-5050 HILL CREF.K: Hill Creek Shopping Center. Hickorv Hills 60457 
Ph. 599-1977 AJ-RORA: 301 W. Galena Blvr!.. 60507 Ph. 892-1140 BOCI.DF.R HH.L: 2". Boulder Hill Pass. 60538 Ph. 897-1166 

N O K I P I R K T I 

Noriu pirkti naudotą virimui gazinę 
krosnį. Gerame stovyje. Skambinti po 
11 vai. ryto 247-1804 arba 247-0582. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 
[•tiriu prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXFBES6 
2501 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
TeL _ 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiuiiiiiiiiiuiniit 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir T alsymas. 

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

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

» * • • • « • - • » > » 

M O V I N G 
SER2NAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir ii toli mieste lei
dimai ir pilna ap drauda. 
Priimame MAS7ER CHARGE ir VISA 

Tetof. — WA 5-8063 

SIuNTiHiAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

H ''AS, 4099 Archer Avanue 
Chicago, HL 90632, tel. 927-5980 

HELP WANXD> MOTEB¥8 

Reikalinga motinos padėjėja namų 
Valymui ir prižiūrėti vaikus — 2-jų 
metų ir naujagimis (spalio mėn.), 1 
ar 2 dienas ar pusdienes savaitėje. 
Siaurinėj miesto daly. Skambint (ang
liškai) tel. — 935-3199. 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME T A X S E R V I C 3 

N O T A R I PUBJLIC 
4259 3 . Map>ewooc, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
P ILIETTBS8 PRAŠYMAI Ir 

Kitokį* blankai. 
uttrmrrmnmnunifHHummmiimHHti 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
MMfiiiiiHrfmttmiiiiiinimiimifuiiiiuiii 

B E A L E S T A T E 

mmiiiiHiiimHiiiniiiiiinitiHiiimiiiinii 
BUTŲ NUOMAVBfAfl 

Draudimas — Valdymą* 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzte Ave. — 778-2233 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įnm*-
tas skiepas. 72-ra ir CampbelL $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 mai. mūr. garą-
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
SIMAITIS REALU 
2951 West 6Srd Street 

Hot 

I E Š K O N U O M O T I 

Moteris ieško kambario prie šeimos. 
Su galimybe naudotis virtuve. Rašyti 
adr.: Draugas Adv. No. 2795, 4545 W. 
63rd St., Chicago, Hl. 60629. 

D S M E S I O 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insursd 

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. 

SERAFINAS 338-2960 
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NAMŲ APSITVARKĖ 
RuoSiatės 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. 

Tete f . _ 476-3350 
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, 0 * — »•% — 10% piglan mokMt 
• i apdraad« »«o arntoa fr aatomo-
b*io p*« taot. 

F R A N K Z A P O U S 
3208% West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

rait III'.' L 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijoa leidinys 
1969 m. 

Kaina, su persiuntimu 31.00. 
Gaunama DRAUGE 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE". 
» « jii plačiausiai «ka!toms« lietuvių 
dienraštis, p ikelbimų kaino* yra vi 
tiems prieinamos 

Pakeičiame senus nesandarias 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 aluminijum. 

DURYS — STOGELIAI 
TVOROS 

ir kiti darbai 

KOSTAS BUTKUS 
Tel, - 778-2781 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie &kelbias; diec-



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES LEMONTO APYLINKES 

E S L Z I N E 
Rugsėjo men. 12-tą dieną Ateitininkų Namuose — Lemonte 

PRADŽIA 12-tą VALANDA VISI KVIEČIAMI 4 
LIETUVIU EV. REFORMATŲ SINODAS 

Metinis suvažiavimas Chicagoje 
HYPATIA Y. YCIENĖ-PETKUS 

Šią vasarą pagal šimtmetinę 
Bažnyčios tradiciją, pradėtą Vil
niuje ir Biržuose, vėl suvažiavo 
Liet. ev. reformatų Bažnyčios 
vadovai, veikėjai ir eiliniai na
riai į metinį sinodą. Tai iš eilės 
jau trisdešimt penktasis išeivi
joje. Dvasininkai, kuratoriai (pa
sauliečiai vadovai), parapijų de
legatai ir svečiai — iš viso ke
lios dešimtys asmenų iš arti ir iš 
toli rinkosi posėdžiams, pasitari
mams ir krikščioniškam bendra
darbiavimui į ev. ref. Bažnyčios 
patalpas, 5230 S. Artesian Ave. 
Tai vyko pačiam vidurvasary, 
birželio 26 - 27 d., kaip jau nuo 
senu laiku priimta. 

Dalyvavo dvasininkai: Bažny
čios gen. superintendentas kun. 
St Neimanas, superintendentas 
kun. P. Dilys ir kun. E. Gerulis. 
Buvo iš viso 22 kuratoriai bei pa
rapijų delegatai ir nemažas bū
rys svečiu. Sinodo vadovybėn 
buvo išrinkti: direktorium — 
kurat. J. Kutra (iš St Monica, 
Calif.), cenzorium — kun. P. Di
lys (Toronto, Q n t ) , į sekretori
atą kurat. Erika D. Brooks ir kun. 
E. Gerulis (abu iš Chicagos); re
zoliucijų ir mandatu komisijon — 
kuratoriai S. Dagys, H. Dilienė ir 
P. Variakojis. 

Suvažiavimą atidarius, buvo 
mirusiųjų pagerbimas, minint 
kelis svarbius asmenis Lietuvoje, 
pav. Biržų bažnyčios superinten
dentą kun. Povilą Jašinską (mi
ręs Biržuose, gilaus amžiaus su
laukęs, 1982 m- pavasarį). Sekė 
sveikinimai žodžiu ir raštu. As
meniškai dalyvavę Chicagos 
liet evangelikų liuteronų ir kt. 
bažnyčių kunigai (A Trakis, K. 
Burbulys) ir parapijų atstovai 
(V. Žiobrys) tarė žodį. Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardienė, 
kaip visą eilę metų, atsiuntė gražų 
sveikinimą. Buvo raštiškų sveiki
nimų iš visos plačios Amerikos 
(Califomia, Maryland, Massa-
chusetts, New York, New Mexi-
co, Ohio, Arizona...) ir iš užsie
nio (Kanados, Europos, ypač Vo
kietijos ir Šveicarijos) ir tolimes
nių vietovių, kaip Naujosios Ze
landijos. Bažnyčia palaiko ry
šius su savo bendraminčiais sve
tur, taigi buvo ypač džiugu gau
ti sveikinimų iš Pasaulio Refor
matų Bažnyčių sąjungos (W. A. 
R. C.) vadovų iš Princeton, N. 
J., ir iŠ Genevos Šveicarijoje- Si
nodo direktorius J. Kutra perda
vė sveikinimus iš Lietuvių Pro
testantų sąjungos (kuriai jis ke
lerius metus pirmininkauja). 

Kun. P. Dilys apibūdino Baž
nyčios padėtį tėvynėje savo išsa
mioje paskaitoje "Mūsų Bažny
čia Lietuvoje". Iš buvusių 1940 
m. 7 parapijų, 12 kunigų, neto
li 100 kuratorių u apie 15,000 pa-
rapiečiu šiandien skaičius suma
žėjo iki 5 parapijų (visos yra Bir
žų apylinkėje) ir tik vieno kuni
go, neseniai ordinuoto P. Čepo. 
Liko gal 12,000 parapiočių ir la
bai sumažėjęs kuratorių skaičius. 
Antro pasaulinio karo pasėkoje 
pasitraukė į Vakarus 8 kunigai ir 
gausus būrys kuratorių ir bažny
čios narių. Metams bėgant, daug 
mūsiškių išsiskyrė su šiuo pasau
liu, o naujo prieauglio komunis
tinės priespaudos atmosferoje 
sunku gauti. Taip pat nelengva 
gauti tikslių žinių. Po ilgų metų 
vienas svečias iš užsienio turėjo 
progos apsilankyti. Vengrijos Ev-
reformatų vyskupas 1982 m. pa
vasari lankėsi Biržuose ir parve
žė suok tiesioginių z:ruy-

Iš tolimesnių pranešimų pa
aiškėjo, kad darniai veikia ko
legija (Sinodo vykdomasis orga
nas), vadovaujama ilgamečio 
prezidento Mato Tamulėno. Baž
nytiniai finansai yra geram sto
vyje Žurnalas "Mūsų Sparnai", 
redaguojamas kurat. P. Bružo, 
tvarkingai leidžiamas ir nerodo 
nuostolių. Buvo aptarta Devenių 
Kultūrinis fondas ir jo leidiniai. 
Fondas numato išleisti biržiečio 
pulk. M. Karašos atsiminimus. 

Buvo rinkimai naujos 1982 — 
1983 m. kadencijai kolegijos ir 
revizijos komisijos. Kolegija li
ko maždaug ta pati, su Erika 
Brooks kaip nauja reikalų vedė
ja, vietoje sergančio kurat. Vik
toro Karoso (dabar jau miru
sio). Visi labai pasigedo Karoso 
šviesios asmenybės. Daugybę 
metų jo iškalba, jo lakios idėjos 
ir ypač gabi jo plunksna buvo di
delis ramstis Bažnyčios gyveni
me kaip ir sinodo posėdžiuose. 
Deja, jam buvo lemta š. m. lie
pos 24 d. atsiskirti su šiuo pasau
liu. 

Pranešimai apie darbininkų 
veiklą, paskirų parapijų gyveni-

formatu Bažnyčių sąjungos 
(VVorld Alliance of Reformed 
Churches) suvažiavimą Kanado
je rugpiūčio mėn. Jau pernai de
legatais buvo numatyti Gytis 
Šernas (Toronto), Erika Brooks 
ir pats Dilys. Būsią išleista ilius

truota knygelė "Introduction 
the Lithuanian Ev. Reformed 
Church" padalinimui iš viso pa
saulio suvažiavusiems Ottawos 

delegatams. Taipgi rengiama tai 
piogai lietuviškos tautodailės ir 
meno paroda. 

Kun. E. Gerulis referavo apie 
savo veiklą, aptarnaujant vietos 
parapiją, taip pat pavaduojant 
Ev. liuteronų kunigus Trakį ir 
Juozapaitį, Tėviškės ir Siono pa
rapijose. Tenka vykti ir toliau, 
kartais į Toronto ar Los Ange 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Gardner, Mass. Be jo bus sunku lės ir liūdnos 

klube. 
— A. a. Elzbieta Vidugirytė-

Butėnienė mirė neseniai sulau
kusi 93 metų amžiaus. Buvo 
labai maloni moteris. Paliko sū
nų dr. Carl Butėną, dukterį Bet-
ty. Vienas sūnus žuvo Antra
me pas. kare. Laidotuvės buvo 
privačios. Buvo gimus Vabal-

Rugpiūčio 29 d. anksti ryte 
mirė a. a. Antanas Daukantas, 
sulaukęs 64 metų amžiaus. Jo 
mirtis buvo staigi ir sukrėtė 
mūsų lietuvių koloniją, nes An
tanas daug metų dirbo mūsų klu
bo labui. Kai mūsų klubą išti
ko didelė bėda prieš kokius sep- j n m k o parapijoje. 
tynerius metus. Antanas įsteigė 
120 klubą, kad išgelbėtų jį fi
nansiškai. Per visą tą laiką jis 
valdė tą 120 klubą. Be to, ėjo 
visokias valdybos pareigas 30 
metų. Antrame pasauliniam ka
re buvo apdovanotas o valdžios 

— Naujosios Anglijos vyčių 
seimas vyks Athole rugsėjo 26 
d. Prašomi visi vyčiai rezer
vuoti tą dieną ir atvažiuoti į 
Athole aptarti ateities planus ir 
išrinkti naują valdybą. V. 

POTVYNIŲ AUKOMS 

Raudonojo Kryžiaus vidurinės 

Amerikos skyrius suteikė pa

galbą 775 šeimoms, nukentėju

sioms nuo potvynio. 

— Lietuvių vyčių kuopa su-1 
rengė autobusu kelionę į l ietu- j 
vių dieną Auresville, N. Y., šven
tovę. Dalyvavo 45 asmenys iš 
Atholes ir Gardnerio. Visi j 
sugrįžo patenkinti po ilgos ir 

les. Jis dalyvavo Voice of Ame-' ordinais. Buvo didelis bovvling I gražios kelionės. 
rika transliacijose, yra Liet Tau- j mėgėjas. Buvo malonus ir la- į — Lietuvių klubo pietūs 
tinių kapinių vadovybėje, Bibli- Į bai pareigingas. Paliko nuliū

dime žmoną, dukterį Patricią ir jos vertimų komisijoje ir kt. Sve
čias kun. A. Trakis trumpai api
būdino Liet Evangelikų tarybos ] b r o l i P e t r * W U e t u v i x i koloniją. 
veiklą ir planuojamą 1983 me-1 
tams planuojamą Martyno Liūte-1 
rio 500 m. sukakties minėjimą. 

Diskusijos įvairiais klausimais 
tęsėsi ligi vėlaus vakaro, kaip pav. j 
sustiprinti planus kultūrinei iri 
dvasinei veiklai, ypač per evan-1 
gėlišką spaudą ir naujų kunigų1 

paruošimą. Paaiškėjo, kad keli j 
jaunuoliai studijuoja evangelikų 
teologiją Europoje ir net pačioje-

mą ir apie ateities planus buvo J L 1 ^ u ' v ° ] & . «. 
:xi.i„,._.*: ... V M r i „ . ^vdAnmį. i Sekmadienio rytą buvo smodi- j įsMdujj u 3u ypatingu SuoįviOmc- • 
jimu. Nesant pakankamam skai
čiui kunigų, tenka esamiems va-

Laidotuvės buvo iškilmingos 
su kariškomis apeigomis, dide-

į r 
šokiai bus rugsėjo 11 d. klubo 
patalpose. Ar t s Crafts paroda 
bus klube rugsėjo 25 ir 28 die
nomis. Apylinkės žmonės pra- i 
šomi atsilankyti ir apžiūrėti ta- I 
lentus ir jų prekes. 

<T,A\ 

žinėti (ar net laikinai apsigyven
ti) tolimose vietovėse, nepaisant 
amžiaus ir sveikatos. Kun. P. Di
lys apibrėžė savo naujas pareigas 
Toronto jungtinėje liet evangeli
kų parapijoje. Vietos kunigui su
sirgus, jis ten klebonau
ja nuo š. m. balandžio rnėn. 
Kaip ekumeninės veiklos vado
vas, kun. Dilys referavo apie san
tykius su kitomis konfesijomis 
(protestantų ar katalikų) ir ypač 

apie "Ottawa' 82" — Pasaulio Re

nės pamaldos, kurias įspūdingai 
pravedė visi trys kunigai. Pagal 
seną Biržų ir Vilniaus paprotį, 
suvažiavimas baigtas prie skanių 
Moterų draugijos paruoštų pietų 
stalo. Visi šnekučiavosi, dalinosi 
įspūdžiais, žadėdami, Dievui pa
dedant, ir vėl kitais metais susi
tikti. 

— Gamta yra Dievo menas. 
Danio 

— Netikras draugas tai kair 
šešėlis, kuris išnyksta, kai sau
lė labiausiai kepina. C. Dossi 

A + A. 
PETRAS BAUŽYS 

Gyveno Michigan City, Indiana. Anksčiau gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė rugsėjo 7 d., 1982 m., 2:53 vai. ryto, sulaukęs 62 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Ylakių kaime. Amerikoje 

išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Gražina (Diamentytė), duktė 

Rita Nelson, žentas Cecil, sūnus Rimas, marti Sharon, anūkė Alysa 
Nelson; uošviai Juozas ir Sofija Diarnenčiai; svainis Juozas Diamentis su 
žmona Dell ir jų sūnūs Robert ir Ricky; svainė Dana Butkienė su vyru 
Jonu ir jų vaikai Edward ir Danute; svainė Irena Mitskūniene su vyru 
Algimantu ir jų vaikai Greg, Mark, Sylvia; pusbroliai Stasys Smaižys su 
šeima Floridoje, Petras Šmaižys su šeima Arkansas, ir pusbrolis Aus
tralijoje; giminaitė Lee Kelly su vyra James ir jų sūnus John; Lietu
voje 6 seserys su šeimomis; ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Lietuvių Filatelistų klubui. 
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 

71 Street. Lankylio valandos bus ketvirtadieni ir penktadieni nuo 4 
iki 9 valandos vakaro 

Laidotuves įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 dieną. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į 5vč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnis, marti, žentas Ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

PADĖKA 
A. + A. 

VINCENTAS LUKAŠEVIČIUS 
Mirė 1982 m. liepos 31 d. ir buvo palaidotas rugpiūčio 3 d. 

Sv. Petro ir Povilo kapinėse, Grand Rapids, Michigan. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. G. Kijauskui už specialų atvykimą 

į laidotuves, maldas koplyčioje, šv. Mišių aukojimą, paskutines apei
gas kapinėse ir gražiai pasakytus atsisveikinimo žodžius, kurie 
mums suteikė daug ramybės. 

Širdingas ačiū Dr. Baliui už paskutinį atsisveikinimą koplyčio
je ir parašytą nekrologą; šv. Petro ir Povilo parapijos chorai už 
gražias laidotuvių giesmes; visiems karsto palydovams; visiems at
silankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems velionį į jo amžiną po
ilsio vietą. 

Gili padėka visiems lankiusiems tėvelį jo sunkios ligos metu. 
Dėkojame visiems už gražias gėles, aukos Lietuvių Fondui, šv. 

Mišių aukas ir pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje mū
sų skausmo valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Barto & Son ui rūpestingą 
patarnavimą. 

Visiems liekame nuoširdžiai dėkingi. 
Zmofia Magdalena 
Duktė GRAŽINA 
Susus VINCAS su ŠEIMA 
Sūnus JUOZAS 

f 
A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE. I-aios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku pieAė 
dail. P. Aleksa. 303 pusi. kaina su persiuntimu $8-95. 

TJ žsakynius siųsti: 
DRAUGAS, 4545 ffest SSrd Street 

ChJcago. I1L 60629 
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A. A 
SESUO M. ANCILLA, SSC 

AXTOIXETTE KAMINSKAS 

Mūsų mylima. Seselė mirė šv. 
Kryžiaus ligoninėje 1982 m. rug
sėjo 8-tą. diena. 

Velionė buvo duktė Jurgio ir 
Agotos (Vaicekauskas) Kaminskų. 

Į vienuolyną. įstojo is šv. Kry
žiaus parapijos, Chicago, UI. Vie
nuolyne išgyveno 63 metus. 

Pal iko nuliūdime šv. Kazimiero 
Seseris, dukterėčias p-nią Charles 
Kruder ir p-nią Edward Roman, 
sūnėnus Joseph G-rish, Theodore 
Grish ir Joseph Welps ir jų Sei
mas, taipgi kitus gimines, moki
nius ir pažįstamus. 

Velionė bus nulydėta į koply
čią rūgs. 10 d. 7 vai. vak., o laido
tuvės įvyks šeštad., rūgs. 11 d. su 
gedulingomis pamaldomis, kur ios 
prasidės 9:30 vai. ryto Šv. Kazi
miero Seserų koplyčioje. 2601 W. 
Marquette Road. Po pamaldų bais 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapinesi 

Prašome gimines. Seseles moki
nius ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir pasimesti už a. a Se
selės sielą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
ir 

Kaminskų seimą 

i 
/r.* 

LAidotu 
Funeral Home 

direkt. Labanauskas 
Tel. 927-3401. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

x Gintaras Karosas, Baltic 
Associates, Inc. vadovas, lankė
si Chicagoje ir t a proga aplan
kė "Draugo" redakciją. J is dar I nauji dainininkai, galį dainuoti 

x Operos choras šį penkta
dienį, rugsėjo 10 d., 8 vai. vak. 
Jaunimo centre pradeda naujo 
ir labai įdomaus sezono repeti
cijas. Kviečiami įsijungti ir 

x Jonas Jurkonis su dukra ir 

vyks į Omaha, Nebr., ir Kaušas 
City, kur rugsėjo 18-19 dieno
mis vyks festivalis. Po to va
žiuos į Nashville, Tenn., kur 
taip pat lietuviai su savo tau-

anūku iš Miuncheno, Vak. Vo- i t i n i a i s i r kultūriniais laimėji-
kietijos, buvo keturioms savai- m a i s Pasirodys Fressboro lau-
tės atvykę į Ameriką aplankyti kuose netoli Nashville. Dar ap-
savo giminių ir pažįstamų. J. .lankys lietuvius Charleston, S. 
Jurkonis Miunchene privačiai D • i r Atlanta, Ga., kur filmuos 
moko lotynų kalbą. Chicagoje įvairius lietuvių kūrinius ir pa-
jis buvo apsistojęs pas savo gi- į t e i k s jiems tinkamos kultūrinės 
minės Olgą ir Vaclovą Xum-1 medžiagos, 
gaudus. V. Numgaudo lydimas. 
Jonas Jurkonis lankėsi "Drau
ge", susipažino su spaudos tech
nika ir pasikalbėjo su redakcija. 

chore, o taip pat prašomi sugrįž
ti ir tie, kurie bet kada yra dai
navę Operos chore. 

X šv. Kryžiaus ligoninė įsi
taisė vadinamą "ultra garsų" 
aparatą geriau nustatyti diag
nozę ligoniams. Tas aparatas 
naudojamas susekti ligas vidu
riniuose organuose. Tai moder
ni priemonė pacientams nusta
tyti ligas ir paskui ieškoti prie
monių joms gydyti. 

X Rupus (sėlenomis gausus) 
x Vida čepelytė - Ingaunienė, „ ^ ^ t a s _ n u o vėžio vaistas, 

turėjusi savo gėlių parduotuvę j ̂  MvXiči0 ^ ^ paskaita šį 
•Nature's Flovvers" Stickney, s e k m adienį , 9:15 vai. r. Sofijos 

> Vokieti- m - ^ ^ į •SS g ė U U P * ™ " ! Barkuvienės radijo šeimos va-
i Šimo įstaigą vedėjos ir memško Į l a n d o s m e t u . 

jos lietuvių gyvenimą. Rugsėjo 
10 d. svečiai išvyko atgal į Vo
kietiją. Prieš išvykdamas J. 

X Jaunamo centro tarybos 
pirmininku išrinktas prof. dr. 

paruošimo pareigoms Romsley 
Disign Center (363 W. Ontario 
St., Chicago, m . 60610). Ji ap-

Jurkonis užsisakė ir "Draugą", į ž i ū r i s p e c i a l i a s v i e t a s i r p a r u o _ Į Jonas Račkauskas, sekretore — 
žinoti apie lietuvių fc & t i t i n k a m u s p a p u oš imus , į I r e n a Kerelienė. Valdybos pir-

kaip pvz. buvo arkiv. J . Bernar- i m i ? i n k e
i . . s u . t i k ? p T l * < i . ^ T 

dino sutikime 

IŠ A K I 
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*\ § i 

gyvenimą Amerikoje. 

x Pasaulio lietuvių Ben
druomenės valdybos pastango
mis ir finansine parama Silvija 
Sideravičiūtė iš Ca^acas. Vene-
cuelos. ir Laima Sruoginytė iš 

X švč. M. Marijos Gimimo 
rudens festivalis numatomas 
spalio 23-24 dienomis, šeštadienį 

Nonvood, N. J., išvyko m'okvtis j i r sekmadienį. Kviečiami para-
Vasario 16 gimnazijoje v a k . ; piečiai ir svečiai festivalyje da-

lyvauti. 

Kriaučeliūnienė, vicepirmininku 
— Henrikas Laucius, sekretore 
— Alė Steponavičienė, iždininku 
ir reikalų vedėju — Viktoras 
Diminskis, korespondente — 
Birutė Jasaitienė. Posėdis buvo 
rugsėjo 7 d. Pareigūnai išrink
ti 1982-83 metams. 

X Dr. Janina Jakševičienė, 
Vokietijoje. 

x "Lietuvos bažnvčių" knvgų * Dailininkas Romas Viesu-
autoriui reikalingos *šių Panevė- las, gyvenas Glenside, Pa., ir j vaikų ligų specialistė, užsisakė 
žio kunigų nuotraukos: Juozo i dėstąs meną Temple University, \ k i e t u s | 'Draugo banketą-

dono Jono Bubo, Kazimie-j Tyler School of Art, Philadel-; koncertą, kuns bus rugsėjo 25 
Butkaus, Jono Buliausko, | phia, Pa., pakviestas ir sutiko j d- Jaunimo centro didžiojoje sa

lėje. 

Bardono, Jono Bubo, Kazimie- į 
ro 
Juozo Garškos, Jono Jatulio, I dalyvauti Čiurlionio galerijos 
Jono Juodelio, Mykolo Juodelio.Į 25-čio paminėjime - akademijo-
Jono Jurgaičio, Antano Juškos, į Je lapkričio 20 dieną Jaunimo 
Alfonso Kadžiaus, prel. Mykolo į centre. 
Karoso, Petro Kuzmicko. Jono j __ _ . 
_ ., _. _ j - . ... x Mokslo metai ir naujų mo-
Knksciuno. atasio Knstonaicio, 

x Už a. a. Juliaus Zalato
riaus, savanorio - kūrėjo, sielą 
šv. Mišios buvo Jėzuitų koply
čioje rugpiūčio 29 d. Sv. Mišias 
laikė ir pamokslą pasakė kun. L. 

Juozo Laurenčiko. Jeigu kas jų I k b l i ų ~gistraeija Dariaus-Girė-j 2 a r e m b J G i e d o j o s o l P r a u r i . 
.. ... i , - . . - no mokvkioje bus sį šeštadieni,1, . ^ , ,. . 

turėtų ir gaietų paskolinti, pra- \ nmSr.n < 1 *, n J __į_ T - ^ į me Ragiene. vargonais palydint 
muz. M. Matekaičiui. Dalyviai 
buvo pakviesti dukters Leonti-
nos ir dr. Vyt. Dargių, sūnaus 
V 

_ . i rugsėjo 11 d. 9 vai. rvto Jau- ! 
somi atsiųsti adresu: Br. Kvn-

Dainos vienetas iš Toronto dainuos Chicagoje. Iš kaires: Aldona Dargytė-Byszkiewicz, Aldona Skilandžiūniene, Al
dona Jankaitienė, Valė Siminkevičienė, Ada Jucienė ir Laima Mačionienė. Nuotr. J. Bakevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TORONTO 

DAINOS VIENETAS 
ALANTO PAGERBIME 

Lietuviškoji visuomenė sukak-

koncertavęs daugelyje Kanados 
lietuvių kolonijų ir Detroite. 
Chicagoje koncertuos pirmą 
kartą. Šis dainos vienetas at
liks muz. Jono Govėdo vieną 

Urvinėmis progomis prisimena ^ ^ k u r i a m ž o d ž i a i y r a p a_ 
visuomenininkus, rašytojus, kul- į 
tūrininkus, politikus, meninin
kus, spaudos darbininkus, or
ganizacijų žmones, kurie visą 

klys. 5747 So. Campbell Ave. 
Chicago, Iii. 60629. 

| nimo centre. Pamokos tą die
ną bus nuo 9 vai. iki 12 vai. 
Kviečiami visi lietuvių kilmės 

ori jos draugi-1 vaikai. Mokykloje veikia 8 pra-1 *-\~ 
ičiulių susirin- džios mokyklos skvriai. vaikų I ._. 

'' pietums. Ten buvo parodytas 
ir filmas iš velionio gyvenimo 

J. Jokubka trumpai painfor
mavo apie skyriaus einamuo
sius reikalus ir pristatė t a pro
ga 5 naujai įstojusius narius j 
skyrių. Skyriaus narys J. Ma-
čėnas išvykai dovanojo savo 
pieštą paveikslą, kuris buvo iš
leistas laimėjimų būdu. 

Svečių nuotaika buvo gera. 
Visiems labai patiko originali 
Šoliūnų rezidencija. Gerą įspūdį 

VO_ ! * £ L , T o k?^.Ž^?įU_ :_d ė^a ! malonu išgirsti savo kūdikio I padarė visiems dalyviams inž. 
balsą. Dainos vienete dainuoja: i Ant. Rudžio atvykimas. Jis il-
Aldona Dargytė - Byszkievricz,\ gesnėj savo kalboj prisiminė 
Aldona Skilandžiūniene, Aldona: savo keliones, džiaugėsi 

I tokių žmonių gretas įrikiuo-, J a n k a i t i e n ė ? V a l ė Siminkevičie-! veikla, mūsų laikraščiais, prisi-
jame šiandieną ir mūsų rašyto- n^ A d & J u c i e n ė i r ldtįmt M a . { ^ ė "Draugo" dienraštį 
ją, publicistą, visuomenininką, č i o n i e n ė 
rašytojų draugijos ir žurnalistų ^ k a d &&<*#» lie-
sąiungų garbės n a n Vytautą t u y . ų v i s u o m a i ė š i l t a i sutiks i čia susitikti 

imti Vytauto Alanto vieno eilė
raščio. 

Irena ir Vytautas Alantai 
, yra šio dainos vieneto krikšto 

savo gyvenimą yra pašventę sa-Į ^ ^ ^ b u g s u k a k t u v i n i n k u i 

mūsų išeivijoje lietuviškasis gy 
venimas akivaizdžiai liudija tau 
tinį gyvastingumą. mūsų 

>i-
ir 

a. a. L. Simučio veiklą. 
Išsiskirstėme, tikėdami vėl 

J. Jk. 
Alantą 

Jis jau užsklendė savo gyve
nimo aštuoniasdešimtąjį lapą. 

garbingąjį sukaktuvininką ir 
viešnias iš Kanados, gausiai da-

X Lietuvių Istorijos draugi 
jos narių ir jų bič 
Irimas vyks rugsėjo 15 dieną 5 darželis ir speciali klasė lietuviš-
val. vak. A. Rūgytės bute. Su- ' kai silpnai mokantiems ar visai 
sirinkimas ir paskaita ruošia-; lietuviškai nekalbantiems vai-
ma ryšium su Tautos šventės' kams. Tikybos pamokose val
minė jimu tema "Vytauto kovos 'kai paruošiami lietuviškai prie 
už Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą", pirmos komunijos. Visi lau-
Skaitys rašytojas A. P. Bag- kiami. 
donas. 

X Patikslinimas. "Draugo" 
rugsėjo 7 d. laidoje, 5 psl., po 
nuotrauka buvo klaidingas pa
rašas, kad tai šv. Kryžiaus Ii-
gonnėa tarnautojai, o 
būti: Šv. Kryžiaus 
parapiečiai. sutikę arkiv. J. Ber 
nardiną. 

.Tvtsutn ir Birutės Zalatorių I " . 7™c ' .,r7 ] lyvaus pagerbime ir tuo paro-

LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS FESTIVALYJE 

x Mary Ellen Pociūtės ir l i 
no Marčio užsakai eina Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. 

limą nepriklausomam gyveni 
mui. Jis savo jaunas jėgas sky- į į į į į į ' į Į ^ į į 
rė jaunajai Lietuvai, plunksna 
kovodamas už 
ateitį. Jis redak" 
cistas, dramos veikalų autorius 

X Pedagoginio Lituanistikos j beletristas. 
Sukaktuvininkas Vytautas 

Alantas priklauso prie tų kūrė
jų, kuriems rūpi tautos ateitis. 

Rugpiūčio 28 d. ruoštas iietu-
kuris savo gyvenimą pašventė > vių festivalis Lithuanian Plaza 

"VVisconsine. A. a. J. Zalatorius 
mirė rugpiūčio 4 d. Phillips, 
Wisc. 

jos šviesesnę ^ janušaitį -
.ktonus. ^pubu- p r e k y b o j e . 

Instituto mokslo metai praside
da šį šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
9 vai. ryte. Tą dieną bus ir 
registracija, ir paskaitos. Aukš- i kuriems rūpi tautinio gyvastin-

x Už a. a. agr. Viliaus Žirgu-
levičiaus sielą mirties metinių 
proga bus šv. Mišios rugsėjo 12 
d., sekmadienį, 11 vai. ry te Tė
vų Marijonų koplyčioje, 6336 S. 
Kilbourn Ave. Po šv. Mišių bus 
paminklo šventinimas šv. Kazi
miero 
žįsta mus prašome pasimelsti. 

(pr . ) . 

turėjo | x Lietuvos Dukterų draugi-
parapijos j ^ baUnje, kuris ruošiamas spa

lio 23 d. Jaunimo centre, bus 
galima laimės keliu įsigyti kun. 
Juozo Domeikos paveikslą, kurį 
atsiuntė iš Arizonos. (pr.). 

I Ct. praėjo su dideliu pasiseki-
Visais reikalais galima kreip- mu. Sakoma, kad dalyvavo 

'Paramos" daugiau kaip 20,000 žmonių. 
Festivalyje dalyvavo ypač daug 
prekybininkų su savo prekysta
liais. Jų skaičiuojama iki šim
to. Veikė restoranai, užkandi
nės, barai, kavinės. Ir šiais 
metais aktyviai festivalyje da-

Jurgis Janusaitis 
LIET. KR, DEMOKRATŲ 

IŠKYLA 

x "Draugo" metinis banketas 
bus 

jų ir užsukti į instituto patai-1 nimų ir kūrybinių laimėjimų, 
pas Jaunimo centre bent apsi- \ Sukaktuvininko Vytauto Alanto 
žvalgyti. Institutas mielai pri- \ dideliais darbais gėrėdamasi 
ima ir laisvus klausytojus, ne- s Lietuvių žurnalistų sąjungos 
siekiančius jokio diplomo. Stu-': centro valdyba, talkinant Ame-
dentais laukiami ir vyresnio rikos lietuvių tautinei sąjungai 

ir Lietuvių agronomų sąjungai. amžiaus žmonės. Instituto mo-
l 25 d. Jaunimo cen- ksk> personalas toks dinamiškas, 

tre. Trumpa programa, vaka- įrengimai tokie puikūs, bibliote-; proga ruošia jam pagerbti 
rienė. šokiai. Gros Neo-Lithua-

Įėjo i paoroti kiekvienais me-
.ais padarvti išvažiavimą į VI. i lyvavo ir Marquette Parko LB 

apylinkės valdyba su laimės šu
liniu, gaivia gira, skaniais py
ragaičiais. 

Šis darbas pareikalavo dides-
musų lauke 
būrį kaimynų. 

seimą 
tus nemažą 

Buvom labai 

— E t a Bersėnaitė, Kanados 
Lietuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkė, iš Toronto buvo nuvy
kusi į "VVinnipegą, Manitobos 
provincijoje, kur dalyvavo "Fol-
kloramoje" ir padarė pranešimą 
apie ateinančiais metais vyks
tantį (Jaunimo (kongresą. J i 
ragino, kad ir Winnipego lietu
vių jaunimas išsirinktų delega
tą į Lietuvių Jaunimo kongresą. 
Ta pačia proga įteikė LB Kana
dos krašto valdybos vardu me
dalį kun. Justinui Bertašiui už 
jo darbą lietuviškoje veikloje ir 
jo pagalbą įvairioms organiza
cijoms pasinaudojant parapijos 
patalpomis. 

_ Seselei Teresei, ilgai buvu
siai Montrealy, dabar išvykstan
čiai į Putnamą, išleistuvės bu
vo rugsėjo 5 d. Ses. Teresė 
prisidėjo prie parapijos gyveni
mo paįvairinimo savo muzika ir 
darbu tarp pensininkų "Rūtos" 
klube. "Gintaro" ansamblis ir 
"Pavasario" choras, kuriam se-
Sfelė vadovavo, jau atsisveikino 
anksčiau. 

— Kanados Lietuvių diena 
bus spalio 8-10 dienomis Mon
trealy. Bilietai gaunami pas 
visus Lietuvių dienų rengimo 
komiteto narius. Tikimasi, kad 
dalyvių bus iš įvairių Kanados 
lietuvių apylinkių ir iš Jungti
nių Amerikos Valstybių. 

— A. a. Juozas Kaknevičius, 
59 metų amžiaus, mirė rugpiū
čio 20 d. nuo smegenų priepuo
lio. Palaidotas iš Prisikėlimo 
parapijos bažnyčios po koncele-
bracinių pamaldų šv. Jono lie
tuvių kapinėse rugpiūčio 23 d. 
Liko žmona Grasilda, keturi vai
kai, brolis klierikas Kazys, stu
dijuojąs Romoje. 

— Campbell Bay, Que., netoli 
Kanados sostinės Ottawos, gy
veno kelios lietuvių šeimos. Šiuo 
metu liko tik viena šeima — 
Juozas ir Ona Leveriai, jau pen
sininkai. Netoli gyvena ir jų 
sūnus Petras ir Regina Leve
riai. kurie ūkininkauja. Taip 
pat iš senelių ūkį paveldėjęs jų 
sūnus Petras. Kiti išsikėlė į 
Torontą ar kitas vietoves. Bet 
ir šie lietuviai priklauso Otta-
wos Lietuvių Bendruomenei i r 
yra Kanados lietuvių Fondo na
riai. 

gražiai sutikti ir priimti. Pats i ^0 pasiruošimo, o vėliau visą 
VI. šoliūnas nešiojo ir statinėjo feną dirbo eilė darbininkų. Dar-
dideliame kieme piknikinius sta- fej vadovavo apylinkės pirmi-
liukus. Buvom apie 50 svečių. Į n m k ė Birutė Vindašienė. valdy-
Dalis skyriaus narių dalyvavo y^ sekretorė Aleksandra Li

jo 80"m^tų7n^žiaU7 sukakties i G r a n t P a r k e n a u ^ ° arkivysku-; kanderienė ir renginių vadovė 
' po šv. Mišiose. Buvo atvažia- Salomėja Endrijonienė. Festi-

nų orkestras, vad. muz. Algio 
. V l H Modesto. Tą vakarą paaiškės, 

kas laimės pinigines premijas. 
Suinteresuoti banketu, skambin-

ka tokia plati ir interjeras toks akademiją rugsėjo 26 d., sek-
jaukus. jog studijuoti Pedagogi- madienį, 3 vai. po pietų Iietu-
niame Lituanistikos Institute 
itin prasmingas, itin turiningas 
malonumas. 

x Jau praėjo vieneri metai,: kitę darbo valandomis į "Drau-
kai a. a. Valentinas Kudirka ; gą": 585-9500 ir prašykite rei-
iškeliavo amžinam poilsiui. Už j kalų vedėją Stasį Džiugą. 
jo sielą šį šeštadienį, rugsėjo 
11 d.. 9 vai. ryto bus atnašauja
mos šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Šv. Mišių motu giedos 
visų mėgiamas sol. Jonas Vaz-
nelis. Po šv. Mišių įvyks Velio
nio paminklo pašventinimas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Žmona Viktorija prašo draugus 
ir pažįstamus prisiminti velionį 
savo maldose. (pr.). 

vių Tautiniuose namuose. 
Programoje meninė dalis, 

akademija ir vaišės. Pagrindinę 
,-... . . . . . . , kalbą akademijoje pasakys ra-Vūius \anakojis rodys i „ ̂  _ t •, - T, v 1 sytojas Bronvs Raila is Kali-

skaidres, vaizduojančias jo su
kurtą Lietuvybės muziejų savo 
namuose, šį sekmadienį nuo 2 
vai. p. p. Sodybos pažmonyje. 

fornijos. 

Meninė dalis bus originali. 
Ją sutiko atlikti Toronto dai-

(pr.). 
X šių metų Moterų rrkolekci

jos įvyks lapkričio m. antrą sa- Sveikatos reikalai ir jų vaizdai I nos vienetas, kuriam vadovauja mūsų sąjungos pirmininkas VI. 
vaitgalį. t. y. 12-14 d.. Cenacle į drobėje. Užkandis — M. Bosie- Daria Deksnytė. šis dainos vie- šoliūnas, Pranas Povilaitis., Ad. 
vienuolyno patalpose. 11600 So.! nės paruošti skaniausi grybai, netas turi nemažą gražių lietu- j Viliušis, Leonas Jaras ir dr. Al. 

vęs ir mūsų skyriaus veteranas vaiį0 dalyviai buvo vaišinami 
Bernardas Žukauskas, Krikšč. j SVeika, skania lietuviška gira, 
demokratas dar iš Voronežo lai-; kurią pagamino ir padovanojo 
kų. Buvo keletas naujai įstoju-, gimtė Jasaitienė, 
sių į skyrių jaunesnių ir viduri- . . . . , . , ,. 
nio amžiaus narių. Iš Cicero i Laimės sulmys turėjo dideh 
skyriaus mus aplankė keletas pasisekimą. 3i aptarnavo, be 

; valdybos narių, talkininkai Ja-
" c - J T - - -- • dwga ir Juozas Gramai, Bro-

Skyriaus vardu J. Jokubka i a - & . , . _ , ' .. 
svečiams pristatė centro komi-! n i u s Švažas. Liudas Šimaitis. 
tetą, kurio čia buvo penki. Tai \ Stasys šimdiunas Ona ir Kos-

tas Juskaiciai, Malvina Jonikie
nė, Dalia Barzdukaitė. Darbi

ninkus karšta kavute vaišino 
Ona Siliūnienė. 

Skanių pyragaičių, neimda-
mos jokio atlyginimo, didesnį 
kiekį iškepė nuoširdžios talki
ninkės Marija Stašaitienė ir 
Adelė Giavinskienė. Iždininkas 
Antanas Kareiva rinko solida
rumo mokestį. Visi LB Mar-
ųuette Parko apylinkės darbi
ninkai festivalyje nuoširdžiai 
dirbo ir prisidėjo sutelkti lė
šoms, kurios reikalingos sėkmin
gesnei veiklai užtikrinti. 

Visiems darbininkams ir lai
mės šuliniui aukojusiems dova
nas priklauso nuoširdi padėka. 

Jvš . 

Longwood Drive, Chicagoje. Jas 
praves lietuvių pranciškonų pro-
vinciolas Tėvas P. Baltakis, 
OFM. Jose dalyvauti kviečia-

81S 

x lietuvių liaudies meno pa
rodos atidarymas ir svečiavima-

bus "Galerijoje" (744 N. H6$-n69 
Wells St.), šį penktadienį, rug
sėjo 10 d. nuo 5 iki 9 vaJ. vak. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(pr.). 

Visi laukiami. 

X Annė Velienė - Schwager 
rugpiūčio 28 d. šventė savo 95 

mos visų amžių moterys. Pra- i metų amžiaus sukaktį. Ta pro-
šome registruotis iš anksto Į ga "Tėviškės" parapijos moterų 
skambinant E. Daugirdienei, draugija surengė jai pagerbimą. 
t/-lef. 476-7399 arba A. Prapuo- Sukaktuvininkė yra dar gana 
lenytci (po 5 vai. vak.) telef. 

(pr.). 
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X J a u n u č i o P u o d ž i ū n o Bal<vt<> 
Studija rudens sezoną jau pra
dėjo. Buvusiųjų mokinių pamo
kos vyks įprastu tvarkraščiu. 
Naujus mokinius prašau regis
truoti M . 77S-7182 arba stadi
joj, 2418 W. Marąuette Rd. Su
augusiųjų mankštos klasė veiks 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 7-os valandos vakaro. 

(sk.) 

viškų dainų repertuarą. Yra Į Rugienė. 

aktyvi ir gyvai domisi lietuviš
ka spauda ir visuomenine ir reli
gine veikla. Yra Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijos garbės 
narė. Gyvena sūnaus Alfredo 
šeimoje Brookfield. IU. Kitas 
jos sūnus. Kurtas Vėlius, yra 
Chicagos Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugijos pirmininkas. 

x Kun. B. Liubiiras, Fran-
kentahl, Vak. Vokietija, mūsų! ^ ^ |f ^ . ^ ̂  % 
bendradarbis, užsisakė naujau
sių leidinių už didesne sumą. 

I R O M I U S K V I K L Y S 
LIETUVOS BAŽNYČIOS 

i-raai tomas. Teisių Vyskupija 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽ

NYČIŲ serijos leidžiamų knygų. 
Sis leidinys gerai paruoštas, daug nuotraukų vaizduo

jančių Lietuvos bažnyčias iš išorės ir vidaus, koplyčias, 
kryžius ir kita, kas susiję su bažnyčiomis, religiniu gy
venimu. . . 

tų sukakties planuotojai. 
s Stanley Walter. Bruce Nebcrieza ir John L. Pauk.Štis 

nimas spalio 8 d. 
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Knyga didelio formato, 400 psl. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko Draugo spaustuvė. Spausdino Morkūno spaustuvė. 
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su 
persiuntimu $22.50. 
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