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Kratos ir tardymai 
(Tęsinys) 

Pop iež i aus p a t e i k i a m a 
socia l inė d o k t r i n a n ė r a 
konstruktyvi, bet jo kelionės ir 
kalbos sukelia masėse susi
domėjimą. Ne vieną kar tą j is 
yra pareiškęs, kad meldžiasi 
už Lietuvą. 

Kunigai tur i dideles propa
gandos galimybes, pvz., Šilu
voj susirenka virš 20.000 žmo
nių, kuriems kalba kun. J . 
Kauneckas ir kiti ekstremistai 
kunigai. 

Ekstremizmui daug padeda 
ateistinio darbo t rūkumai . 

Daug mokinių lanko bažny
čią. Mokytojai savo netaktiš
ku elgesiu iššaukia konfliktus 
su tėvais, vaikas verkia, moti
na bėga pas kunigą, o tas — į 
„Kroniką". Reikia dirbti su tė
vais. 

Mūsų ateistinio darbo for
mos netobulos. Va t ikanas ge
riau suformulavo savo pro
gramą dėl religinės propagan
dos. 

Mūsų ateistinei propagan
dai st inga konkretumo. 

1976 m. buvo pakeis tas įsta
tymas dėl kultų. J į turi turėti 
pedagogai. Pernai teko kalbė
tis su tikinčiųjų aktyvu. Pasi
rodo, įs ta tymą jie žino ta ip , 
kaip komentavo klebonas. 
Reikia operatyviai demaskuo
ti ekstremistų aktus! 

Popiežiaus veikloje yra daug 
prieštaravimų. J i s kalba apie 
nepolitinę Bažnyčios misiją. O 
kokie jo pareiškimai Lenkijos 
klausimu! Paleisti internuo
tuosius! Pernai Va t ikanas 
išleido dekretą, kad bažny
tinis ak tyvas negali dalyvauti 
ateistų taikos judėjime. 

Kunigai per pamokslus 
apčiupinėja mokytojus. O 
mes? Kunigų ausys visur pra

s m u n k a — nori žinoti, kaip 
ruošiamasi kovoti su ekstre
mis ta is . Mūsų ausys negirdi 
daugelio jų pamokslų. 

Daug žalos atneša nemoks
liška ateistinė propaganda. 

Švietimo ministerija buvo 
įkalusi mokytojams į galvą, 
kad jei vaikas tikintis, jis 
n e g a l i t u rė t i p a v y z d i n g o 
elgesio pažymio. Tai patar
navo kunigams. Dabar jau iš
gyvendinta ši praktika. Reikia 
vengti per daug įžeidžiančių 
p i e š i n i ų a t e i s t i n i u o s e 
kampeliuose. 

G a n a jau teko kalbėtis su ti
kinčiaisiais Viduklėje. J ie 
jautė, kad klebonas prieis liep
to galą. 

Klebonas Alf. Svarinskas, 
t u r i ak tyvą , k u r i s ga l i 
padaryt i , ką tik lieps kunigas. 

Lietuvos vyskupų situacija 
nė ra lengva. Ekstremistai pri
skundė, ir vyskupai važiuoja į 
Vat ikaną aiškintis. Krikščiū
n a s jau buvo, dabar važiuos 
kiti . Ekstremistai rašo šmeiži
k iškus laiškus, moraliai spau
džia visus, kad stotų prieš 
tarybinę santvarką. 

„Tikinčiųjų teisėms ginti ko
mi te tas" atsirado 1978 m. 
Kodėl toleruojame? Netole
ruojame. Nėra Svarinsko, 
gaus per nagus ir kiti. Mes ne
skubame. Niekam neturi būti 
abejonių, kad mūsų kaliniai 
y r a antitarybiniai. 

Šv. Kazimiero metinėms 
pasiruošti sudaryta komisija. 
Provokacijų nesitikima. 

Bet ekstremistai planuoja 
budėti prie ateistinio muzie
j aus , organizuoti maldų vajų, 
mitingą, eisenas; kelia klau
s imus dėl bažnyčių grąžinimo 
tikintiesiems. 

(Bus daugiau) 

Popiežiaus kelionės 
Lenkijoje atgarsiai 

W a s h i n g t o n a s . Raymond 
Coffey praneša „Chicago Tri
būne", kad Philadelphijos 
a r k i v y s k u p a s , k a r d i n o l a s 
John Krol, kuris y ra lenkų kil
mės, kreipėsi į prezidentą Rea-
ganą, p rašydamas , kad J A V 
vyriausybė palankiai pažiū
rėtų į sumanymą paremti ne
mažomis lėšomis komunis
tinės Lenkijos ūkininkus. 
K a l b a m a , kad dėl t o k i o s 
paramos susitarę popiežius 
Jonas Paulius I I ir Lenkijos 
vadas gen. Jaruzelskis. Pra
ėjusią savaitę kardinolas Krol 
lankėsi Baltuosiuose Rūmuo
se. Nežinia, ką j a m atsakė pre
zidentas Reaganas . 

R. Coffey rašo, jog Vati
kane ir kitur jau kel iamas 
klausimas, ar popiežius per 
daug neįsikėlė į Lenkijos poli
tinius reikalus. Ar jis neskiria 
lenkų reikalams per didelio 
dėmesio, kada jis yra gan stip
riai pasisakęs prieš dvasiškių 
politikavimą kitose pasaulio 
dalyse. Chicagos arkivys
kupas kardinolas Joseph Ber 
nardin gynė popiežiaus dėme
sį į L e n k i j o s p a d ė t į , 
sakydamas, kad katalikų Baž
nyčia Lenkijoje turi ypat ingą 
vaidmenį. 

Kardinolas Krol pasakė re
porteriams, kad yra svars
tomas penkerių metų p lanas , 
kuriame per Bažnyčios specia
lų banką 5 bil. dol. būtų suteik
ti Lenkijos privatiems ūki
ninkams. Lėšų 25 nuoš. ateitų 
iš Vatikano ir 25 nuoš. iš pri
vačių fondų. Kitą pusę pla
nuojama gauti iš Vakarų Eu

ropos vyriausybių. Kiti planai 
ka lba ne apie „banką", bet 
apie „fondą" ir lėšos numato
mos daug mažesnės. 

Sekmadienį lenkų vyriausy
bės kalbėtojas patvirtino, kad 
vyriausybė susitarė su Bažny
čia bendradarbiauti Vakarų 
paramos fondo lenkų ūki
n inkams įsteigime. Dėl tokio 
fondo derybos vykusios jau 
seniai . Spėjama, kad lenkų val
džia perleis Bažnyčiai kai 
kur ias „Solidarumo" turėtas 
funkcijas. 

Gen. Jaruzelskis sekma
dienį buvo Gdanske, komunis
tų partijos susirinkime. Dė
mesį sukėlė jo apsi lankymas 
prie paminklo, pastatyto žuvu
siems per riaušes Odansko 
darbininkams. Savo kalboje 
Jaruzelskis pasakė, kad šiame 
mieste 1980 metais buvo pasi
rašy t i tam tikri susitarimai. 
Kai kurie teigia, kad mes tų 
susitarimų nesilaikome, bet 
tai netiesa. Mes esame ištikimi 
t iems susitarimams, pasakė 
Lenkijos komunistų partijos 
galva. 

— Danijoje branduolinių 
ginklų priešininkai piktai pri
ėmė JAV viceprezidentą Geor
ge Bush, demonstruodami prie 
Danijos rezistentams prieš 
n a c i ų valdžią p a s t a t y t o 
p a m i n k l o . Airijoje buvo 
atšauktos policininkų ato
stogos, sumobilizuotos sau
gumo jėgos, nes buvo gauta 
grasinimų, kad George Bush 
bus nužudytas Dublino vizito 
metu. 

Andropovas bijo 
naujųjų raketų 

Lenkijos komunistų partijos ir vyriausybės galva 
gen. Jaruzelskis lankėsi Gdanske, kur prieš tre
jus metus gimė „Solidarumas" ir padėjo gėlių 

prie darbininkų riaušėse 1970 m. žuvusių 
paminklo. Generolo populiarumą iliustruoja „prie 
paminklo suplaukusios minios". 

Maskvinių ta ikos 
mėgėjų forumas 

Praha. — Čekoslovakijoje vius, į ska i tan t kelis užsienio 
šešias dienas vyko forumas žurnalistus, iš kurių atėmė 
„Už taiką ir gyvybę, prieš filmus ir magne t ines juosteles, 
branduolinį karą". Šiame Taip pa t ir britų be i danų tai-
„vaisingame dialoge", kaip kos šalininkų delegacijos 
praneša sovietų Tass, daly- pareiškė protestą dėl draudi-
vavo 3,000 antikarinių orga- mo susitikti su „Chartijos-77" 
nizacijų ir judėjimų pasiun- sąjūdžio a ts tovais . Galop, 
tinių iš 132 šalių. Kalbėtojai Italijos komunistų partijos ir 
parodė susirūpinimą žmonijos komunistinio j aun imo atsto-
likimu, ryžtą užkirsti kelią vai ta ip p f t išvyko iš Prahos , 
b randuo l ine i k a t a s t r o f a i , sužinoję apie Čekosiovakų mi-
Buvo griežtai pasmerktos 
avantiūristinės militaristinės 

icininkų grubų susidorojimą 
ra Čekoslovakijos 

užjūrio strategų 
pavojingi planai 
Vakarų Europoje 
A m e r i k o s b r a n d u 

nau j a s 
11 n e s 

raketas. 
Šio suvažiavimo dalyviai 

parėmė projektą sudaryti 
nebranduolines zonas įvai
riuose Europos rajonuose — 
Šiaurės Europoje. Baltijos 
jūroje. Centrinėje Europoje, 
Balkanuose ir Viduržemio 
jūroje. Dalyviai pabrėžė, kad 
Ženevoje vykstančiose So
vietų Sąjungos ir Amerikos 
derybose būtina atsižvelgti į 
visus Europoje turimus bran
duolinius arsenalus, jų tarpe 
— į Britanijos ir Prancūzijos 
arsenalus. Buvo pasiūlyta per 
Jungtines Tautas sudaryti 
tarp karinių politinių grupuo
čių, pasaulyje sutartį, drau
džiančią naudoti jėgą arba 
grasinti jėga. Forumo doku
mente visi planetos žmonės ra
ginami neleisti, kad 1983 
metais prasidėtų dar vienas 
mirtinai pavojingas ginkla
vimosi varžybų etapas. 

Sovietų Tass neskelbė, kad 
tie konferencijos dalyviai, 
kurie pasisakė ir prieš sovietų 
branduolini arsenalą, tuoj 
buvo išvaikyti čekosiovakų 
milicijos. Smerkti buvo lei
džiama tik Vakarą, o ypač. tik 
Amerikos ginklus. Konferen
cija propagavo tik vienašališ
ką — Vakarą nusiginkla
vimą, kadangi sovietų ginklai 
yra tik „už taiką", kaip Afga
nistane ar Kambodijoje. 

Vakarų Vokietijos ekologų 
— vadinamosios žaliųjų par
tijos — atstovai protesto ženk-
lan apleido komunistinės val
dž ios P r a h o j e s u r e n g t ą 
pasaulinę konferenciją už 
taiką ir nusiginklavimą ir 

jaunimu, 
doktrinos, nepriklausomai Prahoje su-
dislokuoti rengusiu demonstraciją už 

taiką su šūkiais „Laisvė visom 
tautom". 

0SI byloj nusišovė 
ukrainietis 

L y n n , M a s s . — Ukrainietis 
imigrantas iviicnaei jropczuK, 
63 m. amžiaus, buvo ras tas ne
gyvas savo bute Lynn , Massa-
chusetts. Šalia jo buvo šau
tuvas ir la ikraščio straipsnis, 
kuriame ap ra šoma byla. Pra
ėjusią savai tę te i smas pagra
sino, kad j am bus a t imta pilie
tybė. J i s buvo apkal t in tas 
teisingumo depar tamento spe
cialių investigacijų (OSI) įstai
gos kolaboravimu su naciais ir 
žydų persekiojimu II Pasauli
nio karo metu. Viet inis teismo 
medicinos egzaminatorius dr. 
E. Rafferty nus ta tė , kad M. 
Popczuk nusižudė. Jį negyvą 
rado jo žmona. Popczuk jam 
teisme iškeltus kal t in imus pa
neigė, pavad ino juos „balo-
ney". tačiau žmonos liudi
jimu, labai juos pergyveno ir 
rūpinosi, kad j is gali būti iš
t remtas į Sovietų Sąjungą, iš 
kur OSI gavo dalį kalt inamo
sios medžiagos. 

Walesa meškerioja 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Beirute, Libano sosti
nėje, ilgai stovėjo Izraelio 
bombų apgriautas namas. 
Buvo nutarta jį visai nugriau
ti. Atvykus sprogdinimo ko
mandai , pastatas staiga griu
vo. Trys prancūzų kareiviai ir 
vienas libanietis žuvo. Dar 
trys libaniečiai ir trys prancū
zai laikomi dingusiais, palai
doti po griuvėsių krūva. 

— Apie 150 amerikiečių tai
kos aktyvistų atvyko į Nika
ragvą ..melstis už taiką". 
Dalyvauja ir Vietnamo karo 
laikais pagarsėjęs kun. W. 
Coffin. Jis pasakė, kad Ameri
ka gali prarasti Nikaragvoje 
S3.VO Sl6ici. 

— Penki ginkluoti Irano 
vyrai pagrobė didelį Boeing 
747 keleivinį Irano lėktuvą, 
privertė ji skristi į Kuwaitą, iš 
ten i Paryžių, kur paleido 
visus keleivius ir paprašė 

V a r š u v a . Buvęs „Soli
darumo" vadas Lech Walesa 
pasitraukė iš darbo ir išva
žiavo meškerioti pas žmonos 
gimines Sokokm Podlaski 
kaime. J i s pareiškė užsienio 
korespondentams, kad laivų 
dirbtuvės pagras ino jį atleisti 
iš darbo. J is atrėžė, kad jis tuo 
atveju kreipsis i teismą. 

Walesa turėjo teisę gauti 
išvyko atgal į Vokietiją. Vaka- atostogas ir pas i r inko birželio 
rų Vokietijos „žalieji" apleido ar liepos mėnesį. Darbdaviai 
konferenciją dėl to, kad čeko
siovakų policija sutrukdė jų 
susitikimą su žmogaus teisių 
gynybos sąjūdžio „Chartija-
77" atstovais. Įsibrovę į butą. 
kuriame vyko susitikimas, 
milicininkai išvaikė jo daly 

reikalavo, kad j is atostogautų 
rugpjūčio mėnesį, nes tuo 
metu Gdanske bus minimas 
„Solidarumo" g imimas ir su
tarties su Varšuvos valdžia 
sukaktis. Norėta, kad tuo metu 
Waiesa būtų išvažiavęs. 

Maskva. — Sovietų prezi
dentas Andropovas, pasikal
bėjimuose su Vakarų Vokie
tijos kancleriu Helmutu Kohl, 
pabrėžė, jog naujų Amerikos 
raketų išdėstymas Vakarų Vo
kietijoje pakenks abiejų vals
tybių san tyk iams ir bus grės
mė bet kurioms viltims kada 
nors suvienyti abi Vokietijas. 
A n d r o p o v a s pa sakė , k a d 
vokiečiai abiejose Vokietijose 
žiūrės vieni į kitus pro tankią 
raketų užtvarą. Spėjama, kad 
Rytų Vokietijon būtų privežta 
naujų sovietų raketų. 

Kanc le r i s Kohl r a g i n o 
Andropovą surengti viršūnių 
susitikimą su JAV prezidentu 
Reaganu. Andropovas pasakė, 
kad j is nieko neturi prieš tokį 
susitikimą, tik mano, kad jam 
reikia gerai pasirengti, kad 
susitikimas neštų pozityvius 
rezultatus. 

Nežiūrint nuomonių skir
tumų raketų atžvilgiu ir 
pasakytų kietų žodžių, kanc
lerio delegacija laiko pasi
m a t y m ą l a b a i n a u d i n g u . 
Kancleris pasakė, kad Andro
povas norėtų susitarti Žene
vos derybose dėl branduolinių 
raketų apribojimo Europoje. 
Kancleris d a r atskirai kal
bėjosi su sovietų užsienio 

Moterys turi gauti 
lygias pensijas 

W a s h i n g t o n a s . — Aukš
čiausiasis Teismas išsiskirstė 
vasaros atostogų, tačiau prieš 
tai paskelbė savo sprendimą 
dėl įmonių mokamų savo tar
nautojams ir darbininkams 
pensijų. Teismas 5 - 4 balsais 
nusprendė, kad yra nelegalu 
m o t e r i m s t a r n a u t o j o m s 
mokėti mažesnes pensijas, 
kaip daugelis Įstaigų ar įmo-

% Q r Y 

Prancūzijos politinės globos. 
— Vakar sekretorius Shultz 

tarėsi su Jordano karalium 
Husseinu-

— Amerika nusivylęs ku
bietis pabėgėlis pagrobė į Ka
nadą skridusį lėktuvą. Nusi
leidus Havanos aerodrome, jį 
tuoj suėmė Kubos milicija. 

— Čado vyriausybės jėgos 
p u o l ė s u k i l ė l i u s p r i e 
Chaloubos oazės, šiaurės rytų 
dykumoje. 

— Specialus JAV pasiun
t inys Centrinės Amerikos rei
kalams Richard Stone išvyko j 
Salvadorą, kur jis bandys 
susitikti su komunistinių suki
lėlių vadais. 

— Valstybės departamen
tas paskelbė, kad Nikarag
voje prieš sandinistų karinę 
chuntą kovoja tarp 8,000 ir 
10,000 sukilėlių, kuriuos Nika
ragvos valdžia vadina „cont-
r a s " , kontrrevoliucionieriais. 

— JAV vyriausybė uždėjo 
specialius muitus kai kuriems 
užsienio plieno gaminiams, 
š iuos tarifus pasmerkė Euro
pos Rinkos vadovybė, juos ap
gailestavo ir japonų parei
gūnai. 

— Birželio 22 Romoje dingo 
15 metų Emanuela Orlandi, 
vieno Vatikano tarnautojo 
duktė. Trečiadienį žinių agen
tūros gavo reikalavimą iš mer
gaitės pagrobėjų paleisti kalė
j ime laikomą popiežiaus 
atentatininką, turką Mehmet 
Ali Agcą. Už jo paleidimą bus 
paleista pagrobta mergaitė. 

VValesa gali būti paskelbtas 
„socialiniu parazitu" ir iš
siųstas į priverčiamuosius dar
bus. Walesa pasakė, kad jis j 
darbą grįš liepos 17 d. 

Sprendimas sako, 
s pensijc 
nežiūrint 

^ mėnesinės pensijos turi 
mų 
ka 
būti lygios, nežiūrint sta
tistikos duomenų, kurie rodo. 
kad moterys paprastai gyvena 
ilgiau. Įstaigų ar įmonių pen
sijos yra priedai prie atlygi
nimų, todėl tie priedai turi būti 
lygūs visiems, nežiūrint tar
nautojo a r darbininko lyties. 

Sirija atsisako 
išeiti iš Libano 

J e r u z a l ė . — Valstybės sek
retorius George Shultz pen
kias valandas tarėsi su Sirijos 
prezidentu Hafezu Assadu, 
bandydamas įtikinti jį, kad iš 
Libano reikėtų išvežti visas 
svetimas kariuomenes. Assa-
das visus Shultzo argumentus 
atmetė. Po dviejų dienų Siri
joje sekretorius išskrido į Izra
elį, po to planavo vykti į Egip
tą, Jordaną. Shultz pasakė 
spaudai, kad jis nemato jokių 
vilčių, kad Sirija sutiktų kartu 
su Izraeliu išvežti kareivius iš 
Libano. 

Izraelio ministerių kabi
netas svarstė vienašališko 
pasitraukimo Libane planus. 
Spėjama, kad Izraelis atsi
trauks iš savo dabartinių lini
jų į patogesnes pozicijas, kur 
Izraelio kareiviai bus sau
gesni. Manoma, kad naujasis 
frontas bus prie Awali upės. į 
šiaure nuo Sidono miesto. 

Sirijos ats isakymas išeiti iš 
Libano reiškia, kad neišeis ir 
Izraelis. Tuo pačiu Libanas 
liks suskaldytas. 

reikalų ministerių Gromyko ir 
gynybos ministerių marša lu 
Ustinovu. 

Maskvos politinis spau
dimas Vakarams vis didėja. 
Kremliaus p ropaganda nuolat 
kalba apie „taiką" ir siekia, 
kad Europos nepasiektų nau
jos raketos. Vakarų Vokietija 
žada išdėstyti 108 naujas , 
labai taiklias „Pershing 2" ra
ketas. Pirmosios devynios 
raketos turi pasiekti Vak. Vo
kietiją šių metų gruodžio mėn. 

P e n t a g o n o p a r e i g ū n a i 
kalba, kad sovietai da r dau
giau susirūpinę dėl branduoli
nių skriejančių raketų (cruise 
missiles). Jos pasiekia tai
kinius už 1,000 ir daugiau my
lių ir yra labai taiklios. Tokių 
raketų Europa tur i gaut i 464. 
Šios raketos y ra kilusios iš 
vokiečių V-l, kurios buvo nau
dojamos II Pasaul inio karo 
p a b a i g o j e . J o s s k r e n d a 
pažemiui, yra lengvos, vos 21 
pėdos ilgio. Jų greitis 450 my
lių per valandą. J a s vairuoja 
kompiuterizuoti varikliai ir ra
daras . Šias rake tas , kurių 
pirmoji l a ida p a v a d i n t a 
„Tomahawk" vardu, gali būti 
nešiojamos lėktuvų, paleidžia
mos iš sunkvežimių ar iš mažų 
prekinių laivų. Pentagonas 
planuoja pas igamint i tokių 
pigių r a k e t ų a p i e 9,000. 
Svarbiausia, — priešas tų 
raketų negali sugaut i savo da
bartiniais radaro spinduliais. 
Naujosios raketos dėl savo 
mažo profilio ir skridimo paže
miui yra „nematomos". Vie
nas komentatorius teigia, kad 
viena tokių raketų galėtų 
įskristi pro langą į Kremliaus 
vadų posėdžių kambar į ir 
nusileisti ant s talo, jei ji būtų 
taip „užprogramuota". Kari
niai specialistai mano . kad su 
laiku sovietai irgi pas igamins 
tokių raketų, tačiau šiuo metu 
jie nuo Amerikos atsilikę 5 ar 
10 metų. 

— Pakistano policija suėmė 
keliolika politikų, kurie pro
testavo prieš prezidento Zia 
vyriausybę, kuri minėjo 6 
metų sukaktį. 

Didelės britų 
išlaidos ginklams 
L o n d o n a s . — Britanijos gy

nybos ministeris Michael He-
sel t ine p a s k e l b ė . .bal tą ją 
knygą", kurioje ka lbama apie 
Britanijos gynybos politiką. 
Vyriausybė paskyrė gynybos 
reikalams 25.5 bil. dol. Tai di
džiausia gynybai skiriama 
suma Vakarų Europoje. Minis
teris pabrėžė, k a d britai yra 
tvirtai įsijungę j NATO, tvir
tai pasiryžę ginti laisvąjį 
pasaulį nuo sovietų ir jų sateli
tų grėsmės. 

Biudžete numaty tos lėšos 
naujoms branduolinėms rake
toms „Pershing 2" ir skriejan
čioms raketoms. Jų bus atsi
sakyta, jei bus susitarta 
Amerikos - Sovietų Sąjungos 
derybose Ženevoje. Britanija 
pakeis savo karo laivyno nau
dojamas „Polar is" raketas. 
Bus statomi nauji branduoli
niai povandeniai laivai su 
„Trident" raketomis. Teks pa
keisti ir kitus, jau senstančius 
kariuomenės ginklus. 

K A L E N D O R I U S 
Liepos 8 d.: Eugenijus, Pri-

seilė, Tauragis . Danga. 
Liepos 9 d.: Audaktas . Vero

nika, Ger tan tas . Vida. 
O R A S 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 
8:27. 

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

i 
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LAIMĖTOJAI 

Krepšinio meisteriu vėl tapo 
Toronto „Aušra", baigmėje 
nesunkiai nugalėjusi Detroito 
„Kovą". „Kovo" jauniai „A" ir 
„B" pasirodė geriausi, o 
„ N e r i e s " j a u n i a i , ,C" . 
Tinklinio meisterio titulas vėl 
„Neries" rankose, o sidabras 
vėl Bostono „Grandžiai". 
Moterų klasėje Chicagos 
„Žara" baigmėje įveikė „Nerį" 
ir pasipuošė auksu, tačiau 
visose mergaičių klasėse 
„Neries" „A", „B" ir „C" 
komandos laimėjo pirmas 
vietas. Lauko teniso nugalėto
ju tapo E. Andrulis iš Toronto, 
o moterų klasėje R. Jasaitytė 
iš New Yorko. 

Apie šias varžybas, o taip 
pat ir šaudymą, plačiau bus 
kitą kartą. 

LENGVOJI ATLETIKA 

Puikiame Illinois u-to sta-
dijone susirinko 150 lengv-
atlečių. Vadovaujant A. Biels-
kui ir talkinant B. Keturakiui, 
A. Barzdukui, E. Vadopalie-
nei ir kt., varžybos praėjo la
bai sklandžiai. 

Komandiniai pirmoji vieta 
teko Toronto "Aušrai", surin
kusiai 135.1 tašką. Toliau se
kė Clevelando "Žaibas" — 
133.3, Chicaga — 116.3 ir Det
roito "Kovas" — 7. 

VYRU KLASE 
100 m bėgimas 

Karosas Paulius (A) 11.7 1. 
sek. 

2. Kiliulis Tomas 12.0 
sek. 

3. Meilus Alius (C) 12.4 sek. 
200 m bėgimas 

1. Karosas Paulius (A) 23.9 
sek. 

2. Meilus Alius (Č) 25.1 sek. 
3. Talanskas Mikas (Austr.) 

25.1 sek. 
400 m bėgimas 

1. Ramanauskas Donatas 
(DK) 54.3 sek. 

2. Karosas Paulius (A) 54.8 
sek. 

3. Meilus Alius (C) 56.8 sek. 
800 m. bėgimas 

1. Kinderis Saulius (K Ban
ga] 2:04.7 rnin. 

2. Ramanauskas Donatas 
-DK) 2:12.6 min. 

3. Talanskas Mikas (Austr.) 
:19. i 

1500 m bėgimas 
1. Kinderis Saulius (K. 

"Banga") 4:07.3 min. 
2. Ramanauskas Donatas 

(Č) 4:46.2 min. 
3. Talanskas Mikas (Austr.) 

5:19.6 min. 
5000 m. bėgimas 

1. Kinderis Saulius (K. 
'Banga") 15:44.6 

2. Ramanauskas Donatas 
(DK) 18:45.0 

3. Ažubalis Jonas (A) 19:46.9 
10.000 m bėgimas 

1. Kinderis Saulius (K. 
"Banga") 33:21.4 

2. Kiršininkas Alfonsas (C) 
34:40.3 

3. Darnusis Vaidila (2) 
36:39.4 

Šuolis į tolį 
1. Karosas. Paulius (A) 19'— 

i 
2. Jankus Paulius (DK) 17— 

2" 
3 Orentas Linas (DK) 16'— 

10.5" 
Šuolis j aukštį 

1. Balaišis Vincas (A) 6'-2.4" 

2. Novak Rodd (Ž) 6'-0.4" 
3 Jankus Paulius (DK) 5'-

10" 
Trišuolis 

1. Dundzila Tomas (C) 40'-9" 
2. Wiasak Alex (Austr.) 38'-

10.5" 
3. Kiliulis Tomas (G) 36'-10" 

Rutulio (16 lb.) 
stūmimas 

1. Barkauskas Arvydas (L 
„Tauras") 47'-10.5". 

2. Pūkštys Andrius (C) 47'-
7" 

3. Wiasak Alex (Austr.) 39'-
5.5" 

Disko (2 kg) metimas 
1. Barkauskas Arvydas (L. 

"Tauras") 153'-3" 
2. Pūkštys Andrius (C) 147'-

10" 
3.Wiasak Alex (Austr.) 106 -

9" 
Ieties metimas 

1. Pūkštys Andrius (C) 169'-
9.5". 

2. Laukaitis Paulius (R. 
„Sakalas") l69'-9.5". 

3. Sadauskas Faustas 
(Austr.) 158' - 6" 

4 x 100 m estafetė 
1. Clevelando "Žaibas" — 

46.6 sek. 
2. Detroito "Kovas" — 48.3 

sek. 
3. Australijos Lietuviai — 

48.3 sek. 
MOTERŲ KLASĖ 

400 m A. Žaliauskas (A) 
:06.5 min. 
ouu m Andrius Veliuona 

Balt LAK) 2:51.9 min. 
! tol: A. Žaliauskas (A) 15'-

' 1/". 
I aukš t į A. Žaliauskas (A) 

R u t u l y s (6 lb . ) : 
Malinauskas (A) 20'-6". 

R. 
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T o r o n t o „ A u š r a " d o m i n a v o 
k r e p š i n i o m e i s t e r i o t i t u l ą . 

3 Kasperaitytė Rita (Austr.) 
28'4" 

Disko metimas 
1. Jakštytė Kristina (C) 101'-

4 " 
2. Staškūnaitė Julija (Z) 90'-

6 " 
3. Biliūnaitė Kristina (Z) 81'-

3" 
Iet ies metimas 

1. Biliūnaitė Kristina (Ž) 88'-
4" 

2. Grajauskaitė Danutė (H. 
Kovas) 76'-3" 

3. Jakštytė Kristina (C) 73'-
. 2 " 

4 x 100 estafetė 
1. Toronto "Aušra" 56.2 sek. 

JAUNIŲ A KLASĖ 
100 m bėgimas 

. Kiliulis Tomas (G) 11.8 

l e n t a s 

2. 
3. 

9" 

i r u ž t i k r i n t a i l a i m ė j o 

N u o t r . J . R . G r i g a i č i o 

Pūkštys Tomas (C) 148'-0" 
Švabas Andrius (Č) 141'-

1. 
sek. 

2. 
3. 

sek 

100 m bėgimas 
Orentaitė Rasa (DK; 13.9 1. 

sek. 
2. 

sek. 
3. Simonaitytė Cheryl 

14.3 sek. 

)Iekaitė Diana (A) 14.1 

(2) 

sek. 
2. 
3. 

sek. 

Novak Rodd (Z) 12.1 sek. 
Motiejūnas Darius 12.4 

200 m bėgimas 
Kiliulis Tomas (G) 23.7 

Novak Rodd (2) 23.8 sek. 
Barzdukas Gytis (Z) 23.9 

200 m bėgime 
1. Orentaitė Rasa (DK) 28.00 

sek. 
2. Simonaitytė Cheryl (Z) 

28.9 sek. 
3. Visockytė Laima (Austr.) 

29.9 sek. 
400 m bėgimas 

1. Olekaitė Violeta (A) 1:06.2 
min. 

2. Jakšytė Kristina (Č) 
1:09.4 min. 

3. Ivaškaitė Dalia (G) 1:14.6 
min. 

800 m bėgime 
1. Ivaškaitė Dalia (G) 2:44.9 

min. 
2. Jakšytė Kristina (C) 

2:48.9 min. 
1500 m bėgimas 

1. Gražulytė Laura (DK) 
5:30.4 min. 

2. Ivaškaitė Dalia (G) 5:39.4 
min. 

3. Malinauskaitė Rasa (A) 
6:02.9 min. 

Suoll8 į tolį 
1. Gilvydytė Lidija (DK) 14'-

3" 
2. Kašubaitė Vida (Ž) 14'-3" 
3. Kašubaitė Dalia (Ž) 14'-

2.5" 

šuolis į aukštį 
1. Orentaitė Rasa (DK) 5'-0" 

(1.53 m) 
2. Gilvydytė Ūdija (DK) €• 

7" (1.40 m) 
3. Kašubaitė Vida (2) 4'-5" 

(1.35 m) 
Rutulio (4 kg) stūmimas 
1. Vodopalaitė Ada (W. "Vė

jas") 30'-1.5" 

400 m bėgimas 
1. Barzdukas Gytis (Ž) 54.6 

sek. 
2. Ažubalis Jonas (A) 56.7 

sek. 
3. Dundzila Tomas (C) 59.7 

sek. 
800 m bėgimas 

1. Ažubalis Jonas (A) 2:12.0 
min. 

2. Dundzila Tomas (Č) 2:22.9 
min. 

3. Garbaliauskas Romas (A) 
2:27.6 min.. 

1500 m bėgimas 

1. Ažubalis Jonas (A) 4:50.8 
min. 

2. Dundzila Tomas (Č) 
5:02.4 min. 

3. Garbaliauskas Romas (A) 
5:09.9 min. 

Šuolis į tolį 
1. Novak Rodd (Z) 20'-0" 
2. Kiliulis Tomas (G) 18'-7.5" 
3. Namikas Simonas (A) 17'-

4" 
Šuolis į aukštį 

1. Balaišis Vincas (A) 6'-2.4" 
2. Novak Rodd (Z) 6'-0.4" 
3. Stanwix (Austr.) 5'-10" 

Rutulio (121b.) 
stūmimas 

1. Liutikas Vidas (C) 40'-ll" 
2. Kijauskas Paulius (Ž) 37'-

Trišuolis 
1. Kiliulis Tomas (G) 36'-10" 

4 x 100 m estafetė 
1. Clevelando "Žaibas" — 

47.4 sek. 
2. Toronto "Aušra" — 49.2 

sek. 

JAUNIŲ B KLASĖ 
100 m bėgimas: Eidukas 

Saulius (C) 12.9 sek. 
200 m bėgimas: Eidukas 

Saulius (C) 26.5 sek. 
400 m bėgimas: Eidukas 

Saulius (C) 59.2 sek. 
800 m bėgimas: Eidukas 

Saulius (Č) 2:28.1 min. 
1500 m bėgimas: Gruodis 
Paulius (C) 5:25.0 min. 

Šuolis į tolį: Taraška 
Petras (Ž) 16'-7". 

šuolis į aukštį : Nausėdas 
Algis (A) 5'-0". 

Trišuolis: Taraška Petras 
(Z) 31'-8". 

Rutulys (12 lb.): Pūkštys 
Tomas (C) 40'-6". 

Diskas (2 kg): Pūkštys 
Tomas (Č) 95'-5". 

Ietis (600 g): Pūkštys 
Tomas (Č) 174'-3". 

4 x 100 m estafetė: Cleve
lando ..Žaibas" 50.6 sek. 

MERGAIČIŲ B KLASĖ 

100 m bėgimas: Čiuplins-
kaitė Indrė (A) 13.9 sek. 

200 m bėgimas: Čiuplins-
kaitė Indrė (A) 28.7 sek. 

400 m bėgimas: Motie
jūnaitė Adria (Z) 1:10.3 min. 

80 m bėgimas: Gražulytė 
Laura (DK) 2:42.7 min. 

Šuolis į tolį: Motiejūnaitė 
Adria (Z) MM 1/2". 

Šuolis į aukštį : Zubkutė 
Margarita (C) 4 '-7\ 

R u t u l y s (4 k g ) : 
čiuplinskaitė Indrė (A) 26'-
10". 

Diskas: Radzevičiūtė Linda 
(A). 

Ietis: Grajauskaitė Danutė 
(H. „Kovas") 84'-2". 

JAUNIŲ C KLASĖ 

100 m bėgimas: Natkevi
čius Jonas (Z) 12.8 sek. 

200 m bėgimas: Natkevi
čius Jonas (Ę) 26.1 sek. 

400 m bėgimas: Natkevi
čius Jonas (Ž) 57.9 sek. 

800 m bėgimas: Natkevi
čius Jonas (Z) 2:26.9 min. 

MERGAIČIŲ C KLASĖ 
lOOm Gailė Jonytė (A) 15.0 

į eK. 

200 m Gailė Jonytė (A) 
31.1 sek. 

-i 00 m I-ailė Jonytė (A) 
1:14.7 min. 

s 00 m Danielė Karosaitė 
(Z) 3:08.0 min. 

I to l i G. Jonytė (A) l l ' - l l 
1/2". 

Į aukš t į G. Jonytė (A) 4'-
9". 

MERGAIČIŲ D KL. 
100 m Judita Jasiūnaitė 

(A) 14.9 sek. 
200 m. J. Jasiūnaitė (A) 

30.5 sek. 
400 m J. Jasiūnaitė (A) 

1:13.3 min. 
J tolį Lina Kijauskaitė Ž) 

12'-2". 
Rutulys (6 sv.): Lina Ki

jauskaitė (Ž) 27'-2". 
Į aukš t į J. Jasiūnaitė (A). 

STALO TENISAS 
Stalo teniso varžybose daly

vių buvo daugiau 30, žymiai 
daugiau negu tikėtasi. Ypač 
daug dalyvių buvo jaunių kla
sėje. Varžybas organizavo ir 
s k l a n d ž i a i t v a r k ė J . 
Kavaliauskas ir J. Baltrušai
tis. 

Moterų komandinėse aus
tralietės Ona Bone ir Vilija 
Bone nesunkiai laimėjo pirmą 
vietą prieš JAV Vid. Vakarų 
komandą L. Balčiūnaite ir A 
Kavaliauskienę, o trečioje vie
toje liko Wisconsin komanda 
su V. Paukštelyte ir N. Jarai-
te. Vyrų komandinėse I v. te
ko — čikagiečiams J. Kava
liauskui, J. Baltrušaičiui, 
kanadiečiui A. Saunoriui. Jie 
nugalėjo Australijos rinktinę 
5-2, kurią sudarė A. Balnio-
nis, C. Andrikonis ir H. Bone. 
Trečioje vietoje liko Clevelan
do "Žaibas" su J. Kijausku, V. 
Petrausku ir L. Balčiūnaite. 

Vyrų vieneto varžybų finale 
susitiko dr. A. Saunoris iš 
Hamiltono "Kovo" ir C. And
rikonis iš Australijos. Aukso 
medalį laimėjo A. Saunoris po 
kietos ir įtemptos penkių setų 
kovos 3-2. Jaunas Andrikonis 
yra 5-tas žaidėjas Australijoje 
ir pademonstravo puikų žaidi
mą bei gerus nervus. Trečioje 
vietoje liko J. Baltrušaitis iš 
Chicagos. Moterų vienetą 
nusinešė Ona Bone, antroje 
liko jos duktė Vilija, o trečioje 
L. Balčiūnaitė iš Clevelando 
"Žaibo". Jaunių klasėje I v. 
laimėjo P. Marks iŠ Chicagos, 
II v. — R. Jarašūnas iš Los 
Angeles „Bangos" ir III v. —T. 
Vebeliūnas iš New Yorko. 

Senjorų klasėje I v. — A. 
Saunoris, Hamiltono "Ko
vas", II v. — H. Bone, Austra
lija ir III v. — A. Balnionis, 
Australija. Vyrų dvejetą lai
mėjo C. Andrikonis ir A. Bal
nionis, Australija, II v. — J. 
Kavaliauskas ir J. Baltrušai
tis, Chicaga ir III v. — A. Sau
noris ir B. Petrauskas. 

Paš to i š la idas m a ž i n a n t , p a k v i t a v i m a i už g a u t a s prenumeratas 
nes iunčiami . A n t D R A U G O p n e k iekv ieno skaitytojo adreso, g a v u s is 
jo mokest į , a tžymima, iki k a d a yra užsimokėjęs. 

y2 metų 3 men. 
DRAUGO prenumerata m o k a m a iš anks to 

m e t a m s 
Chicago ir C o o k C o u n t y $50.00 
Kanadoje (U. S. A. dol . ) $50.00 
Užs ienyje $50 .00 
Kitur — Amer ikoje - - $50.00 
Savait inis (Šeštad. pried.) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
S19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
S2OC0 

l 
• Administraci ja dirba kas 
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
nia is nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba k a s d i e n nuo 
8:30 — 4:00, Šeštadieniais 8:30 — 

12:00. • 

• Redakcija s tra ipsn ius ta i so savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
n e s a u g o . Juos grąž ina t ik iŠ anksto 
sus i tarus . Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Ske lb imų kainos 
pr i s iunč iamos g a v u s praSymą. 

Vyrų „A" klasės laimėtojui 
dr. K. Jakštui teko ir perei
namoji taurė, skirta dr. A. 
Nasvyčio atminimui, ją pra
ėjusiais metais buvo laimėjęs 
J. Chrolevičius iš Hamiltono 
„Kovo". 

DR. KENNETH J . YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

2. Biliūnaitė Kristina (Ž) 29'-

1" 
3. Žukauskas Paulius (A) 

3o'-9" 
Disko (2 kg) metimas 

1. Liutikas Vidas (C) 94'-0" 
2. Kijauskas Paulius (Z) 94'-

0" 
3. Žukauskas Paulius (A) 

76'-.5" 
Ieties (800 g) metimas 

1. Drunga Karolis (C) 152'-

Suolis 
Aras (A) 

Šuolis 
Aras (A) 

ŠACHMATAI 
17 dalyvių buvo suskirstyti į 

tris klases. „A" klasėje laimė
toju išėjo dr. K. Jakštas iš 
Chicagos, surinkęs 5 taškus. 
Antrą vietą paėmė A. Sii 

1 tolį: 
15'-9 1/2" 
į aukštį: 
5'-3". 

Nausėdas 

Nausėdas 

Schaffner 

estafetė: 

2" 

Rutulys (4 kg): 
Pvobert (Z) 37-10". 

Diskas (1 kg): 
Aras (A) 107'-0". 

4 x 100 m 
Clevelando „2aibas" 54.5 sek. 

JAUNIŲ D KL 
100 m A l e k s a n d r a s 

Žaliauskas (A) 14.4 sek. 
200 m A. Žaliauskas (A) 

28.6 sek. 

naitis iš New Yorko, surinkęs 
4,5 taško. Trečia vieta dali
nos i P. Š a l k a u s k a s iš 
Chicagos, A. Kulikauskas iš 
Kalif. „Bangos" ir E. Staknys 
iš New Yorko LAK, visi su-

Nausėdas rinkę po 4 taškus. Vyrų „B" 
klasėje I v. teko A. Litvinui iš 
Chicagos, 2 v. — J. Damb
rauskui iš Australijos ir 3 v. — 
R. Čepeiei iš Chicagos. Jaunių 
klasėje su 4 taškais aukso 
medalį laimėjo A. Kuli
kauskas iš Kalifornijos, su 2 t. 
antra - trečia vieta pasidalino 
J. Drunga ir V. Šuopys, abu iš 
Chicagos. 

DR. ARVYDAS VANAGONAS 
VIDAUS LIGOS 

Spec. GASTROENTEROLOGIJA 
25 E. VVashington, kamb. — 1929 

Tel. 236-2188 
Priima tik susitarus 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. Y1JAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv. 
12—6:30; šešt. tik susitarus. 

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 

DR. VILIJA LABANAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

Clear Ridge Medica! Center 
6745 VV. 63 St., Chicago, 111. 

Ofs . tel. 586-2611 
Ansvverng Service — 374-4828 

Valandos pagal susitarimą 

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

6 4 4 9 S o . Pu lask i Road (Cravvford 
Medica l B u i l d i n g ) . T e i . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Ofs. 735-4477 Rez 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. OEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 483-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. REliance 5-181 1 

DR. WALTER J. KiRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

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

2 6 5 9 W. 59 St . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm. , 
antr , trec\, ketv ir šeštad 

Tel . o f i s o ir b u t o : OLyrnp ic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč 5ešt 12 iki 4 vai popiet 

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

4600 VV. 1 0 3 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Va landos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

o — 8 antr 1 2— c; penkt.10— 12, 1 —i 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-0801 

DR. J . MEŠKAUSKAS 
O D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Eigin, 111.60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ' LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 \ . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

mylia j vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valindos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai] 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta trel 

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, namu 448-61«5 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Strm 
Pirm., antr . ketv ir penkt. 
valandos pagai susitarimą 

Ots. tel. 586-3 16b; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai. pirm , antr ketv ir penkt 

2-7, šeštadieniais pagal susitarimą 



Gydymosi išlaidos: 

KODĖL TAIP BRANGIOS? 
Vakarykščiame vedamaja

me citavome iš t raukas iš žy
maus amerikiečių juristo Er-
nest van den H a a g straipsnio, 
kuriame jis priėjo prie išvadų, 
kad 1. ligonio teisės į privatu
mą atžvilgiu esama daug 
panašumo tarp ligoninių ir ka
lėjimų, kartais net pirmųjų ne
naudai, ir kad 2. buitinio ap
tarnavimo kokybės prasme 
ligoninės atsilieka nuo vieš
bučių, nors kambario brangu
mo prasme jos žymiai juos 
pralenkia. 

Tęsdamas mintį toliau, prof. 
van den Haag rašo: 

"Praeityje gydytojai bijoda
vo lankyti vargšus jų pergrūs-
tuose ir nešvariuose lūšny-
nuose. Laimingi tie vargšieji, 
kuriuos priimdavo į ligonines 
ir ten gydydavo labdarybės 
vardu. Turtingieji būdavo 
gydomi namie. Tačiau moder
nioji medicina remiasi sudė
tinga aparatūra, kurią galima 
tik ligoninėse įrengti ir kuri 
užtat vartojama tiek turtin
giems (ar bent apsidraudu
siems), tiek neturtingiems 
g y d y t i . L i g o n i n i ų a d m i 
n i s t r a to r i a i su š iuo išsi
vystymu dar nėra apsipratę, 
nes jie ir toliau kiekvieną pa
cientą traktuoja taip, lyg jis 
būtų kuo nors nusikaltęs ir lyg 
paguldymu į ligoninę jam bū
tų daroma kažkokia nepap
rasta malonė". 

"Man nežinomas joks vieš
butis, — tęsia toliau autorius, 
— kuris iš tavęs reikalautų da
lintis kambariu su trimis ar 
keturiais — a r net su vienu 
svetimu žmogumi. Ligoninėse 
— tai normaliausia rutina. Ka
dangi viešbučiai įstengia pa
rūpinti neblogus kambarius už 
maž iau ka ip 40 dol. , ko
dėl ligoninėse kambarys kaip 
toks turėtų būti keleriopai 
brangesnis? Kodėl sergan
tiems žmonėms privaloma 
atsisakyti privatumo, kai jie 
serga, jeigu tai nėra privalo
ma, kai jie sveiki? Aš neįžiū
riu jokios priežasties, dėl ku
rios p r i v a t ū s k a m b a r i a i , 
nemažiau patogiai apstatyti 
kaip ir viešbučiuose, negalėtų 
tapti savaime suprantamybė 
visiems apsimokantiems kli
entams". 

Galop prof. van den Haag 
prieina prie — sąskaitos už vi
sus tuos malonumus klau
simo... "Sutinkant, kad mo
dernioji medicina su visa jos 
aparatūra y ra brangi, ligoni
nės sąskaitos dydis vis tiek lie
ka mįslė". Ir jis mėgina šią 
mįslę išrišti, suminėdamas 
bent "penkis faktorius, kurie 
išpučia ligoninės patarna
vimų kainą". Štai jie: 

"(1) Popierizmas. Tai yra vi
sų pirma valstybinių regulia
cijų rezultatas, kurį galima su
švelninti tik tas reguliacijas 
suprastinus. Tuo tarpu popie
rizmas lieka baisus ir ėdrus. 

"(2) Per dideli ir per bran
giai apmokami tarnautojų kad
rai. Nors profesionalų kadrų 
vos vos užtenka ir jiems toli 
gražu nepermokama, neprofe-
sinio ligoninės štabo yra per 
daug ir jo algos per didelės. Iš 
kur aš tai žinau? O iš to, kad 
žmonių, ieškančių įsidarbinti 
ligoninėse, yra žymiai dau
giau, negu jose yra laisvų dar
bo vietų. Vadinasi , darbinin
kams ligoninės moka daugiau, 
negu reikia jiems pritraukti. 

"(3) Ligoninėse gydosi daug 
asmenų, kurie nepajėgia mo
kėti ir neturi jokio draudimo. 
Jų gydymosi išlaidas turėtų 
padengti visuomenė, bet taip 
nėra. Ligoninės neapdraustų 
beturčių gydymo išlaidas per
kelia apsimokančiųjų ir ap
draustųjų pacientų sąskaiton. 
Moraliniu požiūriu žvelgiant 
tai nepateisinama. Faktas, 
kad tu susergi, esi reikalingas 
gydymo ligoninėj, ir nuo to esi 
apsidraudęs arba už tai gali 
apsimokėti — nėra joks pa
grindas būtent tave (užuot vi
suomenę aplamai) priversti 
mokėti už tuos, kūne nėra 
apsidraudė ar negali apsimo
kėti. Bet ligoninė kaip nors tu 
ri sudurti ga.a «u x a - ; Išeitis: 

pravesti įstatymą, kuriuo ligo
ninėms už nemokančius pa
cientus būtų at lyginama iš 
valstybės iždo. 

"(4) Medicinos priežiūra 
pasidarė b rangi dėl gydyto
jams prieinamos aukštos ir 
daug kainuojančios technolo
gijos, kuri milžiniškai page
rino terapijos kokybę. Vis dėl
to šiuo techniniu atžvilgiu 
esama pertempimų. Kamba
riai, nors per skūpiai įrengti 
patogumo prasme, per eks
t ravagant iška i įrengti medi
cininės technologijos prasme. 
(a) Kiekviena lova turi bran
gų elektrinį motorą, kuris lei
džia ją pakelti ar nuleisti dali
mis. Tai smagu ("fun") i r 
palengvina lovos pervilkimą. 
Tačiau visų kitų pageidauja-
mybių gal ima lygiai gerai i r 
net didesniu patogumu pa
siekti, strategiškai išdėstant 
pagalves. Mažiau "fun" — bet 
užtat daug pigiau, (b) Kiekvie
name kambaryje yra laidas 
deguoniui. Tačiau jo reikia tik 
mažai ligonių proporcijai, (c) 
Kiekviename kambaryje y ra 
interkomunikacinė sistema su 
garsiakalbiu — bereikalingai, 
nes juk esama telefono. 

"(5) Didelė ligoninės išlaidų 
dalis šiuo metu yra mokama 
ne tiesiai paciento, o vad. "tre
čiųjų", būtent draudimo bend
rovių ar mokesčių mokėtojų 
(per Medicare ar Medicaid). 
Tai irgi priežastis, dėl kurios 
jos tokios aukštos. Papras
čiausioj! reforma būtų ši: už
tikrinti, kad, nepaisant kiek 
jis bebūtų apsidraudęs, kiek
vienas pacientas (išskyrus 
tuos, kurie yra žemiau neturto 
ribos) pa t s iš kišenės apsimo
kėtų dalį sąskaitos ir tuo būdu 
pasidarytų suinteresuotas, 
kad ta sąskai ta būtų kuo ma
žesnė. Jei pacientas neatgaus 
intereso minimalizuoti gydy
mosi iš laidas (tokio intereso, 
kurio negali lygiai sėkmingai 
siekti jokia "trečioji šalis"), ta i 
tos išlaidos vis augs ir augs, o 
ligoninės taps vis mažiau ir 
mažiau svetingos". 

Prof. van den Haago pasta
bose dėl gydymosi ligoninėje 
kainų kilimo (ir jo pristabdy
mo) yra šis tas diskutuotino. 

Galima sutikti, jog kai kurie 
profesiniai ligoninės tarnau
tojai (pvz., slaugės, technikai) 
nėra per dosniai apmokami. 
Tačiau daugelio rimtų stebė
tojų nuomone, gydytojų atly
ginimai — išpūsti. Žinoma, 
gydytojai verti puikių algų už 
jų ilgai trukusį ir daug kaina
vusį profesinį pasiruošimą, o 
ypač už t as be galo a tsakingas 
pareigas, kurias jie dažnai su 
dideliu pasisekimu ligoninėj 
atlieka. Tačiau šiandien gydy
tojai neatliktų taip našiai sa
vo darbo, jei jie neturėtų dide
lio ramsčio, būtent, modernios 
technologijos. Per pastaruo
sius kelis dešimtmečius gydy
mo rezultatai milžiniškai pa-
g e r ė j o d a u g i a u s i a d ė l 
technologijos ištobulėjimo. 
Gydytojai tapo technikais 
(nepasilikdami vien improvi-
zatoriais, nuojautos ir "gerų 
rankų" virtuozais). Bet užtat 
kodėl gydytojams mokėti de
šimt ar dvylika, o ne, pvz., aš
tuonis ar šešis kartus dau
giau, negu mokama kitiems 
kvalifikuotiems technikams? 

Kad prof. van den Haag ne
kritikuoja gydytojų atlygini
mo (ir aplamai į visą problemą 
bei jos sprendimą žiūri "laisvo
sios rinkos" principų pagrin
du), rodo jį esant konservato
r i u m . K a d j i s n e s i ū l o 
ligoninėms išvaryti vargšus, 
jokio draudimo (net Medicaid) 
neturinčius pacientus, rodo jį 
esant gailestingu konservato
rium. Kad jis siūlo, jog šių pa
cientų gydymo išlaidas apmo
kėtų ne tos pačios ligoninės kiti 
pacientai (kaip dabar daro
ma), o tiesiog valstybė, rodo jj 
esant drąsiu konservatorium. 
Bet kaip kitaip, negu drąsio
mis, radikaliomis priernnnė-
mis. išspręsime astonomiškai 
U i d i . f c r j r i . i V i J U i r U i L i J i M i l U O. j j 
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E L. BENDRUOMENĖS 
SEIMO PABAIGA 

Su entuziazmu PLB seimas 
birželio 30 d. sutiko bendrą dr. 
K. Bobelio ir inž. V. Kamanto 
pareiškimą apie susitatimą su
derinti bendrą PLB ir Vliko 
darbą Lietuvos labui. Dr. K. 
Bobelis savo žodyje tvirtai pa
reiškė, kad "mes sutarėme 
bendrai dirbti ir dirbsime". 
Inž. V. Kamantas pasisakė, 
kad ši diena jam labai laimin
ga, nes galėjo paduoti kits ki
tam rankas bendram darbui. 
"Nuo šiandien pradedame ar
timą bendradarbiavimą". 

N a u j a va ldyba 

Naujos valdybos vardu kal
bėjo dr. T. Remeikis, įgaliotas 
naujai ištinktųjų. Padėkojo už 
aiškų mandatą vadovauti lais
vajai tautos daliai, kuri yra 
neatskiriama nuo visos tautos 
ir turi nešti pagalbą pavergtai 
tautai . Kreipdamasis į dr. J . 
Sungailą, pažymėjo, kad jų 
grupės kandidatavimas rinki
muose labai vertinamas, kaip 
demokratinės opozicijos pasi
reiškimas, laiduojąs demokra
tinį LB kelią. Naujoji valdyba 
daugiau susideda iš augusių 
Vokietijoje, mokslus ėjusių 
Amerikoje. Susideda iš ateiti
ninkų, skautų, santariečių. Tai 
liudija visų grupių demokrati
nį bendravimą mūsų tautos la
bui. Niekada nėra išeivijos bu
vusios galingesnės tiek mate
rialine, tiek dvasine prasme, 
taip gyvastingai besireiškian
čios. Stengsimės užtikrinti, 
kad vaikai tų jaunuolių, kurie 
rinksis į jaunimo kongresą, už
imtų mūsų vietą. Mes siekia
me gyvastingos išeivijos. Mū
sų dėmesys tautai bus lygiai 
svarbus, kaip ir išeivijai. Siek
sime Lietuvos dabartį pažinti 
ir teikti pagalbą tautos išlais
vinimui. 

Išeiviškas gyvenimas yra 
prakeikimas, nes mus naikina 
svetima aplinka, bet drauge 
yra ir palaima, atskleidžianti 
naujas galimybes kultūri
niams laimėjimams 

Poezi ja i r proza 

Montažą paruošė A. Kižie-
nė. Scenai atsidarius, suskam
bėjo B. Pakšto ragelis ir D. Po-
l ikaičio p ianino ga r sa i . 
Tautiniais drabužiais pasi
puošusios mergaitės pasakojo 
apie "Aušros" pasirodymą, jos 
užmojus, jos nešamą lietuviš
ką žodį ir mintį. Kalbėjo apie 
kunigaikščių Lietuvą, Margio 
auką Pilėnuose. 

Sol. A. Buntinaitė padaina
vo "Giedu dainelę" ( jai prita
rė ir scenoje buvęs jaunimas), 
"Op, op, kas ten Nemunėli", 
"Lakš t inga l ė l e , l i n k s m a s 

paukšteli". J a u n i m a s pasako
jo apie senovės Lietuvos gam
tą, papročius, kovas ir pilia
kalnius, ragino neužmiršt i , 
kuo senovėje buvome, ir mylė
ti lietuvių kalbą: "Nėr tėvynės 
be liežuvio". "Prabrėkšk Auš
rele, tekėk saulele". Kaip 
"Aušrai" auš tant n y k s t a tam
sybės, ta ip ateis šviesos die
nos Lietuvai". Paba iga i sugie
dojo "Lietuviais esame mes 
gimę" visiems da lyv iams su
stojus salėje ir išvien dainuo
jant. 

Senosios valdybos vardu 
Senosios valdybos va rdu 

pirm. V. K a m a n t a s pabrėžė, 
kad organizuota lietuvių veik
la vyksta daugybėj kraštų. Vy
riausias veiklos p lanuotojas — 
seimas, kuris nus ta to atei t ies 
veiklos kryptį ir darbus . Dėko
jo dr. K. Bobeliui už dalyvavi
mą seime, sveikino jį ir D. Bo-
belienę. Priminė, kad s e imas 
pasisakė už l i tuanis t inės ka
tedros steigimą, už "Pasau l io 
lietuvio" plėtimą. N u t a r i m a i 
bus įgyvendinti, ka i j ie bus 
realūs, kai bus ryžto juos įgy
vendinti. Dėkojo Lietuvių die
nų rengimo pirm. dr. A. Raz
mai, seimo organ izav imo 
pirm. dr. P. Kisieliui. Dėkojo iš 
įvairių kraštų a tvykus iems lie
tuviams, kiekvieną šalį išvar
dindamas. Dėkojo ir buvus ios 
valdybos na r i ams . Nauja ja i 
valdybai linkėjo visomis jėgo
mis siekti svarbių tikslų: at
gauti laisvę Lietuvai, ve ik ian t 
drauge Liet. Bendruomenės ir 
Vyr. Liet. Iš la isvinimo komi
teto sujungtomis r ankomis . 

Seimui p i rmin inkavęs V. 
Raulinaitis dėkojo už gražų 

bendrada rb iav imą posėdžių 
metu ir ska t ino darb ingai rem
ti nauja i išr inktos valdybos 
p a s t a n g a s . 

Dr. P. Kisielius savo užbai
g i ama jame žodyje sveikino 
Vliko ir Liet. Bendruomenės 
vienybę. Dėkojo dalyviams, 
komiteto na r i ams , Pasaul io 
liet. redaktoriui inž. B. Nai
n iu i už p a t a r i m u s ir talką. Iš 
16-kos k ra š tų atvykę a ts tovai 
liudijo išeivijos gyvybę. Visi 
a t s tovai drausmingi , suma
n ū s . Visi į t ikinančiai perteikė 
lietuvių vaizdą jų kraštuose, o 
j a u n i m a s š iame seime — ta i 
Dieve duok tokio daugiau. At
važ i av imas iš Pietų Ameri
kos, Australi jos liudijo didelę 
meilę savo tauta i . Darbas po 
šio seimo bus planingesnis , 
sėkmingesnis . Visi a tga l į dar
bą vienybėje su kovojančia 
t au ta , l auk i an t antrosios Auš
ros. 

P a s k a i t a a p i e " A u š r ą " 

Iš Toronto atskridęs "Tėviš
kės Žiburių" redaktorius dr. 
Pr . Gaida kalbėjo tema: "Auš
r a — kelrodis dabarčiai" . J i s 
pr iminė sunkią carist inę prie
spaudą po 1863 m. sukilimo. 
Buvo uždarytos 150 parapinių 
mokyklų. Rusiškų mokyklų 
Lietuvoje buvo 50, bet jos bu
vo nemėgiamos. Lietuvoje bu
vo sutemos. I lgėdamiesi švie
s o s , s l a p t ą j į l a i k r a š t į 
pavad ino "Aušra" . J o s pradi
n inka i buvo jauni: Miksas te
turėjo 21 m., Maironis — ta ip 
pat , Š l iupas — 24 m., J a n k u s 
25 m., Basanavič ius buvo vy
resnis. " A u š r a " ėjo 3 metus 4 
mėn. Išėjo 40 numerių, turėjo 
69 — 300. Spausdino 1000 egz. 

Dar pr ieš "Aušrą" buvo pa-

Prezidento Ronaid Reagano sveikinimo telefonu iš Kalifor
nijos klauso dr. Antanas P«.azrna, vyr. Pasaulio Lietuvių die
nų rengimo komiteto pirmininkas, šonuose — dr. Vitalija 
Vasaitienė. Dainų šventės programos vedėja, ir Vaclovas 
Momkus. Dainų šventės rengimo komiteto pirmininkas. 

Nuotr. J o n o Kuprio 

Dr. Petras Kisielius, PLB seimo rengimo komiteto pir
mininkas, sako seimo užbaigimo kalbą. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

sirodę keliolika lietuviškų laik
raščių, "Nusidavimai Dievo 
katalystės" pasirodė 60 m. 
prieš "Aušrą". Tačiau anks
čiau Mažojoj Lietuvoje leisti 
laikraščiai buvo daugiausia 
skirti religinei minčiai. "Auš
ra" išėjo su nauja tautine vizi
ja "Aušrai" rūpėjo prikelti po
l i t i n i a i sunykus i ą tautą . 
"Aušra" jau siekė laisvės ne 
revoliucijos, o mokslo, švieti
mo keliu. 

Dabar Lietuva vėl atsirado 
sutemose, kaip aną šimtmetį. 
Dabar mūsų žmonėms rūpi ne 
anie didieji plotai, o pati tauta 
ir jos laisvė. Kai "Aušroje" 
ėmė išsiskirti pažiūros "Auš
ra" sužlugo. Ir mes daug prisi
dėsime prie Lietuvos išsilais
vinimo, jei eisime vieningai, 
kaip "Aušros" pradžioje. Koor
dinuodami savo pajėgas, mes 
įstengsime atlikti savo užda
vinį. Laisva, savarankiška 
Lietuva — mūsų siekimas, 
kaip Basanavičiaus. "Aušra" 
buvo kuklių idealistų užmojis. 
be kurio gal nebūtumėme tu
rėję nė vasario 16 dienos. Mū
sų uždavinys užgrūdinti nau
ją, laisvą Lietuvą. 

Dr. P. Kisielius padėkojo 
prelegentui, leidusiam prisi
minti mūsų atgimimo praeitį. 
Paskat ino dalyvauti Jaunimo 
kongreso atidaryme, operoje, 
dainų šventėje. 

Seimo metu septyniuose 
Jaunimo centro antro ir trečio 
aukšto kambariuose vyko pa
rodos, kur pavaizduota visų 
kraštų lietuvių veikla. Daugy
bė nuotraukų, braižinių, kny
gų. Viskas labai skoningai su
tvarkyta. Pirmą kartą taip 
plačiai pavaizduotas pasaulio 
lietuvių gyvenimas ir darbai. 
Gaila, kad koncentruojantis į 
posėdžius, paroda mažokai bu
vo lankoma. 

Labai gausi Br. Kviklio su
rengta "Aušros", spaudos 
draudimo ir dabarties pogrin
džio spaudos paroda. Apie 500 
retų nuotraukų ir apie 500 re
tų leidinių. Tai didelis istori
nis lobynas. Daug tų ekspona
tų bus nugabenta parodon į 
Augsburgą, kur vyks studijų 
dienos. 

/ . Pr. 

KO TRŪKSTA? 

Išeivijos istorikas turėtų 
koncentruotis i dvi sritis: išei
vijos istoriją ir Lietuvos isto
rijos populiarizaciją sve
timomis kalbomis. Ir vienoje, 
ir kitoje srityje dar tik pradžia 
padaryta. Dar vis neturime 
gero Lietuvos istorijos vado
vėlio anglų kalba. O būtų toks 
reikalingas prancūzų, vokie
čių ir kitomis kalbomis. 

Vincas Trumpa 

SIBIRO 
SĄVARTYNAI 

Romanas 
P . M E L N I K A S 
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Jo žmona ištekės, o gal jau ištekėjo už kito. 

Semionas jo niekada neišleis, nes jis labai ver
t inamas. Juk kaip Semionas ir Pietia sandėly jį gyrė! 
„Tu, Zoltaška, tik dirbk" — girdėdavo iš visų pusių. 
„Tu dirbk, tu meistras". 

Net naktį prikeldavo. 
Anglių kasykloj trūko ekskavatoriaus grandinė! 

Mašina uolon įstrigo ir užmušė kelis darbininkus. 
Skubėk! Tik nagingas Zlotnis mokės ekskavatorių, 
kaip žvėrį, iš tos uolos išpainioti. 

— Idiotai, tam reikės dešimt „Stalinec" 
traktorių! — prisiminė Zoltanas savo šauksmą prieš 
mėnesį, kai pažadino iš miego. — Ar turite tiek 
traktorių? 

— Tiek neturim. Tik šešis. 
— Tai kodėl mane pažadinot? 
— Kadangi partijos sekretorius Semionas taip 

sakė. Skubiai, jis sakė, pažadinkit Zlotnį, jis viską 
sutvarkys. 

— Kiek traktorių yra garaže? 
— Du. Kiti prie kelių darbo. 
— Tai nieko neišeis. Ar žinot, ką reikėtų daryti? 
— Mum nesvarbu, yriausias inžinierius visa tai 

pavedė ir panko tau. Zlotnį 
Paliko man. . Taip jie viską ir krauna ant mano 

pečių ir po to rašo apie Stalino progresą ir stebuklus 
naujo Sibiro planavime. Bet vien dešimtadalis 
laikraščiuose vra tiesos. Iš tikrųjų yra žmonių aukų, 

nežmoniškumo, netvarkos. . . Nea t sak ingumas lydi 
mažiaus ią progreso kostelėjimą. Tavęs net 
neklauso.. . 

Kai t r auk i an t kasimo mašiną pras tas lynas 
nutrūko ir šv i lpdamas nupjovė galvą darbininkui, jie 
t ik ta i galvom pa l ingavo ir pasakė: ,.ką padarysi?" 

Ir ta i tęsiasi nuo Rusijos istorijos pradžios. Tai 
įsiėdę į rusų kraują. Jū s gal duosite pasauliui 
p r a n a š ą su caro ka rūna ar su pjautuvo ir plaktuko 
ženklu — nebus jokio skirtumo. Jūs vis vien liksite 
rusa is ! J ū s tuo t ikit ir čia prasideda ir baigiasi jūsų 
pasaul i s . Esat gimę tokiais — ir mirsit tokie. Susi-
dėtumėt net su velniu, jei jis padėkų jums užkariauti 
visą pasaulį--. Ta ip keikėsi išvargęs Zoltanas panosė
je. 

Ar čia yra k a s blogo? Ne. Kiekvienos tautos 
n a r y s tai panaš ia i svajojo ir svajoja. Seniau žmogui 
buvo kemšamos įvairios religijos, moralė, ideologi
jos, įvairios ekoaominės sistemos ir tik vėliau visa 
ta i istorikų }fiĖm> pa te is inama. Net vergija ir in
kvizicija! Buvo -pateisinama, nes taip diktavo slapti 
visų žmonių nora i . Tai buvo „laikmečio dvasia". 

Tokiu būdu ne tik anuomet Petras Didysis, bet ir 
S ta l inas šiais laikais žiauriausiu būdu jums „ati
d a r o " langus į Vakarus , galvojo Zoltanas. 

Ir no r s už nag ingumą prie traktorių ir inžinieriš-
ką išmonę, a tpala iduojant uolon įstrigusią mašiną. 
kišenėse čežėjo rubliai ir červoncai, nemiga, 
nuo la t inė į t ampa ir ne tvarka darbe jį nervino. J is 
geidė atsigult i ir miegoti savaitę, net visą mėnesį. Jei 
nak t imi s pabudę neverktų Flavos vaikai, jei vištos ir 
pa r š iukas nelandžiotų jo kojom, jei užtektų jėgų... 

Ir Zol tanas jums nėra plieninis, o taip pat nėra 
Dievas, idiotai. 

J i m a t ė prie arbat inės Sokol vežime sėdinčią 
kolūkio moterį- J ą šaukė vidun, be t ji susitraukusi 
šalo l auke ir nėjo į vidį. Kai tuo tarpu Batiukas viduj 

i 

turbūt patogiai kojas ištiesęs sau gėrė šiltą arbatą, 
juokavo su Klava, pa t raukdamas gal ir iš buteliuko. 

Moteris vežime turbūt nėra rusė ir ji nenori 
maišytis su vietiniais. Gal ir ji jaučiasi taip pat kaip 
jis nežino, ką atsakyti ir kaip kalbėti prašnekinta 
rusų. 

— Tu ne rusas? — darbo metu prie ekskava
toriaus Zoltano paklausė vienas brigadininkas. 

— Iš tolimo krašto, brigadieriau. 
— Tai užsienio kraštas ar ne? 
— Taip. Vengrija. 
— Tu esi vengras? 
— Taip. 
— Blogi žmonės... 
— Kodėl? 
— Jie prieš m u s kovojo 1917-taisiais ir 1942-

aisiais metais. 
Negi jam reikėjo aiškinti, kad tai nebuvo dėl 

skirtingos politinės ideologijos, bet dėl pačios Rusi
jos, su kuria Europa vis susidurdavo? 

Tai būtų tik bergždžias burnos aušinimas. Rusas 
brigadininkas istoriją interpretavo kitaip. J a m 
istorija nebuvo mokslas. Jis ją nešiojo savo krau-
juje, savo širdyje, savo dvasioje... 

— Bet kaip tu čia patekai? — domėjos bri
gadininkas. 

— Ii ekskursijos Rusijoj 1939-taisiais metais 
manęs neišleido. 

» Brigadininkas prasižiojo ir kažką norėjo sakyti, 
bet susilaikė. Jis užsidegė cigaretę ir pūsdamas 
dūmą vėl tęsė savo: 

— Ar kare vengrai užmušė daug rasų? 
— Nežinau. Aš — nė vieno. 
— Jei taip, tavęs čia nebūtų atvežę. 
— Aš patekau čia ne už tai. 
— Tai už ką? 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1983 m. liepos mėn. 8 d. 

Po iškilmingų šv. Mišių Pas. Lietuvių dienų pro- Rimšelis, kardinolas Joseph Bemardin, dr. P . 
g a Quigley South seminarijos bažnyčioje, įteikus Kisielius, dr. A. Razma, Linas Kojelis ir Jozefina 
kardinolui J . Bernardin dovaną — gintarinę Vii- Daužvardienė, Lietuvos gen. konsule, 
n iaus Trijų Kryžių statulėlę. Iš kairės: kun. dr. V. Nuotr. Z. D e g u č i o 

PAGALBA KOMUNISTŲ 
KANKINAMIEMS KUNIGAMS 

Mieli draugai, V-tojo Jaunimo kongreso dalyviai 

kad yra lietuviai katalikai, ne 
tik kad jie yra daug dirbę su 
jaunimu, ar kad jie yra Lietu
vos jaunimo herojai. Verta už 
juos kovoti, nes jie yra aukš
čiausi humanistai . Vargu ar 
gal ima išugdyti kilnesnių as
menybių ar asmenybių su 
aukštesniu idealizmu už juo-! 
du. Už juos turėtume kovoti, 
nežiūrint, net kokios tautybės 
jie bebūtų. Kun. Svarinsko pa
vardė ne kartą linksniuojama 
didžiuosiuose Amerikos laik
raščiuose, žurnaluose bei radi
jo programose per paskuti
nius kelis mėnesius. J is jau be 
mūsų pastangų yra interna
cionalinė figūra. Kardinolas 
Bernardinas, gal pats galin
giausias dvasiškis Amerikoje, 
stipriai pasisakė kun. Sva
rinsko reikalu. Tokio lietu
viams pa lankaus klimato gal 
dar niekad nesame turėję. 

Mieli draugai, remkime kun. 
Pūgevičiaus vedamą katalikų 
Šalpos Fondo darbą išvaduoti 

kun. Sigitą ir kun. Alfonsą. 
Gelbėkime juos taip, kaip jie 
gelbėjo kitus nuskriaustuo
sius. Melskimės už juos taip, 
ka ip jie meldėsi už mus, gyve
nančius užsienyje. Platinkime 
ša lpos Fondo atspausdintas 
atvirutes kun. Svarinsko ir 
kun. Tomkevičiau8 reikalu. 
Supažindinkime amerikiečių 
parapijų kunigus bei diecezijų 
vyskupus su jais. Kelkime jų 
reikalą savo kongresmanams 
ir senatoriams. 

Laukiame Jūsų pagalbos! 
Vienas iš jūsų 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. B R I Z G Y S 

Darb* TaUnrioa; 
Nuo 8 • . ryto iki 5 • . popitt 

Mtadieniai pagal susitarimą 
MM S. Kadzia Areni* 

dueaco, D- M62S Tai. 77S-800C 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. 2Į/2 kamb. apstatytas bu
tas, 65-tos ir Talman apyl. 160 dol. 
mėn. Skambint 434-7894. 

MALĖ & FEMALE HELP 

Isnuom. Union Pier, Mich., nuo liepos 
17 d. iki rugsėjo 3 d. butas — (2 lo
vos), virtuvė. Dušas. Chicagoje skam
bint tel. 737-2847. 

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

10 — 20 — 30f» pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAP0L1S 
S208V2 We*t 95th Street 

Telef. GA 4-8«54 
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Kai žmogus skęsta sunkių 
laikų nelaimėse, jis tiesia pa
galbos p rašanč ią ranką savo 
d r a u g a m s ir pažįstamiems. Aš 
kreipiuosi j J u s dėl dviejų as
menų, būtent , kun. Alfonso 
Svar insko, Viduklės parapijos 
klebono, ir kun. Sigito Tamke-
vičiaus, Kybar tų parapijos kle
bono. J ie abu yra Tikinčiųjų 
teisėms gint i komiteto nar ia i 
ir abu šiuo metu kali kalėji
muose. 

Kun. Alfonsas suimtas 1983 
m. sausio 26 d. ir nuteistas ge
gužės 7 d. kalėti 7 metus ir 3 
metus t remt ies . Kun. Sigitas 
buvo su imtas gegužės 7 d. ir 
dabar l auk ia panašaus liki
mo. Kun. Alfonsą ir kun. Sigi
tą pažįstu asmeniškai . Krei
piuosi į J u s ne dėl to. kad J ū s 
esate m a n o vienminčiai, bet 
todėl, k a d kun. Alfonsas ir 
kun . Sigi tas , nors niekad Jū
sų nematę , laiko jus savo 
drauga is . Kadangi jų abiejų 
lūpos d a b a r uždarytos, tad aš 
kalbu Į J u s jų vardu. 

Sunku lietuvių išeivijos jau
nimui identifikuotis su Lietu
vos Katal ikų Bažnyčios kovo
tojais. Pa t i Lietuva, atrodo, 
ta ip toli, kažkur kitoje Atlan
to pusėje. Daugumas dar nėra 
ap lankęs jos, jos niekad ne
matęs , ta igi sunku įsivaizduo
ti, kokia ji yra . O kągi bekal
bėti apie jos žinomuosius 
dis identus, kurių Lietuvoje ap
silankiusieji dėl gerai supran
tamų priežasčių niekad nesu
t inka ir jų niekad nemato. 
Petkus. Gajauskas, Sadūnai tė 
atrodo ka ip svetimos asmeny
bės, nors apie juos esame daug 
skaitę ir girdėję. Kartais kas 
nors gal i pagalvoti, ar tie žmo
nės t ikrai egzistuoja. Tad su
sipažinkime su kunigais Al
fonsu ir Sigitu. 

S tambaus , vos ne 6 pėdų 
aukščio vyro kun. Alfonso jau
na tv iška , stipri, dominuojanti 
la ikysena dengia jo 59-rių me
tų amžių. J o rankų stambu
mas ženkl ina jo dvasios jėgą. 
Jo an tak ia i išreiškia rimtu
mą, o didelės kovingos akys 
dega iššaukiančiu pasiryži
mu. Kun. Alfonsas yra t ikras 
Kris taus apaš ta las ir savo pa
rapijos ganytojas. J i s myli vi
sus žmones, pavyzdingus ir 
nusižengusius, tiek pat dėme
sio sk i rdamas paklydusiam 
Viduklės girtuokliui, kiek uo
liam bažnyčios lankytojui. 
Kun. Alfonsas savo gyvenimą 
pašventęs kovai už Bažnyčią 
ir Lietuvą, nebodamas savo li
kimo. Ša l ta i jis man rodė ga
balą spygliuotos tvoros, kurią 
kaip suvenyrą parsivežė iš 
koncentraci jos stovyklos, kur 
jis kalėjo. Nors 16 metų išbu
vęs kalėjime, jis kaip liūtas 
nenusileido savo dvikovoje su 
ateizmu. Nepaisydamas savo 
gerovės, kun. Alfonsas viešai 
kovojo už tikinčiųjų teises Lie

tuvoje. Jis drįso viešai dėstyti 
katekizmą. Tokią pamoką aš 
mačiau savo akimis. J i s ne 
kar tą yra vedęs masyvines Ši
luvos procesijas. J o idealiz
m a s yra negęstantis, o jo pa
siryžimas nepalaužiamas. J o 
pasisekimas žmonių tarpe yra 
legendarinis. Štai viena apie 
kun. Svarinską girdėta detalė, 
kuri jam yra labai būdinga. 
Prieš kurį laiką kun . Svarins
k a s sužinojo, kad ateistai ža
da jį nužudyti suruoštoje auto
mobilio avarijoje. Sekantį 
sekmadienį jis žengė į sakyk
lą prieš savo parapiečius. Kaip 
jau ne kartą daręs, rėžė aštrią 
a taką prieš ateistus ir tikin
čiųjų kankinimą. Pamokslo 
gale atskleidė savo parapie-
čiams bedievių planą ir jo ar
tėjanti likimą. Prašė savo pa-
rapiečių tik vieno, kad jo kūną 
parvežtų ir palaidotų jų tarpe. 
Viduklėje. Bažnyčia pravirko. 
Parapiečių įkarštis buvo nesu
valdomas. Po pamokslo visas 
miestelis ir pamaldūs ir atito
lę tikintieji stojo už savo kle
boną. Kleboniją jie saugojo 
dieną ir naktį. Reakcija buvo 
tokia didelė, kad ateistai išsi
gando ir susilaikė. Taip kun. 
Svarinskas išvengė ano liki
mo, štai kaip mylėjo žmonės 
kun. Alfonsą. Nenuostabu, 
kad "Kronikos" atpasakoji
m a s apie kun. Alfonso suėmi
mą, neseniai a tspausdintas 
"Drauge", aiškino, kad buvo 
net kareivių pasiųsta į Viduk
lę jo planuojamo suėmimo me
tu sausio mėnesį. Pastarieji tu
rėjo p a s i t r a u k t i , p a m a t ę 
parapiečių vieningą ryžtą jį 
ginti. Valdžia buvo priversta 
sudaryti kitą suėmimo planą. 

Kun. Alfonsas itin daug jė
gų skyrė jaunimui. J is yra pa
stovus jaunimo dvasios vadas 
ir daug su juo yra dirbęs. Jo 

A* A. Adomo Varno paminklo 
STATYBOS APYSKAITA 

Birželio 17 d. įvyko baigiamasis Komiteto posėdis, kuriame 
buvo patvirtinta iždininko Stasio Vanagūno pateiktoji piniginė apy
skaita: Pajamų gauta — aukų ir už leidinį $6,614.00, palūkanų — 
$402.28. Iš viso — $7018.28. Išlaidų turėta —paminklas — $6,100.00, 
paminklo leidinys — $408.00 ir visos kitos — $135.00. Išlaidų iš vi
so — $6,643.98. Likusius $374.30 nutarta paskirti paminklo priežiū
rai. Taip pat nutarta likusius leidinius platinti be atlyginimo. 

Komitetas reiškia širdingą padėką kan. Vaclovui Zakarauskui, 
pašventinusiam paminklą ir Baliuj Pakštui atlikusiam meninę pro
gramą. Už šiuos patarnavimus jie atsisakė bet kokio atlyginimo. 

Komitetas taria širdingą ačiū aukų rinkėjams, aukotojams ir 
skulptoriui Ramojui Mozoliauskui už menišką ir prasmingą pamink
lą a. a. prof. Adomui Varnui. 

DOMAS ADOMAITIS, 
Komiteto Pirmininkas 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymai 

M 1 G L 1 NAS TV 
Mtf W. (9 S i , 1iL 776-1486 
iiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimuuiniuuuniiur 

HORTICULTURAL 
TRAINEE 

Major Loop business seeks bright. 
aggressive personnel to maintain in-
terior foliage plants. Full time posi-
tion with on the job training. Horti-
cultural background preferred. Mušt 
be reliable self starter with steady 
work record. High school graduate a 
mušt. Good company benefits. Mušt 
speak English. 

Appiy in person only! 
10 A.M. and 3 P.M. at: 

203 N. Wabash 
Room 800 

REIKALINGA MOTERIS 
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dėka jaunimo lankymasis baž
nyčioje keleriopai padaugėjo. 
J i s ypač domisi lietuvių jauni
mu ir jo veikla išeivijoje. 

Kun. Sigitas y r a tiesus, maž
daug 5 pėdų 8 inčių ūgio, vi
dutinio sudėjimo, gerai atro
dąs, 45 metų vyras, šiltomis 
akimis ir tamsiais plaukais, 
truputį praplikęs kampučiuo
se. Jo veide dažnai rymo šilta 
Šypsena, žiba balti dantys , iš 
po antakių šokinėja linksmos 
akys. Tai labai mielas ir drau
giškas žmogus, vienas iš oku
puotos Lietuvos garsiųjų disi
dentų, kuklus savo didingumu, 
nereikalaująs jokio respekto 
sau. tačiau labai pamaldus. 
paslaugus, pasižymįs dideliu 
rūpestingumu nelaimės ištik
taisiais, ypač nepaliaujamai 
yra dirbęs padėti žmonėms, 
teisiamiems ir nubaust iems už 
religinę veiklą. J is yra didelis 
jaunimo draugas, yra daug 
dirbęs su juo ir yra pritraukęs 
daug jaunimo į bažnyčios dar
bą. Jis labai domisi lietuviško 

Kun. Alf. Svar inskas 
jaunimo būkle ir veikla išeivi
joje. 

Savo charakteriu kun. Sigi- ! 
t a s skiriasi nuo kun. Alfonso. 
Jei kun. Svarinskas y ra liū- ! 
tas , tai kun. Sigitas yra lapė. 
Jei kun. Svarinskas imponuo- i 
ja jėga. kun. Tamkevičius 
lankstumu. Savo lankstumu 
jis pastoviai suardydavo be
dievių planus bandan t jį su
niekinti bei sukompromituoti. 
Iki ašarojimo juokdavosi iš jų 
nesėkmių. — toks buvo jo ap
sukrumas pavojaus metu. 

Kun. Sigitas žinojo, kad jo 
dienos suskaičiuotos. Vis dėl
to jis be jokių abejonių ryžosi 
pirmyn, nekreipdamas dėme
sio į savo gerovę. Pa tys Įspū
dingiausi kun. Sigito charak
terio bruožai: jo l inksmumas, 
jo kietumas, nepalaužiamas 
optimizmas, jo geležinė valia, 
jo nervų šal tumas ir išmintis. 
Kun. Sigito populiarumas Lie
tuvoje prilygsta tik kun. Al
fonsui. Visur prisirinkdavo 
minios jo apaštalavimo žo
džių pasiklausyti. Praeityje jo 
areštų ir teismų metu prisi
rinkdavo masės žmonių jo už
stoti. 

Bandžiau Jus , mieli drau
gai, supažindinti su kunigais 
Sigitu ir Alfonsu, kad žinotu
mėte, jog jie tikrai yra tokie -
žmonės, kurie at idavė savo 
gyvenimą už žmogų ir jo tei
ses, už Kristų, už Lietuvą ir už 
mus visus. Kun. Sigitas ir kun. 
Alfonsas yra padėję visai eilei 
kitų, sėdinčių kalėjimuose. 

Dabar yra mūsų eilė padėti 
jiems. 

Tiek tikinčiųjų, tiek bedie
vių akyse šie du kunigai yra 
kovojančios Lietuvos Bažny
čios didžiausi simboliai. Jų 
areštas yra valdžios bandy
mas ne tik juos likviduoti, bet 
taip pat suduoti mirt iną smū
gį Bažnyčiai Lietuvoje. Tai 
yra mostas prieš visus lietu
vius pasaulyje: išeivijoje ir 
Lietuvoje. 

LIETUVOS BAŽNYČIOS I TMsiią vyskupija 
TELŠIŲ VYSKUPU A yra 1-as BRONIUS K V1KITS 

tomas iš LIETUVOS SA2MTCIU seri
jos leidžiamu knygų. 

Sis leidinys gerai paruoštas, 
daug nuotraukų vaizduojančių Lie
tuvos bažnyčias is išores ir vi
daus, koplyčias, kryžius ir kita. kas 
susiję su bažnyčiomis, religiniu 
gyvenimu... 

Knyga didelio formato. 400 psl.. 
kietais viršeliais. Išleido ir spaudai 
paruošė Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press) Čikagoje. Tekstą surinko 
Draugo spaustuvė. Spaudė Morkū
no spaustuvė. Kaina su persiunti
mu 22.50 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventoiai dar prideda $1.2C 
mokesčio. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8065 

i l I l I l I ini l l l l l l l l l l l l l l iHIlI lI l I i l IMilI lHIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

Reikalinga auklė, kalbanti lietuviškai, 
prižiūrėti mažą vaiką. Skambint po 7 
vai. vakaro tel. 861-1022. 

I E Š K O D A R B O 

Išsilavinusi moteris gali prižiūrėti li
gonį arba senelius pilną laiką Chica
goje ar apylinkėse, Indianoje ar Wis-
concine. Rašykite adr. Draugas, Adv. 
5767, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
111. 60629. 

P A B D A V I M U I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse parduo
dama vieta dviems kapams (greta). 
550 dol. arba geriausias pasiūlymas. 
Skambint po 3 vai. popiet telef. — 

I 842-4095. 

R E A L E S T A T E 
i I I i i • i - II.II Į ^ Į 

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį nuo 1 iki 4 popiet 

6740 West 63rd Street 
Naujesnis 3-jų butų po 6]/2 kamb. 3 

llllliUIIHIinilllllllllllllllllilIlHlllllllllilil į dideli king size" miegami, 1% vo
nios. Plius 2-jų miegamų "garden 
apartment". Atskiri šildymai. Aukštos 
"uomos. Skambinkit dabar. 

a s 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS. 405* Archer Avenue, 
Cbkaųp, T » 6 3 2 , tel. 927-5980 

Telšių vyskupi ja 

Master PI 
Bonded, Insured 

i D l i l g 

Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
a vonios kabinetai. Keramikos plyte
les.. Karšto vandens tankai. Flood 
control Užsikimšę vamzdžiai išvaio-

I nu elektra. Palikite pavardę ir teiefo-
Tną — 

6314 S. KOSTNER 
9 kamb. mūrinis. 6 dideli miegami, 3 
vonios Pilnas rūsys. 37 p. sklypas. 
Puikus didelei šeimai arba giminin
gom šeimom. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
3430 West S3rd Street 

TEL. — 434-7100 

ietuviškai. 

TRATINĄS • leL G36-2960 

PALIKIMAS — Namas su pajamom ir 
atskiru 30 p. sklypu šalia. Garfield 
Ridge apyl. Archer ir Hariern Ave. 
Skambint po 6 vai. vak. telefonu — 
586-7684 arba 586-6121. 

J. 8C j . PHARMACY 
2557 W 69th St. Tel. 776-4363 

Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gydomos 
žolės ir 1.1. Važiuojamos kėdės, ramentai ir kt. 
pirkti ar nuomoti 

Nemokamai supakuojame dovanas 
Pristatymą* nemokamai 

ANGELĄ H- VYTENIS DERKIAL savininkai 

Gražus mūrinis — 5 kamb. 2 mieg. 
Aukšta pastogė. Rūsys. Garažas. 30 

p. sklypas. 71 ir Francisco. Nebran-
Įvairių prekių pasirinkimas nebran- į gus 
giai iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCF.I.S FJCPRF.SS 
j 2-ių butų medinis — 5 ir 4 kamb. Di-
1 dėlė pastogė. I maš. garažas. Arti mo-

2501 W S9 S t . Chicago. IL 60629 • kyklų Brighton Parke. $35,000. Ma-
S I L T s I L S I A l Į L I E T U V A i ž a s i™>kėjima*. Savininko paskola. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 
2951 W. 63rd Street 

Tel. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

TeL — 436-7878 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
teka* *•»» 

m— us for 
ygįfc finandnę 

AT fJUl i0W UTB 

9*«S ««•> S * " « S * 

0*rf, *vt ***i Ou»"«^ 

Mutual Federal 
Savinas andloanj 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, iLL. 5GS08 

Pster Kazanauskas. Pres. Tel.: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND S1NCE 1W6 

Mielas lietuvi jaunuoli , už 
juos verta kovoti, nes kun. Al
fonsas ir kun. Sisritas ne tik 

V A L O M E 
— B I T U IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — R£ 7-5168 

» » • » • • • • • * * * • * » * - * • — — « » - » • « * » 
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nhMų APS1TVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
•amo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums I 
ru patyrimu, už prieinamą kainą, pa- Į 
dės. skambinant po 6-os vai. vakaro, j 

Telef. — 476-3950 
MIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIUlItllUIlIUIIItlIUH 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU-

LLAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
Ii o krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į saugu visų 
gerbūvi 
Kaina kietais virieiiais $5.95. 
-^^ė*.u< - $3.96. 

Knyga gaunama ir Drauge 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlllIHi 

BUTU NUOMAVIMAS 

Draudime* — V a l d y m ą 

Nanm pirkLnma — PardavknM 

INCOME TAX 
Not&rmtM — Vi r t i — • 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 

•iiiiiuiiuiiuiiniiniuuiuiiiuuiujituiiii) 

iimiiiiifiiitiimmiiiiiiiiiHtitiiiiiifiiMim 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Map!ewood, tel. 254-74 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai. 
tiiiimrfmnmTiiiniuuimiiiunniiMiuiii 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGEI., 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra Tį

siems prieinamo*. 
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džiaginiais ištekliais šį pro- linkint jiems ir jų da rbams 
jektą vykdyti. 

Drauge suvažiavimas reiš
kia viltį, kad lietuvių visuo
menė šį darbą rems prenume
rata ir finansine talka. 

13. Suvažiavimas prašo L. 
K. federacijos vadovybę ir re
komenduoja visoms į federaci
ją įeinančioms organizaci
joms 1983 m. sausio 13 d. 
Europos parlamento rezoliuci-

gausios Dievo palaimos. 
15. Suvažiavimas dėkoja 

prelatui Damasui Mozeriui ir 
jo vadovaujamoje parapijoje 
veikiančiai Lietuvos Vyčių 36-
tai kuopai už globą ir patar
navimus pamaldų ir posėdžių 
metu. Suvažiavimas reiškia 
padėką Vyskupui Vincentui 
Blizgiui už a ts i lankymą į po
sėdžius, aktyvų juose dalyva-

ją "Dėl padėties Estijoje, Lat- vimą ir už a tnašau ta s sekma-
vijoje ir Lietuvoje", perduoti dienio šv. Mišias drauge su 
artimoms religinėms ir kultu- keturiais kunigais. Suvažiavi-

DRAUGAS, penktadienis, 1983 m. liepos mėn. 8 d. 

rinėms organizacijoms įvai
riose pasaulio valstybėse, sie
kiant supažindinti tų kraštų 
visuomenę su Pabaltijo vals
tybių pavergimo ir jų suvere
niteto atkūrimo pastangų by
la, kad ateityje Lietuvos 
pavergimo ir pagrindinių lais-

I vių pažeidimo nežinančios 
I tolimų kraštų vyriausybės — 
I Junginių Tautų nariai — palai-
I kytų Lietuvos laisvės bylą. 

14. Suvažiavimas įgalioja 
entro valdybą jo vardu pa-

mas taip pa t dėkoja kun. Ka
zimierui Pugevičiui, Lietuvių 
Katalikų religinės šalpos ve
dėjui, už prasmingą pamoks
lą apie mūsų visų pare igas 
persekiojamai Bažnyčiai ir vi
siems žmogaus pagrindinių 
teisių gynėjams Lietuvoje. 

16. Suvažiavimas dėkoja 
centro valdybai už at l iktus 
darbus ir linki naujai išrink
tajai gražiausios sėkmės, jun
giant ir derinant federacijai 
priklausančių organizacijų ir 

Hamiltono Vyskupo Valančiaus šeštadieninės mokyklos mokiniai. Nuotr. M. Borusienės 

ALRK FEDERACIJOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO PASISAKYMAI 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacijos tarybos 
suvažiavimas, įvykęs 1983 m. 
birželio 4 — 5 dienomis Nekal
to Prasidėjimo lietuvių para
pijos bažnyčioje ir salėje, Chi-
c a g o , I l l i n o i s , n u t a r ė 
pasisakyti savo pareiškimais 
Lietuvos, lietuvių tautos ir 
Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenės reikalais: 

1. Je i galėtume prabilti tie
siog į Lietuvos tikinčiuosius šį 
akimirksnį, mūsų žodis būtų 
toks: 

Mes suprantame Jūsų žiau
riai tragišką nedalią sovieti
nės okupacijos replėse. Visas 
pasaulis gėrisi pavergtos lie
tuvių tautos nepalūžtarna ko
va su komunistiniu ateizmu ir 
sovietiniu pavergimu. "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" skelbiami duomenys 
apie Jūsų gyvenimo tikrovę ir 
apie Jūsų nuostabiai ryžtingą 
laikyseną didžios grėsmės aki
vaizdoje yra ryškiausias liūdi 
j imas apie lietuvių tautos gy
v a s t i n g ą a p s i s p r e n d i m ą 
išsaugoti savo dvasines verty-
bes iki laisvės rytojaus. Ame
rikos lietuviai per Lietuvių Ka
talikų religinę šalpą ir kitas 
institucijas bei organizacijas 
nuolatos rūpinasi ir rūpinsis, 
kad Jūsų kančios ir Jūsų gi
lus tikėjimas būtų žinomi pa
sauliniuose forumuose, kad 
pasaulio opinija priverstų oku
pantą nutraukti prievartos 
veiksmus. Lietuva garsėja ti
kinčiais lietuviais, kurie už sa
vo tikėjimą nebijo ir didžių 
kančių. Mūsų maldos lydi ir 
lydės Jūsų šviesiausius troški
mus . 

2. Suvažiavimas, išklausęs 
kun. Kazimiero Pugevičiaus 
pranešimą apie Lietuvių Ka
talikų religinės šaipos, Infor
macijos centro bei Kunigų Vie
n y b ė s a t l i ekamus didžius 
darbus, teikiant visokeriopą 
paramąpersekiojamai Lietuvos 
vos Bažnyčiai ir tikintie
siems, nuoširdžiai dėkoja kun. 
Pugevičiui ir jo talkininkams 
už jų darbą ir pas išvent ina in
formuoti laisvąjį pasaulį apie 
padėtį pavergtoje Tėvynėje, gi
n a n t Lietuvos tikinčiųjų tei
ses per plačiai skleidžiamą 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką" ir kitokią informaci
nę medžiagą. 

3. Reikšdamas pagarbą vi
siems Lietuvos ir žmogaus tei
sių gynėjams ir dėl to nuken-
t ė j u s i e m s T ė v y n ė j e , 
suvažiavimas prašo centro 
vaidybą pasiūlyti Kunigų Vie
nybei paskelbti Lie tuvos 
K a n k i n i ų dieną, kuri kas 
met būtų minima tą patį sek
madieni visose Amerikos lie
tuvių bažnyčiose ir sudarytų 
galimybę bendrai visų tikin
čiųjų maldai už visus Lietu
vos kankinius, jau mirusius ir 

tebekenčiančius persekiojimą. 
4. Suvažiavimas prašo ir pa 

veda federacijos centro valdy- kad ji ugdytų lietuviškai krikš-
bai kreiptis į visus JAV lietu- čionišką sąmoningumą. Suva-

ją spaudą, kad 
atspindėti mūsų 

ji galėtų 
gyvenimą, 

vius katalikus per parapijų 
klebonus, organizacijas, spau
dą ir radiją švento Kazimiero 
mirties 500 metų sukakties mi
nėjimo reikalu, kad sukakties 
proga būtų organizuojamos 
maldos dienos šv. Kazimiero 
garbei ir kur galima vietos 
vyskupijų katedrose rengti iš
kilmingus minėjimus; steng
tis, kad jaunimo stovyklose ir 
katalikų organizacijų suva
žiavimų p rogramose bū tų 
pravedami šv. Kazimiero jubi
liejiniai metai. Suvažiavimas 
reiškia padėką šv. Kazimieio 

žiavimas kreipia visuomenės 
dėmesį į reikalą labiau sudo
minti savo jaunuomenę, kad 
jai daugiau rūpėtų lietuviškoji 
spauda. Federacijos valdyba 
prašoma panagrinėt i siūly
mus dėl reguliaraus anglų kal
ba leidinio, kuris supažindin
tų ne tik lietuvių kilmės, bet ir 
visus amerikiečius su lietuvių 
tautos siekimais, kuris būtų 
lietuviško susipratimo ugdy
tojas visuose anglų kalbos 
kraštuose gyvenančiuose lie
tuviuose. 

9. Gerai suprasdamas iietu-
sukakties minėjimo komitetui viškos šeimos reikšmę ir vaid-

sveikinti arkivyskupus Karolį institucijų veiklą, kurios svar-
Salatką, Paulių Marcinkų ir bieji uždaviniai šiuo metu y ra 
Joną Bulaitį, vyskupus Vin- katalikų pasauliečių apašta la-
centą Brizgį ir Antaną Deksnį vimas, aktyvus da lyvavimas 
ir Bažnyčios Viešųjų Reikalų Jungtinių Valstybių religinia-
Tarybos pasekretorių prelatą me, pilietiniame ir visuomeni-
Audrį J. Bačkį, pareiškiant niame gyvenime, nuolat inis 
jiems padėką u x visas jų pa- įsijungimas į Amerikos lietu-
s tangas lietuvių tautos labui ir vių pas tangas Lietuvos vals-

A. f A. ROTA STAUSKIENE 
Gyveno Chicago, UI., Gage Parko apylinkėje. 
Mirė 1983 m. liepos 4 d., 6 v a i ryto, sulaukus 72 m. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoj išgyveno 32 m-
Priklausė Šaulių sąjungai. 
Gedulingos šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje liepos 9 d., šeštadienį, 10-tą va
landą ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: Dukros Gražina ir Nemira Stauskas, anū
kai Loretta, Manny ir Robert Martinez. 

už iki šiol atliktus darbus, lin
kėdamas geriausios sėkmės jų 
įvykdyme 1984 metais ir Ro
moje, ir Toronte, ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, ir visa
me pasaulyje. Suvažiavimas 
džiaugiasi, kad šios reikšmin
gos sukakties minėjimui ati
t inkamai ruošiasi tikintieji 
Lietuvoje, kad jos proga tikima
si ir laisvajame pasaulyje esan
čių lietuvių vyskupų jungtinio 
laiško. 

5. Suvažiavimas didžiai ver
t ina Lietuviškos Parapijos ko
miteto veiklą, kurios apimtyje 
išryškinta lietuvių katalikų 
parapijos reikšmė lietuvių tau
tos dukterų ir sūnų tapatybei 
stiprinti ir savo religijai išlai
kyti gyvastinga jėga, įprasmi
nančia visas dvasines verty
bes. Suvažiavimas tiki, kad 
Lietuviškos Parapijos metų 
minėjimas paskatins tvirtesnį 
lietuvių pasiryžimą išlaikyti 
ankstesniųjų kartų sukurtas 
institucijas. 

6. Suvažiavimas sveikina 
Lietuvos vyčius, šiemet mi
ninčius savo gyvavimo 70 me
tų sukaktį. Lietuvos Vyčiai 
yra viena svarbiųjų ir patva
riųjų organizacijų, einančių iš
vien su L. K. federacija pa
grindiniuose darbuose. L. K. 
federacija linki L. Vyčiams ir 
toliau sėkmingai vykdyti gy
venime savo himno žodžius: 
Ei, Vyčiai, gyvenat Tautai ir 
Bažnyčiai. 

7. Suvažiavimas pritaria 
centro valdybos pastangoms 
atgaivinti anksčiau veikusius 
federacijos skyrius. Bent di
desnėse vietovėse, kur veikia 
lietuvių parapijos ar misijos, 
turėtų veikti ir federacijos sky
riai ar juos atstoti galinčios 
parapijų tarybos. 

8. Suvažiavimas džiaugiasi 
Amerikos lietuvių katalikų 
spauda, jos atliekama misija 
ir jaučiama atsakomybe už sa
vo žodį, dėkoja jos leidėjams, 
darbščioms redakcijoms ir 
bendradarbiams, pakartoda
mas federacijos kvietimą pla
čiajai visuomenei remti aavą-

menj tautos gyvenime, suva
žiavimas kviečia lietuvių 
visuomenę saugoti lietuviškos 
krikščioniškos šeimos nesuar-
domumą, padėti į vargą pa
tenkančioms šeimoms, o jau- I 
nas šeimas kviečia atsiminti -• 
popiežiaus Jono Pauliaus II ' 
šiemet Lietuvos vyskupams 
tartus žodžius: "reikia Įtikinti 
jaunus tėvus, Ka>a iie Kiiniasir-
džiai priimtų vaikus kaip Die
vo dovaną". Visų išeivijoj lie
tuvių uždavinys yra išugdyti 
kuo daugiau pilnutinių asme
nybių, kurios praturtintų pa
saulį ir skelbtų savo darbais ir 
gyvenimu lietuvių tautos teisę 
gyventi laisvai ir nepriklauso
mai. 

10. Turėdamas dėmesyje bū
tinus įsipareigojimus perse
kiojamai Bažnyčiai Lietuvoje, 
suvažiavimas prašo centro 
valdybą paruošti planą sutelk
ti kiek gal ima didesnėms pi
niginėms atsargoms ypatin
giems reikalams paremti. 
Tarp siūlymų yra: 1.įsivesti as
meninį federacijos darbų rė
mėjo metinį mokestį, išrinkti-
ną per skyrius ar kitus 
organizacinius vienetus, ir 2. 
prašyti lietuvių katalikų para
pijų ir misijų vadovus vieną 
kartą metuose leisti savo baž
nyčiose rinkliavas Šiam tiks
lui. 

11. Suvažiavimas kviečia 
lietuvių katalikų visuomenę 
tęsti maldos ir veiklos vajų, 
kad arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis greičiau susilauktų 
Bažnyčios pripažinimo jos pa
laimintuoju. Drauge mūsų re
liginės institucijos prašomos 
dažniau rengti viešą lietu
viams įprastinių religinių pap
ročių manifestaciją, pavyz
d ž i u i Š i l u v o s a t l a i d ų 
procesijas. 

12. Suvažiavimas teigiamai 
vertina Lietuvių Bibliotekos 
leidyklos užmojų išleisti isto
rinės vertės knygų seriją "Lie
tuvos vyskupijos'" ir nuošir 
džiai dėkoja jų redaktoriui 
Broniui Kvikliui už jo pasiry
žimą savo rūpesčiu ir net me-

A. f A, 
ADOMUI ŪSELIUI mirus, 

jo žmonai ONAI, dukrai ALDONAI PAVILIONIE
NEI, anūkams PITUI ir DARIUI reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

B. KRIPKAUSKIENĖ 
LAIMA ir DR. PETRAS ŽEMAIČIAI 

MŪSŲ 
KOLONIJOSE 

Hot Springs, Ark. 
D A R I A U S - G I R Ė N O 

M I N Ė J I M A S 

LB-nės Hot Springs apylin-

tybės suverenumo vykdymui 
atstatyt i ir lietuvybei išeivijo
je išlaikyti. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos 

Tarybos Suvažiavimo 
Prezidiumas 

Antanas J. Rudis, 
dr. Juozas J. Jerome, 

Jonas Paukštis. 

Sekretoriatas 
Grasilija Meiluvienė, 

Grasilda Reinytė Reikia žinoti, ką atsiminti ir 
Rezoliucijų komtsŲa k<* užmiršti, nes P ^ » * ** 

Juozas B. Laučka, mintis užmirš ir reikalmgiau-
kun. Viktoras Dabušts, šias reikalus. Taip yra su žmo-

Marija Rudienė ir n ė m i s ' k u n e 1&sM**kę
Rolland 

adv. Rimas Domanskis 

r 
i 
i 
i 
i 

l l fTUVOS BAŽNYČIOS 11 V i lkav išk i© v y s k u p i j a 
H tome aprašyta ir .Muštruota B80M1US KV1K1YS 
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios ir 
koplyčios, įjungiant dalj Lomžos 
vyskupijos: ap^šomi vyskupai 
valdytojai, kunigai... _ J 

Ypatingas dėmesys skirtas ilius
tracinei veikalo daliai. Dauguma 
bažnyčių be< 'engimu paminklu 
nuotraukų čia skelbiamos pirma 
karta Architektūriniu ypatybių 
aprašymai dr Jurgio Gimbuto. 

Puošnus ir gerai paruoštas leidi
nys: 480 psl. kietais viršeliais 
Išleido ir spauda' paruošė ftmen 
kos Lietuviu Bibliotekos Leidykla 
fLithuar.ian Library Press) Čika-
goie Spaudė Mo-kuno spaustuvė. 
Kama su persiuntimu 25 dol. Užsa
kymus SlUStl: 

DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St. 
( hicago, IL t?0b29 

kės valdyba š. m. liepos mėn. 
17 d., sekmadieni, rengia Da
riaus ir Girėno 50 metų didvy
riško skrydžio per Atlantą su
kakties minėjimą. 

Minėjimas prasidės pamal
domis vienuolyno koplyčioje 
įprastu laiku. Tuojau po pa
maldų vienuolyno salėje aka
deminė dalis. Akademinę dalį 

' ir programą atliks vietinės jė
gos. 

Po minėjimo kavutė su už
kandžiais. Įėjimas laisvas, iš
skyrus auką už salę. Mūsų la
kūnų ruž t i ngas žygis ir 
tragiška mirtis niekad neiš
dils iš mūsų prisiminimų, to
dėl šią sukaktį minėkim visi ir 
gausiai dalyvaukim. 

L. B-nės valdyba 

Mūsų mielai sesei 

A. f A. JŪRATEI JAKAITIENEI 
taip netikėtai mirus, 

vyrą MODESTĄ, vaikus VILIJA, VIKTORĄ ir PAU
LIŲ bei visus ARTIMUOSIUS giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime-

AUŠROS VARTŲ TUNTAS 

E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . Cal i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4605-07 S o u t h Hermi t age Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

Vi lkaviškio v y s k u p i j a 

\ I 



DRAUGAS, penktadienis, 1983 m. liepos mėn. 8 d. 

x Danutė ir Pranutė Sk ūkaus- [ 
0 j kaitės, Elena Namikienė, Jūra tė \ 

Uleckienė, Juozas Prišas, gyv. 
į Toronto, Kanada, dalyvavo PL 
dienų šventės įvairiuose rengi
niuose. Jie aplankė ir "Draugą", 
įsigydami naujausių leidinių. 

x Zeferinas Juknevičius, il-
X Vytau tas Bukevičius, Aus- gametis Argentinos lietuvių vei-

tralijos Lietuvių Bendruomenės kėjas, Lietuvai Išlaisvinti centro 
krašto valdybos pirmininkas ir j pirmininkas, spaudos darbinin-
PLB seimo atstovas, atlikęs pa- J k ^ dalyvavo PLB seime ir vi-
reigas seime, aplankęs kultūri- , s u o s e Lietuvių dienų renginiuo-
nius renginius, lanko savo gimi-, ge. jįg aplankė "Draugo" re-
nes ir pažįstamus. J is jau an t rą į dakciją, pasikalbėjo spaudos 
kartą apsilankė "Draugo" re- t reikalais ir painformavo apie 
dakcijoje ir painformavo apie Argentinos lietuvių veiklą. Jis 
Uetuvių veiklą Sidnėjuje ir viso- j turėjo pasitarimą su Marijonų 
je Australijoje. Seimu y r a pa-Į vienuolijos provincijolu kun. V. 
tenkintas, ypač pastangomis Rimšeliu dėl "Arkivyskupo Jur-
siekti visų veiksnių vienybės lie- gio Matulaičio" knygos ispaniš

kos laidos. Iš lietuvių kalbos 
jis jau y ra išvertęs visą dr. A. 
Kučo parašytą knygą, dabar 

tuviškame darbe. 
X Leopoldas Stankevičius, 

Argentinos Organizacijų ir spau
dos t a rybos pirmininkas ir PLB j b a i S i a & suredaguoti ir pritai-
seimo ats tovas , atlikęs pare igas ; k v t i ispaniškai kalbantiems 
seime, aplankęs Lietuvių dienų į skaitytojams, 
kultūrinius renginius, operą. | x Vanda Krahkauskienė, ra-
Dainų šventę, šiuo metu lanko j šytojo Juozo Kralikausko žmo-
Chicagos žymesnes institucijas j n a , iš Toronto lankėsi Lietuvių 
_ amerikiečių ir Uetuvių. Ap- i dienų renginiuose. Buvo apsi-
sistojęs dr. P . Kisieliaus seimo-1 stojusi savo sesers šeimoje. Ta 
je. J is , lydimas dr. Petro Ki-i proga ji aplankė "Draugo" re-

IŠ ARTI IR TOLI 

sieliaus, aplankė "Draugą", pa- Į 
sikalbėjo su redaktoriais, pain-; 
formavo apie Argentinos lietu-: 
vių veiklą i r siekimus. L. Stan
kevičius su kai kuriais Argen
tinos a t s tova is dar žada aplan-

dakciją ir administraciją, pain
formavo apie savo vyro naujos 
knygos leidimo eigą ir atvežė 
savo pačios parašytą ir labai 
gražiai išleistą poezijos rinkinį, 
kuris bus olatinamas ir "Drau-

kyti i r k i tas Uetuvių gyvenvie-1 g e " 

X Mokytoju studijų savaitės, 
kuri b u s rugpiūčio 14-21 dieno
mis Dainavoje, atsisveikinimo 
vakare dainuos Detroito moterų 
vokalinis kvar te tas , vadovauja
mus. St. Sližio. Savaitei regis
t ruot is pas J . Masilionį. 4632 S. 
Keating Ave., Chicago, Illinois 
60632, te!. 312—585-2629. 

X Ses. Agnesine, iki šiol bu
vusi šv . Kazimiero seserų vie
nuolijos generalinė sekretorė, 
"Draugo" bendradarbė ir De 
Paul universiteto profesorė, per
r inkta toms pačioms pareigoms 
dar penkeriems metams. 

x Sol- Mečys Razgaitis iš 
Brooklyno, N Y a--* :- Lietu
vių dienų renginiuose Chicago-
je. Apsistojęs pas savo brolį 
Bridgeporte. Mečys Razgaitis 
Brooklyne dalyvauja ne tik mu
zikinėje sri tyje, bet taip pat 
ir visuomeninėje. J is visuomet 
dalyvauja politinėse demonstra
cijose prieš bolševikų kėslus. 
Muzikoje jis yra sukūręs apie 
150 kūrinių patriotinių, kariš
kų. Vasar io 16 ir birželinių trė
mimų progai. Jis taip pat pritai
ko ir žodžius. Sol. M. Razgaitis 
lankėsi "Draugo" redakcijoje ir 
painformavo apie savo veiklą. 

x Brighton Parko Lietuvių! 
Namų savininkų draugija rengia ; 

gegužinę "Pikniką šaulių namų 
salėje, 2417 W. Pope John Paul 
II Dr.. liepos 17 d. 12 vai. dieną, j 
Bus gera muzika, gardus mais-j 
t a s su ateigaivinirnais. Visus! 
namų savininkus su svečiais, Į 
prašom skaitlingai dalyvauti. 

Draugijos Valdyba 
(pr.). 

X Albina* Rnrkolis akcijų! 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., pa tarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkit 971-7916. 

<sk.). | 

X Bromus Stašionis, gyv. 
Australijoje, kaip atstovas da
lyvavo PLB seime Chicagoje. JLs 
lan.kėsi "Drengė", susipažino su 

į spaustuvės nauja darbo techni
ka ir administracijos darbais. 
B. Stašionis 1949 m. iš Hanau 
stovyklos išvyko su šeima į 
Australiją ir ten įsijungė į lietu
višką veiklą: buvo savaitgalio 
mokyklos mokytojas. ALB kraš
to tarybos narys, Lietuvių namų 
valdybos pirmininkas, Sydnė-
jaus Lietuvių klubo vedėjas, 
ALB krašto Garbės teismo na
rys ir australų oficialiai pripa
žintas kaip Justice of Peace. 24 
metus buvo "Mūsų Pastogės" 
savaitraščio administratorius, 
tą darbą atlikęs laisvalaikiu. 
B. Stašionis Chicagoje susitiko 

, daug buvusių draugų. Namo 
grįš liepos pabaigoje. 

X Atsparumo ligoms stiprini
mas — gydytojo pranešimas ir 

' kultūrinė programa Sodybos pa-
žmonyje šį sekmadienį nuo 2 

| vai. popiet. Užkandis. Visi lau-
I kiami. 

x | Prano Domšaičio paveiks
lų parodą maloniai jus kviečia 

j atsilankyti Lietuvių dailiojo 
meno institutas —• Lietuvių fon
do menui globoti sekcija. Paro
da įvyksta Chicagos "Galerijo
je". 226 W. Superior St., Chica
go. IL 60610 (antras aukštas) 
nuo birželio mėn. 21 d. iki liepos 
mėn. 9 d. Lankymo valandos: 
kasdien nuo 10 v. r. iki 4:30 
v. v. Sekmadieniais paroda už
daryta. Gera proga visiems, bet 
ypač i Chicagą atsilankiusiems 
svečiams aplankyti šio neeiUnio 
menininko parodą ir įsigyti jo 
paveikslų. (Sąlygoms pasikeitus, 
dail. A. Valeškos studijoje pa
roda neįvyks.) fpr.) 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Annette Žilinskas, bosinė 

gitariste, dalyvauja Bangles 
rok 'n rolo grupėje, š i grupė, kon
certais i r plokštelėmis uždirban
t i kelis šimtus tūkstančių dole
rių per metus, yra pa t s populia-
riausias ir sėkmingiausias mote
riškas tos rūšies vienetas visoje 
CaUfornijoje. Apie t a i praneša 
"RolUng Stones" žurnalas. Ban
gles grupę sudaro keturios mo
terys. Jo s bazė — Los Angeles 
miestas. 

— Agr. Vladas Velža, ilgame
t is Santa Monicos LB apylinkės 
pirniininkas, anksčiau vadova
vęs Marąuette Parko LB val
dybai, j au t ret i metai suorgani
zuoja Santa Monikos katalikų 
bažnyčioj pamaldas birželio mėn. 
išvežtiesiems prisiminti. Klebo-

RAMDO* 
— Trečios jaunių rungtynės 

Londone, OnL, buvo t a rp vie
tinių ir Hamiltono "Kovo". Lai
mėjo Hamiltonas, nes j ie t u r i 
jau gerai iš treniruotą i r stiprią 
net i r jaunių komandą. 

— Toronto Maironio lituanis
tinė mokykla išleido t r i s leidi
nius: metraštį "Keliaujame sap
ne", mokinių leidžiamą ir rota
torium spausdintą laikraštėlį 
"Vėją" ir dešimtojo skyr iaus 
kūrybinį leidinį "Sudiev 1983". 
Metraštis y r a įdomiausias, nes 
suredaguotas patyrusios redak
torės ses. Onutės Mikailaitės. 
Įdomūs ir kiti leikraštėliai, nes 
parodo, ką vaikai galvoja apie 
Lietuvą, savo tėvus , draugus, 
gyvulius ir kt. Mokyklos vedėja 
yra Giedrė PauUonienė. 

— A. a. Kazimieras Aperavi nas bažnyčios biuleteny t a pro- j „. 
eius, 

PLB seimo garbės svečiai. Iš kaires: dr. Antanas Razma. Lietuvos generalinė konsule Josefina Daužvardienė, vysk. 
Vincentas Brizgys ir dr. Petras Kisielius. Nuotr. J. Tamulaičio 

ga iškeUa Lietuvos kat. Bažny
čios kančias, o taip pa t pamoks
le primena bolševizmo daromas 
skriaudas pavergtiesiems. Mišios 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

82 metų amžiaus, mirė 
I birželio 11 d. šv. Juozapo ligoni
nėje. Palaidotas birželio 15 d. 

; po pamaldų Lietuvos Kankinių 
i bažnyčioje lietuvių kapinėse. Ve
lionis buvo savanoris - kūrėjas. 
Liko žmona Aniceta, duktė Vida 

į su vyru Vytautu ir kiti art i-

! paįvairinamos lietuvių solistų 
jauTumo kongresų pirrnimnkais: į i e d o j i m u § i e m e t ^ p a m a l d o s 

7 L^ZT*?: D r £ fa"' buvo birželio 12 d. 
kadolskm, III — kun. A. Saulai
čių, IV — A. Šmitų, kuris įteikė ! — Rūta Predkelytė pateko į j mieji. 

kad mūsų pagnndims Juo oficialiai kongre-j Who's Who Among American j _ ^ „ „ t ė Skukauskaitė, Ot-
• i sas atidaromas. Supažindinta j High School Student's 1982-3 ; t a v o j e studijuojanti žurnalisti-

su buvusių Jaunimo s-gos valdy- Į mokslo metų garbės sąrašus. Į ką ir politinius mokslus, spau-
bų pirmininkais: A. Saulaičių, | tokius garbės sąrašus patenka d o s bendradarbė, vasarą dirbs 

lietuvių jaunimo kongresą. Jį j tuvišką darbą. Šio kongreso 
atidarė pirmininkė R. Kemežai- j mintis — žinok, iš kur kilęs, 
tė. Scenoje buvo išrikiuota 161 kur eini ir kaip ten patekti. 
vėliavų iš kraštų, iš kurių atvy- Į Pirmutinė numatyta kongreso t ' i;u 

G. Juozapavičiūte, G. 

kę jaunimo delegatai. Nuskam 
bėjo JAV ir Lietuvos himnai, 
akompanuojant A. Eitutytei. 
PLJ s-gos pirm. G. Aukštuolis 
pasveikino suvažiavusius ir pri

eigoje stovykla, studijų dienos. 
Tikisi iš šio kongreso parsivežti I 
daug gražių minčių, naujų pa-! 
žinčių ir lietuvišką jausmą. Su-' 
pažindino su kongreso ruošimo I 

minė, kad kongreso uždavinys \ komiteto nariais. 
bus įsijausti į savo kilmę ir ap- \ Kongresą sveikino įvairių I 
tarti savo uždavinius. j k r a š t ų jaunimo pirmininkai. \ 

P. L. Bendruomenės pirm. V. i Australijos vardu kalbėjo B. ' 
Kamantas savo sveikinimo kai- į Prašmutaitė, kviesdama VI kon-
boje atkreipė dėmesį, kad naujo-; gresą ruošti Australijoje. Kal-
je PLB-nės valdyboje yra veikė- j bėjo Mikučicnytė iš Argentinos, 
jai, dirbę su jaunimu. M. Drun-' D. Britanijos — L. Puodžiūnas, 
ga — ateina iš jaunimo, Alg. j JAV — V. Plioplys, Kanados — 
Gečys — daug dirbęs su jauni- • V. Bersėnaitė, Kolumbijos — V. 
mu. B, Jasaitienė dirba lietu- K. Slotkus, Prancūzijos — J. 
vių švietime. M. Lenkauskienė Vaičaitytė, Urugvajaus — A. G. 
— aktyvi jaunimo kongresuose. Šleivys, Vak. Vokietijos — L. 
R. Kudukis — pasižymėjo po- iKairytė. Dar kongrese dalyvau-
litinėje veikloje. T. Remeikis — ja Italijos ir Venecuelcs jauni -

Aukš-1 tik 57c Amerikos aukštesniųjų vVashingtone, D. C , El tos biule-
j mokyklų mokinių. Rūta priklau- į t e n į 0 redakcijoje. 

Paskai ta buvo "Jaunimas su! f Denverio lietuvių tautinių i _ ^ „ ^ ^ U e t u v i , Rendrao-
kovojančia t au t a — prieš ko- j s o k l u g™!*1 -'Rūtai". j m f r>?i P L B seime ats tovavo 
kius uždavinius mes stovime". __ Danutė Kaškelienė lanko į šie delegatai: J. Kuraitė-Lasie-
Kalbėjo Vacys Kęstutis Slotkus j s a V o draugus Kanadoj ir rytinė-, nė, J. V. Danys, dr . P. Lukoše-
iš Kolumbijos. J is pabrėžė, kad ; s e valstijose. Ji daugelį metų ; vičius, J. Lukšys, P . Augaitis, E . 
esame bendra Uetuviška šeima, į buvo Kalifornijos radijo valan-1 Ciuplinskas, J. Danaitis, E . 
su nerimu žvelgiame į Lietuvos ; dėlės valdybos pirmininkė ir vi- j Stungevičius, M. Chainauskas, 
ateitį. Esame lietuviai ir to ne 
pakeisime nei mes, nei mūsų 

sų mėgiama pranešėja bei re- j R. Vilembrektas, P . Kuras , V. 
daktorė. I r nebūdama valdyboj, ' Sakas, J. Krištolaitis, Z. Bersė-

vaikai. I š tėvų paveldime lobį, j kartą į mėnesį būna pranešėja.; naitė, J. Plėnys, L Skripkutė ir 
kurio gali pavydėti kitų tautų j Dabar klausytojai jos pasigen-1 G. Šernas 

da dėl aiškios dikcijos, malo
naus balso ir gražiai suredaguo
tos programos. 

jaunimas. Meilė Lietuvai negali 
būti mums įskiepyta baime ir 
prievarta, o mūsų tėvų pavyz
džiu. Lietuvoje jaunimas ver
čiamas jaust i ir galvoti ne taip, 
kaip nori. Tas sukelia neapykan
tą okupantui, net jaučiamas ne
pakantumas užsienio jaunimui, 
nepadedančiam siekti laisvės. vienas iš "Lituanus" redaktorių, mas. 

Pr-iįA aktififiui T-Amti o+o;<ri"2TY-o TT . , •-, . , . _ . IšeatsisaKydami lietuvybės is 
" a s e "«ywM rėmu steigiamą, y . Abanūtei pakartojus Lie-I , -r ,., —* • • « • • 
Hhiai.btfifc.Mi fartodrn imuim<r«ju - ,• - - , - ,*• V 7 - KUJCpno pas tangų , t u r i m e s t l 
ocsamscncoB Katedrą unrversi-. tuvių dienų šūkį "Vienvbėje su1 

tėte, kur čia esame susirinkę, i kovojančia tauta'1. — scenoje 
V. Abariūtė, kongreso rengi-i buvo 48 kėdės, ant kiekvienos 

mo komiteto pirmininkė, pa- • parašyta Lietuvos pelitinio ka-
"' linio pavardė — kad mes laiko-x ,\. a„ Lidija Skipitienė po j me juos garbingais svečiais. Pa-

sunkios ligos mirė liepos 2 d. 
; Chicagoje. Palaidota liepos 6 d. 
; Lietuvių Tautinėse kapinėse ša-
; lia savo vyro a. a. Rapolo Ski-
; pičio. Dėl ilgojo savaitgalio ne
buvo įmanoma pranešti spau-

I doje. 

x Trys mediciniškos nuodė
mės — 617 Alvudo radijo pa
skaita šį sekmadienį 9:15 vai. r. 
Sofijos Bartkuvienės radijo šei- i 
mos valandos metu. 

X J. Vembrė, teisininkas, vi
suomenininkas, iš So. Bostono 

į buvo atvykęs į P L dienas, aplan-
[ kė savo buvusius draugus ir pa-
; žįstamus. Jis taip pat aplankė 
! "Draugą", pasidalino savo įspū-
i džiais ir įsigijo naujausių leidi-
I nių. Teisininkas J. Vembrė bu- i 
; vo apsistojęs pas A. Rūgytę. 

X Sekmadienį, liepos 10 d., 
12 vai. šv. Kazimiero seserų vie-

i nuolijos rėmėjai rengia gegužinę 
I — "Aloha Hawaiian Summer-
fest" vienuolyno sode. Kviečia 
visus dalyvauti, pasinaudoti lie
tuviškais valgiais, praleisti lai-

; ką geroje nuotaikoje, paremti 
: seselių darbus ir susitikti su sa-
! vo pažįstamais. Gegužinė bus 
, turtinga. Kas joje apsilankys, 
' likrai nesigailės. 

Leopoldas Stankevičius, 
Argentinos lietuvių atstovas, daro 

printi politinę veiklą. Pagrindi
nis elementas išeivijoje — lietu
viška šeima. Ji turi padėti 
mums įaugti į lietuvišką ben
druomenę. Suprasdami dabartį, 
lengviau galėsime išlikti su ko
vojančia tauta. Lietuva gyva, 
nors okupantas stengiasi nai
kinti, k a s j am nepatinka, bet 
tai j am nepasiseks. Tą liudija 
15 pogrindžio laikraščių. Platin
kime pogrindžio spaudą, ir pa
dėkime tiems, kurie ją skleidžia. 
Supažindinkime jaunimą su po
grindžio spauda mokyklose, sto
vyklose. Baigė Sibiro tremtinių 
poezijos dviemis posmais, reiš
kiančiais laisvės ilgesį. 

Rasa Lukoševičiūtė iš Kana
dos išryškino, prieš kokius užda
vinius mes stovime. Skatino 
kelti Lietuvos vardą savo gyve
namame krašte demonstracijo
mis, rašiniais kitataučių spau
doj, dalyvauti politinėse insti
tucijose. 

jams kurti, steigti dramos, tau
tinių šokių branduolius, ugdyti 
lietuviškumą visuose sluoks
niuose. Steigti lietuvių klubus 
studentuose, veikti su darbinin
kija, profesinėse sąlygose. Kiek
vienas lietuvių kilmės asmuo 
turi rast i vietą išeivijos veiklo-1 kai 

BRAZILIJOJE 
— Uršulė Gaulienė; gyvenanti 

Rio de Janeiro mieste, nors su
kako jau 90 metų amžiaus, yra 
veikli lietuvių kolonijoje ir rū
pinasi lietuviškomis pamaldo
mis. Ji išaugino t r i s sūnus, ku
rių vienas advokatas Antanas 
Gaulia, lietuviškos spaudos ben
dradarbis, du y r a prameninir.-

Kazimieras ir Romualda?. 
je, kurt i lietuviškas organizaci
jas, ruošti jų vadovus. Auklėti 
jauną, susipratusią lietuvišką 
išeiviją. Tirti mūsų tautos tiks
lus ir stengtis juos įgyvendinti. 

Ta proga, pagerbiant motinas 
atlaikė pamaldas kun. P. LJrbai-
tis. Pamaldose dalyvavo, be ju
biliatės, dar penkios motinos. 
Taip pat dalyvavo nusipelniusi 

Peržiūrėti tautinių vertybių ska-'' močiutė Adelė Dubauskienė ir 
lę ir tą įgyvendinti. Tam reikia savanoris - kūrėjais Ignas Du-
neriboto darbo valandų be de-, bauskas. kurį atvežė jo sūnus 
ramo atlyginimo, vadovaujantis • advokatas Edmundas Dubaus-
pasiaukojimu. kas. Ta proga buvo aplankytas 

Prelegentė žavėjo brandžio-, f s e r ^ ^ s P 0 ^ 3 3 p e t r a s * * * » • 
mis moTitimis ir baigė J. Gir- kas. 
niaus žodžiais — Tikiu į jauni- [ — "Volungės" choras iš Sao 
mo ryžtą uždegti ugnį kovai už I Paulo rengėsi važiuoti į Dainų 

Reikia rūpintis lietuvių kultū-
TL seime pranešimą apie Argentinos, riniu g y v e n i m u : organizuoti k u r -
.:etimų veikią. j SUS) sudaryt i sąlygas rašyto-

Nuotr. J. Tamulaičio I 

laisvę. 
Jaunimo kongresas, t r is die

nas vykęs Chicagoje, liepos 
4—10 dienomis turės stovyklą 
Oberlin kolegijoje netoli Cieve-
lando. Studijų dienos vyks lie
pos 11—20 dienomis Trento uni
versitete. 

Kongreso uždarymas — Mon-
trealyje liepos 11—24 dienomis. 
Kongreso dalyviai — jaunimas 
nuo 16 iki 35 m. amžiaus. Į 
kongresą išrinkta 120 atstovų. 

J . Pr. 

X Patikslinimas, 
operoc išleistoje 

"I Lituani" 
programoje 

minėjo pavardes ypač naujai nu
teistų ar suimtų — kun. A. Sva
rinsko. J. Sadūno, kun. S. Tam-
kevičiaus. "Jų neužmirškite. Jie 
mūsų svečiai". 

G. Damušytė perskaitė iš Lie
tuvos gautą sveikinimą, kur pa
brėžiama, kad visus riša karšta 
Lietuvos meilė. Jaučiame jūsų 
mintis, džiaugiamės Jūsų dar
bais. Jūs — mūsų balsas pa-

aukotojų sąraše yra padaryta šaulyje, teskamba jis garsiai, 
korektūros klaida, kad 1000 dol. j Telaimina Jus Dievas, padėkite. 

i aukojo Vena ir Aleksas Laur?i-
į čiai. Turėjo būti: 1000 dol. au-
; k ojo American Travel Service 
: Bureau.kurio savininkai yra 
Į VValter Rask - Rasčiauskas 
! Aleksas Lauraitis. 

kad mūsų visų vieninga veikla 
vestų mus į laisvą Lietuvą. Gir-
dėkime Kudirkos raginimą "Kel
kite''. Pasirašė — Okupuotos 

ir j Lietuvos jaunimas. 
Buvo supažindinta SU buvusių t taitė. Eleonora Grigaitienė ir Aušra Klimienė 

šventę ir jau repetavo nustaty
t a s dainas. Bet pasikeitus valiu
tai, daugelis negalėjo užsimokėti 
kelionės išlaidų. Todėl jaunimas 
nusiminė. Bet reikia manyti, 
kad ir ta i išeis į naudą pačiam 
dainavimui. 

— Jonas Gorskis, gimęs 1908 
m. gegužės 16 d., mirė gegužės 
20 d. Brazilijoje gyveno nuo 
1926 m. ir 40 metų išdirbo trans
porto sunkvežimiais važinėda
mas. Liko žmona ir dvi dukte
rys su šeimomis. 

0KUP, LIETUVOJE 
— Ilgameti* mokytojas .Juo

zas Povilaitis, buv. biologas ir 
Jeruzalės universiteto studentas, 
mirė š. m. birželio 1 d. Kaune. 
Palaidotas Romainių kapinėse. 
Prie kapo atsisveikinimo kalbą 
pasakė gimnazijos laikų draugas 
Matas Krygeris. Liko žmona, 
buv. Skrinskaitė. 

— 1983 m- žurnalo "Švytu
rio" Nr . 9, 10 ir 11 išspausdinta 
turininga Neimano, Zaso ir kitų 
bylos ir Lietuvos kariuomenės 
teismo proceso apžvalga: pa
skelbta daug istorinės medžia
gos, paminėti bylos dalyviai, ku
rių t a rpe bylą ruošę t r y s tardy-

kaires: Nijole Ze!wende, dr. Nora Sugin- j to ja i i r p r o k u r o r a s Dionizas 
Nuotr. Jono Urbono ! Monstavič ius . 
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