
T:?E LIBRARY OP CONGRESS (GRATIS) 
REFERENCS DEPARTMENT 
3ERIALS DIVISICv! 
V.'ASHINGTO::. DC 2 0 0 2 5 EM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
1545 U E S T 6;>rd S T R K K T • CUICAtJO. ILLINOIS 60629 

I K I . I - H ) N A S (312)585-96<MM-2>) 

H E LITHl J/VIVII/\I\! W<̂ > F* L.O - \A/I D E DAILY 

Vol. LXXX1 Kaina 30 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY. RUGPJŪTIS - AUGUST 13. 1987 Nr. 157 

„ L K B Kronika" Nr. 72 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Mūsų kaliniai 
(Tęsinys) 

P.S. Pagal nuostatus, kaliniui 
a t l i kus pusę bausmės, 
peržiūrima jo byla. Paprastai, 
jei kalinys nėra prasižengęs 
kalėjimo ar lagerio režimui, jo 
bausmė sutrumpinama arba 
pakeičiama lengvesne, bet tai 
taikoma tik kriminaliniams nu
sikaltėliams. Politiniams ar dėl 
tikėjimo nuteistiems asmenims 
šį „perteisimą" kalėjimo ad
ministracija ir saugumas naudo
ja kaip papildomą bandymą 
palaužti žmogaus valią, jo 
įsitikinimus, ir priversti, at
sisakius savo pažiūrų, parašyti 
malonės prašymą. Toks ban
dymas, žmonių vadinamas 
„smegenų praplovimu" buvo 
atliktas ir su kun. S. Tamke-
vičiumi. Liepos 29-30 d. lėktuvu 
iš Permės jis buvo pristatytas į 
Vilniaus KGB būstinę. Cia jį 
išlaikė iki rugpjūčio 29 d. Kun. 
S. Tamkevičiaus pasakojimu, 
čekistai su juo elgėsi mandagiai 
ir pagarbiai. 

Stengiantis sužadinti didesnį 
laisvės ilgesį, kun. S. Tamke — 

vičiui buvo parodyti trys video 
filmai, susieti su Lietuvos 
bažnytiniu gyvenimu, viename 
iš jų J.E. vyskupo J. Preikšo in-
greso Kauno Katedroje iškilmių 
įrašas. Rugpjūčio 19-20-21 d. 
kun. S. Tamkevičiui buvo leista 
po 2 valandas pasimatyti su 
broliais ir buvusia šeimininke 
O. Dranginyte. 

Pasimatymų su artimaisiais 
metu kun. S. Tamkevičius pa
reiškė, kad rašyti malonės pra
šymą atsisakė, todėl, savaime 
aišku, į laisvę išeis tik tokiu 
atveju, jei dėl vienokių ar ki
tokių politinių sumetimų, 
„išmes už KGB būstinės vartų". 

Rugpjūčio 29 d. kun. S. 
Tamkevičius etapu (traukiniu, 
kuriuo vežami kaliniai) iš 
Vilniaus buvo išsiųstas atgal į 
Permę ir po dvi sava i tes 
trukusios kelionės pristatytas į 
ankstesnę kalinimo vietą; 
įdarbintas, kaip ir anksčiau, 
virtuvėje. 

* * * 

(Bus daugiau) 

Estų Tarybos laiškas prezidentui 
Washingtonas. — VVashing-

ton Post dienraštis liepos 15 d. 
pranešė, jog žymiai sumažėjo 
aukos Respublikonų Tautiniam 
komitetui, labiausiai tos, kurios 
būdavo 25 dol. ar daugiau. Aiš
kinamos priežastys. 

Pagal Koaliciją už konstitu
cinį teisingumą — organizacija, 
kuri ypatingai rūpinasi žmo
gaus teisėmis ir piliečių 
saugumu ir kurios įstaiga yra 
Washingtone, praneša, kad 
daugelis mažesnių organizacijų 
sustabdė savo piniginių aukų 
siuntimą respublikonams dėl 
Teisingumo departamente vei
kiančios OSI įstaigos neribotos 
veiklos, deportuojant žmones į 
labiausiai antisemitinį kraštą 
pasaulyje — Sovietų Sąjungą. 

Gausėja kritika OSI veiklai 

Amerikos Estų Taryba sausio 
31 d. pasiuntė prezidentui laiš
ką kuriame rašo, kad jie, kaip 
Amerikos piliečiai, negali pa
laikyti ir remti daugiau tų 
oficialiųjų pareigūnų, kurie lei
džia tokiems baisiems dalykams 
įvykti, kaip žmonių deporta
cijos. 

Visuomenės tarpe vis didėja 
susirūpinimas — moralinis ir 
teisinis OSI veikla. Daugelis 
piliečių organizacijų, laikraščių 
kolumnistų, redaktorių ir kitų 
žymių žmonių kritiškai pasi
sako prieš tos įstaigos naudo
jamus metodus ir Reagano ad
ministracijos indiferentiškumą. 

Teisingumas tyli 

Kai kovo 5 d. Koalicijos pa
reigūnai buvo susit ikę su 
Amerikos Generaliniu proku
roru Edwin Meese ir išdėstė jam 
tuos reikalus, jis užtikrino, kad 
padarys įvairius patikrinimus 
ir investiguos OSI įstaigos pra
sižengimus, kreipdamas dėme
sį į teismo eigos nebuvimą 
deportuojamiems asmenims. Iki 
šiol nebuvo gauta jokio atsa
kymo iš Teisingumo departa
mento. 

Šios rūšies laikysena iš vy
riausybės pusės sudaro pa

grindą vis didėjančiai OSI kri
tikai ir specialiai Reagano ad
ministracijai, kuri negali ar 
nenori tokių reikalų sukon
troliuoti. Amerikiečiai mo
kesčių mokėtojai susidaro 
nuomonę, kad OSI veikia mūsų 
administracijos arba ir Kon
greso visai nekontroliuojama. 

Neremsime nei demokratų, 
nei respublikonų 

Koalicijos įstaigos vedėja 
Washingtone Mari Ann Rikken 
sako, kol nebus peržiūrėta ir 
reformuota OSI veikla, arba kol 
nebus išleistas įstatymas, kad 
karo nusikaltimai būtų teisiami 
Amerikos teismuose, tol negali 
būti jokios kalbos, kad būtų 
remiamos abi partijos — demo
kratų ar respublikonų. „Mūsų 
žmonės nesupyksta greitai, bet 
jie gerai žino, kada jie yra 
išduoti". 

Afganistano partizanai 
narsiai kovoja už savo 

krašto laisvę 
Apsupti du miestai 

Bonnoje įvyko diskusijos apie Centrinės Amerikos reikalus. Čia matome atvykusius tų valstybių 
ambasadorius su pranešimais Vakarų Vokietijos vyriausybei. Po slaptų pranešimų čia matyti 
Vakarų Vokietijos Užsienio reikalų ministeris Hans — Dietrich Genscher, centre, su Gvatemalos 
ambasadore Ana Lucretia Rivera, kairėje, Costa Ricos ambasadore Isabel Montero de Meissner, 
dešinėje, ir Nikaragvos ambasadoriumi Herberto Incer Moraga. 

Lotynų taikos planas 

Šmeižtai prieš 
kardinolą 

Managua. — Nikaragvos baž
nyčiose sekmadienio pamaldų 
metu buvo perskaitytas krašto 
kunigų pasirašytas bendras pa
reiškimas, kuriame išreiškia
mas solidarumas Managvos 
arkivyskupui kardinolui Oban-
do y Bravo ryšium su sandinis-
tinės valdžios prieš jį nukreip
tais puolimais. Marksistinė 
Nikaragvos valdžia grubiai už
puolė kardinolą dėl to, kad 
viešai suabejojo valdžios 
pateikta versija apie vieno 
pranciškono kunigo mirties 
priežastis. Nikaragvos kunigai 
pareiškime pažymi, kad šmeižtų 
kampanijos prieš kardinolą 
tikslas yra atitraukti visuo
menės dėmesį nuo sunkios 
gyvenimo tikrovės Nikaragvoje 
— civilinio karo, alkio, nepri
teklių ir nesaugumo. 

— Maskvoje dalyvavo apie 
800 Krymo totorių demonstra
cijose, taigi, žymiai daugiau 
negu sovietų žinių agentūra 
skelbė. 

VVashingtonas. — Baltieji rū
mai pripažįsta, jog adminis
tracijai šiuo metu yra surištos 
rankos padėti Contras. kurie 
kovoja, kad būtų nuversta san-
dinistų marksistinė vyriausybė 
Nikaragvoje, bent iki rugpjūčio 
23 d., kai vėl susirinks Cent
rinės Amerikos valstybių užsie
nio reikalų ministeriai disku
tuoti, kaip įgyvendinti sutartą 
planą. 

Contras reikalas yra tiek jaut
rus, jog ir Baltieji rūmai ir 
Valstybės departamentas atsi
sakė ką nors daugiau apie tai 
kalbėti. Administracijos kal
bėtojas Marlin Fitzwater pasakė 
tik tiek, kad yra susitarta su 
Speakeriu VVright, kai vyksta 
taikos pasitarimai, nekalbėti 
apie tai. 

„Nepalikti Contras vienus" 

Tačiau sen. Bob Dole. Senato 
mažumos vadas, mano, kad 
administraci ja tur i prašyti 
daugiau karinės ir ekonominės 
paramos Contras ateičiai, jei 
ka r t a i s nepasisektų taikos 
įgyvendinti. Pagal Reagano — 
Wright planą, Kongresas bus 
prašomas atnaujinti pagalbą, jei 
iki rugsėjo 30 d. nebus padaryta 
jokios pažangos taikos procese. 

Valstybės departamentas tik 
dabar gavo penkių prezidentų 
pasirašytą taikos planą ir jį 
studijuoja, pasakė departa
mento kalbėtojas Charles Red-
man. Bet viceprez. George Bush 
sako, kad yra per daug duodama 
svorio Nikaragvos prez. Ortegos 
pažadams. Bush įspėja nepasi
tikėti juo ir kartu „nepalikti 
Contras vienus Dievo valiai". 

Didelis pavojus Contras 

Naujajame plane neleidžiama, 
jog vienas kuris kraštas leistų 
savo teritoriją naudoti kito kraš
to puolimui ir draudžiama 
parama iš užsienio partizanu 
grupėms. Pagal tai, Contras 
negali turėti bazių Hondūre ir 
p r i imt i Amerikos pagalbą 
sunčiamą į Hondūrą. Kokio 

kurie sektų demokratizacijos 
procesą. Po 15 di nų, pasirašiu
siųjų valstybių šį paktą užsieniu 
ministeriai renkasi posėdžiui 
kaip egzekutyvinis komitetas. 
Po 90 dienų jie vėl susirenka 
peržiūrėti kaip vyksta amnesti
jos, paliaubų ir kiekvienos vals
tybės demokratizacijos planai. 
Po 120 dienų tarptautinė komi
sija turi išstudijuoti kaip vyko 
planų įgyvendinimas. Po 150 
dienų vėl tų penkių Centrinių 
Amerikos Valstybių preziden
tai turi susirinkti tarptautiniam 
pranešimui priimti ar atmesti. 

Ar sutiks marksistai 

Nikaragvai šis planas geras 
tuo. jog nutraukiama parama 
Contras ir nereikalaujama tie
sioginių pas i tar imų tarp 
sandinistų ir Contras. Blogas 
tuo, kad reikalaujama leisti 
politines organizacijas, pa
naikinti karo stovį, leisti laisvą 
spaudą ir susirinkimus ir suor
ganizuoti pliuralistinę sistemą. 
Taip pat nereikalaujama, kad 
Nikaragvos marksistinė vyriau
sybė vestų tiesioginius pasi
tarimus su Amerika, kurių san-
dinistai vis reikalavo. Contras 
vadai jau turėjo savo posėdį ir 
pareiškė, kad jie nepriima to su
sitarimo punktų. 

Prezidentas R^aganas priėmė 
tą penkių Lotynų Amerikos 
prezidentų planą sąlyginai, nes 
dar turi būti išspręsta labai 
daugklaasimų. kol prezidentas 
galės pilnai už tai pasisakyti. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. B. Jaura 

Gautomis žiniomis, birželio 4 
d. mirė a.a. kun. Bronius Jau
ra, Alionių parapijos Vilniaus 
arkivyskupijoje klebonas. 
Velionis buvo palaidotas Reš
kutėnų bažnyčios šventoriuje 
birželio 8 d. Velionis buvo gimęs 
1935 m. birželio 8 d. Kunigu 
įšventintas Kaune 1963 m. ba
landžio 10 d Dirbo įvairiose 

dydžio kiekvienas kraštas gali parapijose, o paskutiniu laiku 
laikyti savo karines jėgas, 
nebuvo susitarta. Tuo reikalu 
turi būti tęsiama Contadoros 
grupės valstybių pasitarimai, 
lygiai taip pat nebuvo sutarta ir 
kaip nuginkluoti partizanų 
grupes. Nutarta jsteigti Tautinę 

buvo klebonu Karvio—Alionių 
parapijose. 

Mūsų žiniomis jau septintas 
šiemet okupuotoje Lietuvoje ir 
antras Vilniaus arkivyskupijo
je miręs kunigai Vilniaus arki 
vyskupijoje jau penkiolika pa 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

l s l amabadas . — Pakistane 
Vakarų diplomatai sako. jog 
vyksta intensyvios kovos prie 
dviejų didelių Afganistano 
miestų. Lėktuvai yra užblokavę 
kelius į tuos miestus ir šiuo 
metu negalima į juos įvažiuoti 
ar išvažiuoti, tad neįmanomas 
bet koks tų miestų aprūpinimas 
reikalingiausiais dalykais. 

Pilotai atsisako su savo 
Bachter lėktuvais skristi 320 
mylių tarp sostinės Kabulo ir 
pietų provincijos miesto Kan-
dahar dėl to, kad ten vyksta 
aršios kovos. Abu miestai yra 
apsupti partizanų, kurie kovo
ja prieš komunistų vyriausybę 
ir sovietų kariuomenę, kuri 
buvo atsiųsta palaikyti ko
munistinį režimą, pažymi New 
York Times. 

Susitaikymo komisiją iš vyriau- rapijų neturi savo kunigo ir yra 
sybės atstovų, opozicijos partijų aptarnaujamo^ iš gretimu pa-
atstovų ir bažnyčios atstovų, rapijų. 

— Frankfurter Allgemeine 
Zeitung Vakarų Vokietijoje 
rašo. jog Vilniuje yra rengiama 
rugpjūčio 23 d. speciali demons
tracija paminėti liūdnąjį Molo
tovo—Ribbentropo susitarimą, 
kuriuo Pabaltijo valstybės buvo 
prieš savo valią perleistos so
vietų žinion. Lietuvoje yra pla
tinami atsišaukimai, kurie ra
gina žmones gausiai dalyvauti 
tame paminėjime. Atsišaukimą 
yra pasirašę Nijolė Sadūnaitė. 
Antanas Terleckas. Vytautas 
Bogušis ir Petras Čižikas. Pra
nešama, kad rengiasi dalyvau
ti ir kitos tautybės. 

— Dubai. Arabu spauda pra
neša, kad mina sprogo ir pra
mušė skylę Amerikos vairuoja
mam tanklaiviui jau už persų 
įlankos ribų. Irakas tuo pačiu 
metu pradėjo bombarduoti Ira
no alyvos įrengimus, sakyda
mas, kad nebegali ilgiau lauk
ti, kai priešas daro didelį pelną 
iš alyvos. 

— Washingtone buvęs pir
masis kardinolas Patr ick 
O'Boyle liepos 31 d. susilaužė 
koją. turėjo operaciją ir nuo 
susidariusių komplikacijų mirė, 
turėdamas 91 m. amžiaus. 

— Pentagonas praneša, jog 
nuo Amerikos lėktuvnešio buvo 
iššautos dvi raketos, manant, 
kad puola Irano lėktuvas, tačiau 
neatrodo, kad buvo pataikyta į 
taikinį Persų įlankos regione. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas nominavo plieno 
kompanijos egzekutyvą VVilliam 
Verity užimti Komercijos sekre
toriaus postą. Jis buvo Armco 
plieno bendrovės vadovas ir yra 
žinomas šalininkas už prekybi
nių ryšių plėtimą su sovietais. 

— South Bende mieste, In
dianoje. Lenkijos plaukimo tre
neris Josz Derbiszevvski pasi
traukė nuo savo žmonių ir pasi
prašė pabėgėliu teisių, norėda
mas pasilikti Amerikoje. 

— VVashingtone kolumnistas 
James Reston pranešė pasitrau
kiąs j poilsį po 30 metų rašymo 
Amerikos laikraščiuose. Dabar 
rašysiąs tada. kai būsiąs geras 
ūpas. 

— Wa*hingtone Amerikos 
nusiginklavimo ir kontrolės 
agentūros direktorius Kenneth 
Adelman pasitraukė iš pareigu, 
pranešdamas prezidentui, jog 
nori pereiti į privatų gyvenimą, 
kad galėtu daugiau rašyti, 
sakyti laisvai kalbas ir dėstyti 
Šekspyrą. 

Nuožmios kovos 
Kandaharo miestas yra dabar 

pati svarbiausia vieta, kur 
vvksta labai aršios kovos, kurių 

Sąjungininkai siunčia 
minogaudžius 

Londonas . — Britanija ir 
Prancūzija siunčia savo minų 
gaudytojus į Persu įlanką, kai 
vėl buvo surastos keturios kitos 
minos Omano įlankoje, kur 
beveik toje pačioje aplinkoje 
Amerikos vairuojamas tanklai
vis buvo sužalotas nuo sprogu
sios minos. 

Anglų vyriausybė nutarė 
pasiųsti 4 minogaudžius. kurie 
padės apsaugoti su britų vėlia
vomis plaukiančius tanklaivius 
ir jų kariškus laivus. 

Prancūzijos vyriausybė pra
nešė, jog jie siunčia du mino
gaudžius. kad apsaugotų savo 
tanklaivius. Gynybos ministeris 
Andre Giraud pasakė, kad jie 
prisijungs prie prancūzų lėk
tuvnešio Clemenceau, kuris yra 
Adeno įlankoje. 

nebūta nuo pat karo pradžios 
1978 m. Diplomatai sako. jog šis 
miestas yra gerokai apgriautas, 
bet sovietų kariuomene iš Kan
daharo miesto centro apšaudo ar
tilerijos sviediniais miesto pak
raščius, iš kurių puola Afganis
tano laisvės kovotojai. 

Partizanai puola naudodami 
Vakarų arpūpintomis priešlėk
tuvinėmis raketomis ir daž
niausiai nakties metu. Sovietu 
karinis transporto lėktuvas 
buvo numuštas Kandaharo 
aerodrome, užmušdamas 25 
vyresniuosius sovietų karinin
kus ir afganų komunistus. Lėk
tuvas buvo numuštas su raketa, 
kurią iššovė partizanai. 

Kandaharo mieste yra didelis 
trūkumas maisto ir būtiniausių 
prekių. Taip pat yra didelis 
grūdų trūkumas, nes partizanai 
su gaisrinėmis raketomis sude
gino didžiulius sandėlius, 
kuriuose buvo apie 1,75 mil. dol. 
vertės gėrybių, praneša diplo
matai. To miesto ligoninė yra 
tuščia, nes visas personalas yra 
išbėgiojęs. 

Kova už savo sostinę 

Sostinėje. Kabule, afganų 
trupės atvyko iš kitur padėti 
sovietams gintis. Diplomatai vėl 
praneša, kad ir sujungtomis jė
gomis sovietų ir afganų komu
nistų kariai nepajėgė išstumti 
partizanų jėgų iš kalnuotų vietų 
apie Kabulo miestą. Jie sako, 
kad kovos vyksta visas 24 va
landas. Diplomatai pasakoja, 
pasiremdami Afganu armijos 
pranešimais, kad sovietų ka
rininkai, bijodami atsidurti 
partizanų nelaisvėje, nuo savo 
uniformų nuplėšė savo kariškus 
ženklus, nepalikdami jokio vy
resniškumo žymens. 

Dar nebuvo tokių kovų 

Taip atrodo 
įlankoje. 

Irano mina Persu 

Jei neįvyks kliūčių, tai šios 
srities vandenyse Amerika. 
Britanija ir Prancūzija turės 17 
minogaudžių. Praėjusią savaitę 
sąjungininkai buvo atsisakę 
siųsti savo minogaudžius, 
tačiau „situacija aštrėja" sako 
britų Gynybos ministeris 
George Younger, ir teko pa
keisti nutarimą. Panašiai tuoj 
pat savo nuomone pakeitė ir 
prancūzai. Baltieji rūmai tuoj 
pareiškė pasitenkinimą šiuo są
jungininkų nutarimu. Gynybos 
sekr. VVeinberger pasiūlė suor
ganizuoti tarptautine mino 
gaudžių komandą, kuri specia-
lizuotųsi pasauliniu mastu gau
dyti minas, kad jūros būtų 
švarios laivų plaukimui. 

Reagano administracija suti
ko, kad Kuvvaitas turėtu 11 
laivų su Amerikos vėliavomis, 
kurie būtų saugojami nuo Ira
no puolimu. 

Iš viso šiais metais Afganista
ne yra vedamos partizanų pa
čios didžiausios kovos, kokių 
nebuvo nuo pat pradžios karo. 
Manoma, kad tebėra 115,000 
sovietu kariuomenes dalinių. 
Pagal Pakistano privačios 
agentūros žinias, sovietai 
pradėjo prie Kandaharo miesto 

^ naudoti chemines dujas liepos 
20 d. Po to šimtai žmonių ir 12 
kaimų gyventoju pradėjo ken
tėti odos degimu ir apakti. 

Diplomatai praneša, kad neži
no, kur yra Afganistano komu
nistų vadas N'ajib. Maskva skel
bia, kad po vizito Kremliuje, jis 
dabar ilsisi kažkokiame kuror
te Sovietų Sąjungoje. Afganų 
komunistai krašte nieko nerašo 
ir neskelbia apie savo vado 
veiklą. Vakariečiai sako. kad jis 
gal būt atostogauja Kremliaus 
patartas, kai tuo tarpu pačiame 
Afganistane vvksta laisvės ko
vos 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 13 d.: Ipolitas. 
Elvyrė. Kasijonas. Jonas Berch-
manas. 

Rugpjūčio 14 d.: Euzebijus. 
Tarcizijus. Maksimilijonas Kol-
bė. Pajauta, Eimuntas. Atana 
zija. 

ORAS 

Saulė teka 5:55. leidžiasi 7:55. 
Temperatūra dieni 91 1.. 

naktį 70 I. 

• 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 

iLujBKnsrvos 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane \Vestford, MA 01886 

AMSTERDAMO LIETUVOS 
VYČIAI 

Pirmininkas Antanas Ra-
dzevich utidare balandžio 
mėnesio susirinkimą sukalb
damas „Sveika Marija", po 
kūno visi sugiedojo Vyčių 

ną. 
Ritualų komiteto pirmininkė 

Kuzmich pranešė, kad šv. 
Kazimiere šventės metu 
Pirm;yį Lietuvos Vyčių laipsnį 
priėmė Paulius Abeling ir jau
nieji Karolis ir Danielus 
Jasewicz. Antrąjį laipsnį gavo 
Aidona Abeling, Stepas ir 
Adelina Raila, jaunieji Kristina 
Olechovvski. Judianne Nikste-
nas. Kenneth ir Richard Jase-

' bet Juozas Kot. 
Kultūriniu reikalų komiteto 

pirm. Apolonija Ziaušienė 
paskaitė iš „Freedom Comes 
Too Late" knygos. Ed. Bara-

- pranešė apie peticijų 
siuntimą 10-tam televizijos 

talui bei ABC iaidai New 
Voriu- apie ..Amerika'* televi-

pi _ • uną. Jis taip pat 
paminėjo, kad ,,20.20" oro 
gramai pranešė apie elektro-

; įUiisų naudojime Maskvos 
. • Hgrsitete šniuinejimo 

numetimais. 
l/i£tuvių dienose surinkti 

gai buvo lygiai paskirstyti 
Lietuvių Fondui. Lietuvių Ben 
druomenei. Amerikos Lietuviu 
Tarybai bei Katalikų religinei 

.10 o-tą diena Lietuvos 
k'ikščionjbes jubiliejų švente 
Šv. Kazimiero parapija. Kun. 
Motiejus Cyvaa pranešė apie 

ką j Romą. kurią šiam Alba 
Amsterdam ir Schenectadv 

rajone organizuoja kun. Conton. 
Apolonija Ziaušienė aplankė 

kun Antaną Grigaitį Putname, 
k n ji PU Bermce Aviža dalyvavo 
kun. Ruokio laidotuvėse. Elena 
Dylortg padėkojo Bernice 
Avižai, buvusiai ,.Vyties" 
redaktorei, užjos darbą ir apgai
lestavo, kad ji šias pareigas 
apleidžia. Regina Kot pranešė 
apie Lietuvos Vyčių Vidurio 
Atlanto apygardos suvažiavimą 
Maspethe, kur ir vyskupas 
Paulius Baltakis dalyvavo. Iš 
Amsterdamo atstovai buvo 

onija Ziaušienė. Bernice 
ir Gerard Drenzek. 

Sv. Kazimiero parapijoje 
Eucharistinė diena buvo 

rčiama sekmadienį, balan-
džio r)-tą dieną. Keturiasdešim-
nes valandų pamaldos buvo 
tęsiamos lietuvių kalba pirma
dienį, vadovaujant kun. R K. 
B; Itch. Kun Motiejus Cyvas, 

Sv. Jurgio parapijos klebonas 
Albany mieste, buvo 
pamokslininku. 

Po gegužės mėnesio susi
rinkimo dalyvavome kun. 
Baltch atnašaujamose šv. Mi
šiose. Nusprendėme paskirti 
finansine paramą Elizabetho 
Lietuvos Vyčių kuopai bei Cen
tro valdybai suvažiavimų proga, 
ir parėmėm Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikų leidimo 
fondą. 

Tautų festivalis įvyko gegužės 
16-tą dieną Schenectadv muzie
juje. Lietuviu parodėle rūpinosi 
Ed. Baranauskas. 

Juozas Isable pranešė, kad 
Gate\vay Cable Amsterdamo 
mieste 32-rąjį kanalą perleis 
Albany diecezijai transliuoti 
katalikiškas programas. 

Smile and Sparkle 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

GRAŽIAI PAMINĖTAS 
LIETUVOS 

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS 

Balandžio mėnesį Riverhead 
bibliotekoje buvo išstatyti 
gražūs lietuviški meno darbai — 
pakelės kryžius, austos-drobės, 
gražiai išmarginti velykaičiai, 
gintaro dirbiniai , didelis 
Lietuvos žemėlapis ir kiti 
eksponatai. Daug bibliotekos 
lankytojų sustojo prie šios 
parodėlės pasiteirauti apie 
Baltijos jūros pakrantėje esantį 
gražų kraštą Sveikiname visus 
ta ip uoliai dirbusius prie 
parodos pasisekimo. 

Karšta, karšta, karšta, bet 
graži buvo gegužės 31-ma diena, 
kai nuvykome į Eastport, Long 
Tsland. švęsti Lietuvos krikščio
nybės jubiliejų ten esančioje Šv. 
Motinos Marijos koplyčioje. 
Nors temperatūra siekė 90 
laip-niu. dalyvavo keli šimtai 
maldininkų. Tai buvo dvasinė 
bei visuomeninė atgaiva 
gamtoje. 

Procesija pakeliui į šv. Mišias, 
maldininkams giedant.,Sveika. 
Marija", buvo ypatingai jau
dinantis momentas. Montforto 
vienuoliai, koplyčios šei
mininkai, susižavėjo mūsų 
maldomis bei giesmėmis ir 
pakvietė mus bet kuomet 
sugrįžti. 

Šv. Mišias atnašavo kun. 
VVilliam R. Scrill lauke prie 
koplyčios stovinčio Svč. Marijos 
statulos. Jo dinamiškas bei įdo
mus pamokslas bei lietuvių 
Prisikėlimo parapijos choro 
gražus giedojimas, vadovaujant 

Dar ius ir Margare t Rudžiai . 

IR SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS 

Gražios pavasario dienos, 
gražiausi gyvenimo pažadų 
metai, žydintis gegužis, žydinti 
jaunystė ir aukso žiedai... 

Gegužės 23 d., Darius Rudis ir 
Margaret Higgins sumainė auk
so žiedus labai asmeniškose 
vestuvių apeigose, įsijungiant 
šeimos nariams ir draugams. 
Šv. Edith's parapijoje, Livonia, 
sklindant giesmėms, prie alto
riaus jaunąją Margaret atlydėjo 
jos tėvai Grace ir Jim Higgins, 
o jaunąjį Darių — tėvai Genutė 
ir Algis Rudžiai. Vestuvines 
apeigas atliko jaunosios parapi
jos kun. Jim Scheick. Jaunojo ir 
jaunosios uždegtos žvakės švie
siai liepsnojo šalia abiejų tėvų 
uždegtų žvakių, simbolizuoda
mos naujos šeimos gyvenimą su 
šaknimis turtingoje praeityje. 
Gausi, tuzino draugų palyda iš
lydėjo naująją porą iš bažnyčios 
į skaisčią, saulėtą dieną ir į 
naują, bendrą gyvenimą. 

Vestuvių vaišės vyko lietuvių 

Viktorui Raliui, prisidėjo prie 
gražių dienos įspūdžių. Dėko
jame ir kunigui Scrill, ir chorui, 
padėjusiems šią jubiliejaus 
švente iškilmingai atšvęsti. 

Štai ir vėl pastebėjome 
dalyvių tarpe kitų Lietuvos 
Vyčių kuopų narius. Maspetho 
110-taįai kuopai net autobusą 
suorganizavo Jonas Adomėnas. 
Prieš ir po šv. Mišių maldi
ninkams buvo proga pasi
žmonėti piknikų aikštelėje, su
sipažinti su naujais draugais, 
atnaujinti senas pažintis. 

B. L. 
Vertė A leksandras 

Pakalniškis, J r . 

vvcių Chicagoje choro valdyba Ketv i r t a s 1$ ka i r ė s -• i lgamet is choro vadovas muz F aus t a s Strol ia 

Dievo Apvaizdos parapijos kul
tūrinio centro salėje, kur su
plaukė daugiau negu trys šim
tai daiyvių ir svečių. Daug jau
nimo, — jaunosios poros draugų 
iš vietinio Detroito ir tolimes
nių vietovių. Dalyvavo jaunojo 
Dariaus giminės: dėdė Leonas 
Rudžiūnas su žmona Albina iš 
Bostono, teta Danutė Valod-
kienė su sūnumi Tomu iš 
Floridos, dėde Juozas Orentas 
su dukromis Daiva ir Rasa, 
krikšto tėvas Algis Ancevičius 
su žmona da;l. Dalia Ancevi-
čiene iš Chicagos, Česlovas Ki
liulis iš Bostono, Sigitas ir 
Janina Miknaičiai iš „sostinės" 
Chicagos. Jaunosios Margaret 
plati giminė susirinko iš St. 
Louis, Denver ir Davenport. 

Svečiams susėdus prie gražiai 
išpuoštų stalų, įžengė pulkas su 
jaunaisiais, apžerdami dalyvius 
skanėstais — saldainiais . 
Lietuvišku papročiu jaunuosius 
sutiko tėvai su duona, vynu ir 
druska — stiprybės, tvirto ir 
laimingo gyvenimo ženklu. 
Maldas prieš vaišes sukalbėjo 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas kun. V. Krisčiūnevičius. 
Jaunosios brolis Peter Higgins 
įdomiai pravedė programa supa-
žindindmas su giminėmis bei iš 
toli atvykusiais svečiais ir su 
sąmojum pristatydamas jau
nųjų palydą: pamerges Katie 
Higgins, Dalią Rudytę, Theresa 
Higgins. Liz Krass. Jeanne 
Donahue. Laurie Petrusha. 
pabrolius Algį Rudi. Jim Hig
gins, Romą Rudį, Liną Orentą, 
Mike Stockman ir Paulių Jan
kų. Sekė gražiausi linkėjimai, 
..Ilgiausių metų, laimingų me
tų ir ... vaisingų metų!''. Buvo 
gerta „karti degtinė, kurią 
saldino jaunųjų pasibučiavi
mai: „saldi degtinė, saldi!.." 

Po skanių vaišių jaunoji pora 
pynėsi pabrolių ir „Audinio" 
tautinių šokių šokėjų tarpe, 
šokdami rezginėlę. Linksmai 
šoko jaunieji, pulkas ir svečiai, 
grojant R. Kaspučio orkestrui, 
iki ateinančios dienos ryto. Pa
ryčiais jaunieji išlydėti per 
iškeltų rankų vartus su ilgai 
nesibaigiančia daina: ,,Oi, 
sudie, sudie..." 

Jaunieji Rudžiai grįžę iš 
povestuvinės kelionės roman
tiškuose Havajuose, jau daly
vavo parapijos piknike. Cia at 
kreipė visų dėmesį, nes jaunasis 
Darius pasirodė su „sugip
suotu" kaklu ir teko abiem 
daug aiškintis, kad tai tik 
Havajų bangos darbas. . . 
Lauksime jų abiejų rudenį 
lietuviškoje visuomenėje, kurio* 

veiKlos rūpesč iams ir 
džiaugsmams jie abu nebuvo 
svetimi. Ypač džiugu buvo 
matyti Margaret įsijungusią į 
renginių da rbus , šokan t 
tautinius šokius „Audinyje" ir 
pažįstamus su šypsniu prakalbi
nant lietuvių kalba. Jaunasis 
Darius nuo mažens lietuviškos 
šeimos narys, visur tėvelių 
atvežtas , baigęs , ,Žiburio" 
lituanistinės mokyklos dvylika 
skyrių, skautavęs pradedant 
raudonu šlipseliu iki vyčio, 
dalyvavęs visose Tautinėse ir 
Jubi l ie j inėse s tovyklose. 
Daugiau negu aštuonerius me
tus šoka „Audinyje", daly
vaudamas trijose tautinių šokių 
šventėse. Dainavo Jaunimo 
chore, o dabar yra Dievo Apvaiz
dos parapijos jaunimo komitete. 
Darius jau treti metai dirba 
savo profesijoje, kaip kompiu
terių programuotojas Computer 
Methods Co., o Margaret dirba 
kaip , ,physical t h e r a p i s t " 
Oakman ligoninėje. 

Ateitis žiba priekyje šviesi, 
paremta meile, bendrais religi
niais į s i t i k in ima i s , tėvų 
pa rama , v i suomenės ši l tu 
priėmimu į „rimtųjų" tarpą. 
Komunikacijos problemų negali 
būti, nes juk abu kalba bent 
dviem kalbomis: lietuviškai ir 
angl i ška i ! Šokis , da ina , 
įsijungimas į parapijos ir vi
suomeninę veiklą ir toliau lai 
turtina jūsų gyvenimą. Daug 
laimingų metų linkime jaunie
siems Marga re t ir Dariui 
Rudžiams! D. J. 

L 
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bužiais ir laikytųsi prie lie
tuviškos vėliavos, nes planuo
jama tautybių eisena. Automo
biliams nemokamai pasistatyti 
yra didelis sklypas. Parkas bus 
atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. p.p. Chene parkas yra už 
Renesanso centro ir privažiuo-

OR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LiGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71s t Street 
Pr i ima trečiadieniais, 

ke tv i r tad ien ia is ir penktadieniais. 
Sus i ta r imu i skambin t 436-5566 

jamas iš Jefferson Ave., sukant 
prie Detroito upės. 

St. Sližys 

J O H N P. VVAITKUS, M . D . , F A C S 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Ho'.y Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Te l . 927—3231 
Kalbame '.eiuv škai 

Vai . pagal sus i tar imą p i rm. , antr . 
Ke tv . ir penk t . nuo 3-7 v .v . 

VAIKŲ KAMBARĖLIO 
ĮRENGIMAS 

Džiugu, kad man, besiruo
šiančiai ateinančiais mokslo 
metais dirbti su lietuviškai kal
bančiais 3 iki 6 metų vaikučiais, 
atsirado daug talkininkų. 

Aldona Milmantienė padėjo 
parapijos kambarį išvalyti, siūlo 
gražias naujas užuola idas 
klasės langams, rūpinasi langų 
bei kilimo valymu. Man papra
šius „Žiburio" lit. mokyklos 
tėvų komitetas paskyrė daiį 
pinigų klasės įrengimui, o jų 
neužtekus, Lietuvių Bendruo
menė pridėjo kiek reikėjo. Jų 
dėka, vaikų kambarėliui nu
pirkti 3 staliukai ir 6 kėdutės. 
Pinigai taip pat padengė lenty
nų statymo išlaidas, o jas sukalė 
Vitas Underys. Lentynas apdai
lino ir nudažė būsimų moki
nukų tėvai — Kastytis Giedrai
tis, Edmundas Kasputis, Rimas 
Kasputis ir Linas Mikulionis. 

Labai nuoširdi padėka vi
siems, kurie prie vaikų kam
barėlio įrengimo prisidėjote. 
Smagu matyti lietuviško prieš 
mokyklinio auklėjimo įverti
nimą. 

Taura Underienė 

NETEKO DVIEJŲ BROLIŲ 

Jonas Sragauskas, sulaukęs 
80 metų amžiaus, liepos 9 d. 
mirė Australijoje. Šv. Mišios už 
velionio sielą buvo atnašauja
mos rugpjūčio 6 d. Šv. Antano 
bažnyčioje, Detroite. Nuliūdime 
liko dukra Jūratė Australijoje ir 
brolis Kazimieras Detroite. 
Taigi detroitietis Kazimieras 
Sragauskas mėnesio laikotar
pyje neteko dviejų jaunesnių 
brolių: Izidoriaus ir Jono. Visi 
artimieji ir pažįstami Kazimie
rą užjaučia ir kartu liūdi. 

TAUTYBIŲ DRAUGYSTĖS 
FESTIVALIS 

Michigano valstijos 150 metų 
sukakties proga šeštadienį, 
rugpjūčio 15 d., Chene parke 
prie upės (RiverfronO Detroite, 
vyks Tautybių Draugystės 
festivalis. Visos tautybės daly
vauja su savo tautiniais dra 
bužiais. Bus tautybių parodėlės, 
pas i rodymai su t a u t i n i a i s 
šokiais ir dainomis. Vidudieni 
0 2 vai.) atvyks gubernatorius 
Blanchard, kuris tars žodį ir 
pabendraus kartu su visais. 
Pageidaujama, kad lietuvaitės 
dalyvautų su tautiniais dra 

DR. V1JAY BAJAf, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPFCIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 S t r *e i . Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv., penkt. nuo 12 'ki 6 v.v 

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

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O I A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LICOS 
CRAVVFORD MEDICAI. BUTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

D r . Tumasonio ofisą peretne 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv. 9-12, Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
G V D Y f O I A S IR CHIRURGAS 

4255 M 63rd <&• 
Vai pagal susitarimą: p i rn> , i r i r *y . 12-4 

6-9; antr. 12-o; penkt. JC-42. 1-6. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

26S5 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

p i r m . 12-2 v. p.p. ; treč. 12 - 2 v. p.p. 
penkt . : 1 - 3 v. p .p. 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valančios pagal susitarimą 

Ofs . te!. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMlCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz ie Ave . , 
Chicago. III. 60652 

Pirm., ant r , ketv i ' penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 £. Kedzie 
Chicago,, JL 6062? 

Tel. 436-7700 . ' 

RIMGAUDAS NEMlCKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos paga! sus.tarimą 

O f i s o t e l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlCiUS 

JOK ŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski R d . 
Va landos paga! susi tar ime 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2o70 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UG05 

KOSMETINĖ CHIRIRGI IA 
Valandos pacal <usitarirr.,V 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHtRURC.IlA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I ! 

Tel . 925-2670 
1 185 Dundee Ave . Elgin, I I I . 60120 

I ei. 742-0255 
Val.ind(>s pag,i! MsitariaM 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims 'šsipletusių venų 

ir hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal sus tarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų CYDT '.\>W 
8104 SL Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem \vt-
Tel 563-0700 

Valandos ragai su-iMrim.' 

Te l . RE Hance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th St reet 
Vai., pirm , antr , ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak 
Trec ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OI vmpic 2-415" 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O M S IR CHIRURGAS 

1443 SP 50th Ave. Cicero 
Kasdien 1 iki ? va! vak 

^skvrus trec' Sršt 12 iki4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

O fTOMETRISTAS 
Tikrina aki* Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2 H 8 W 71st St. - Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą U?darvta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTiCS — karūnėles. 
liteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Ch icago 
Te l . 476 2112 

Valandos pagal susitarimą 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgi ja 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088° 
Vai : pirm , antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
speoalvbe — Vidaus i r plaučiu !;ROS 

2636 W. 7l«t St.. Chicago. (M. 
M : 436-0100 
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Besikurianti Bažnyčia 

NIŽERO MISIJA 
Afrika yra didžiausias katali

kybės augimo kontinentas; nors 
daugumoje Afrikos kraštų ka
talikai nesudaro daugumos, jie 
veik visur vaidina nepropor
cingai didelę rolę savo kraštų 
ku l tū r in iame bei ekono
miniame statyme. Todėl pasau
lio katalikams, taigi ir mums, 
naudinga šiek tiek susipažinti 
su šia kylančia Bažnyčios, Kris
taus mistinio kūno, dalimi. 

Neseniai teko skaityti apie 
besikuriančią Bažnyčią Nižere, 
kuo norėčiau šiuokart pasi
dalinti. Nižeras iš šiaurės ir 
pietų yra apsuptas Alžirijos ir 
Nigerijos, o rytuose ir vaka
ruose — Čadas ir Mali. Neturin
tis išėjimo į jūrą, Nižeras, kurio 
du trečdaliai yra dykuma, yra 
didžiausia vakarų Afrikos vals
tybė, esanti ir pati neturtingiau-
sioji. 1960 gavus iš Prancūzijos 
nepriklausomybę, šio krašto juo
dųjų musulmonų vyriausybė 
grumiasi su labai sunkiom sąly
gom kraštą ekonominiai pasta
tyti, bet natūralaus turto kraš
te maža. 

Nižero gausiausia žaliava yra 
uranijus. 1970 dešimtmetyje, 
naftos kainoms pernelyg iškilus 
ir dėlto išaugus uranijaus pa
re ika lavimui branduol inės 
energijos gamykloms, jos sos
tinė Niamey, turinti 350,000 
gyventojų, suklestėjo, ten pa
stačius du liuksusinius vieš
bučius ir grįstą greitkelį į aero
dromą. Tačiau 1973-75 kraštą 
iš t ikusi sausra ir badas 
sunaikino pusę auginamų gyvu
lių, o nukritusios naftos kainos 
numušė ir urani jaus pa
reikalavimą. Todėl dabar būda
mas labai priklausomas nuo 
Vakarų kraštų ekonominiai, 
Nižeras aukščiausią prioritetą 
skiria maisto gamybos sava
rankiškumui, kurio sėkmin
gumas priklausys nuo sėkmingo 
ilgalaikio įvedimo vakarietiškos 
technologijos kovoje su besi
plečiančia Sahelio dykuma. 
Nors šviesesnė krašto ateitis 
dar toli, katalikų Bažnyčia 
šiame 6.5 milijonų gyventojų 
krašte stojasi kaip maža, bet 
gerbiama bendradarbė krašto 
statyboje. 

Iš Nižero 6.5 milijonų gyven
tojų katalikų nėra net 20,000, o 
protestantų tik 13,000; taigi vos 
pusė procento gyventojų. Nors 
kraštas apima didžiulius plotus, 
dėl mažo skaičiaus tikinčiųjų jis 
visas sudaro vieną vyskupiją su 
35 kunigais ir 65 seselėmis ir 
broliais. Visi europiečiai iš
skyrus kelis afrikiečius kunigus 
ir seseles iš kaimyninio krašto 
Burkina Faso. Tai nestebėtina, 
atsižvelgus į faktą, kad kraštas 
yra taip plačiai islamiškas ir 
kad rimtas misijų darbas pra
sidėjo tik po II pasaulinio karo. 

Užsieniečių daugėti pradėjo, 
kraštui prireikus technikų, 
tačiau mokslinant nižeriečius ir 
jiems skiriant darbus pirmoje 
vietoje, vėl mažėja užsieniečių 
skaičius. Nors gyventojų dau
guma yra musulmonai, valstybė 
nėra religinė-islamiška, o pa
saulietiška ir valstybė mielai 
priima Bažnyčios bendradarbia
vimą socialinėje srityje ir todėl 
krikščionys taip pat vaidina rolę 
krašto ateities kūrime. 

Didžioji bažnytinės šalpos or
ganizacija veikianti Nižere yra 
„Caritas Niger", kurią išlaiko 
Vokietijos, Prancūzijos ir Olan
dijos katalikai. Su 1.3 mil. dol. 
metine sąmata, prie kurios dar 
prisideda ypatinga pagalba ne
laimių atveju, Caritas pagrindi
nis dėmesys yra skiriamas ilga
laikei paramai, k.t. jos vedamos 
10 pradžios mokyklų, dvi gim
nazijos, automechanikų mokykla, 
mašinėle rašymo ir buhalterys-
tės mokykla ir gimnazija su
augusiems. Nors jų darbas vyks
ta maža skale, jis pasižymi 
sėkmingumu; 8 iš 10 pradžios 
mokyklų mokinių tęsia mokslą 

KRAUJUOJANTI ŽAIZDA NEGYJA ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS 
Sovietų nesėkmės Afganistane 

aukštesnėse mokyklose, tuo tar
pu kai tik trečdalis valdiškų 
mokyklų mokinių į jas pereina. 
Apie 90% šių katalikiškų mo
kyklų personalo ir mokinių yra 
musulmonai ir, kaip visose 
krašto mokyklose, taip ir jose 
mokyklos valandomis nelei
džiama mokyti katekizmo. 
Vietoj to mokoma „ekumeninė 
moralė": „Pavyzdžiui, mokiniai 
išmokomi apie darbo ir pinigo 
vertę. Daugeliui nižeriečių pini
gai reiškia tik malonumą". 

„Nors mums neleidžiama at
versti savo mokinių", sako ses. 
Picard, katalikiškos aukštesnės 
mokyklos vedėja, „Bažnyčia pa
deda suformuoti atsakingus 
žmones, kurie galėtų kraštą 
atvesti į .įaują rytojų". O 
mokyklas baigusieji musulmo
nai lieka Bažnyčiai dėkingi ir 
perėmę svarbias pozicijas krašto 
administravime palankiai ją 
prisimena. Tai kelia Bažnyčios 
vardą krašto visuomenėje. Mu
sulmono prez. Kountouche trys 
dukterys lanko katalikiškas 
mokyklas, o prezidentas pats 
paprašė pop. Pauliaus VI įsteig
ti sostinėje technikos mokyklą, 
kuri, jo žodžiais, „duotų mūsų 
jaunimui Dievo supratimą ir 
profesinę sąžinę". 

Dėl to išaugo įsa Berri 
technikinė aukštoji mokykla, 
moderniškai įrer ^ a ir darniai 
suorganizuota — tikra oazė 
dažnai chaotiškose krašto gyve
nimo sąlygose. Čia mokoma 
kompiuterių bei bankų finansų 
mokslai, architektūra bei mies
tų planavimas, elektronika ir 
spausdinimo technika, su rezul
tatais, kurių šiai europiečių 
išlaikomai mokyklai kartais pa
vydi krašto valstybinės mo
kyklos. Penki Christian Bro
thers vienuoliai vadovauja 
mokyklai ir dėsto moralės 
pamokas. Valstybė samdo profe
sorius ir atrenka studentus — 
visi 240 yra išlaikomi valsty
binių stipendijų. Tik du iš šių 
studentų yra krikščionys. 

Vienuolių įnašas yra „žmoniš
kumas". Jie turi savo koplyčią, 
kur yra laikomos Mišios ir vie
nas jų pasisako: „Nors faktiškai 
esame valdiška mokykla, mums 
leidžiama savo darbą gerai 
atlikti"... Vietiniai mokytojai 
dažnai būna žiaurūs studen
tams. Jei kuris studentas turi 
pasikartojančių problemų, vie
nuoliai susipažįsta su jo šeimos 
padėtim, stengdamiesi suteikti 
pagalbą. „Islamas didele dalimi 
ugdo ,kiekvienas asmuo už 
save' galvoseną, dėl ko jie mažai 
vienas kitam padeda. Visuo
meninio tarnavimo sampratos 
trūksta ir patiems mokytojams. 
Visame krašte nėra savišalpos 
sampratos, siekiančios už tiesio
ginės šeimos ribų. Tai ir yra di
džiausia kliūtis tikram vie
ningumui tarp šio krašto pen
kių etninių grupių". 

Vienuoliai taip pat turi sau
goti, kad dėstytojai nevogtų mo
kyklos turto. Islame vagystė yra 
nuodėmė tik jei esi pagautas. 
„Islamo smulkių įstatymų 
reguliuojamame tikėjime 
belikęs yra tik išorinės formos 
prisilaikymo mentalitetas, bet 
nėra vidinio supratimo", sako 
vienas vienuolis. „Nižero 
krikščionys kaip tik ir yra tas 
bendruomeninio atsakingumo 
ugdymo branduolys, kuriame ir 
glūdi pagrindinių pasikeitimų 
viltis. Nižero Bažnyčia dabar 
gyvena .Nazareto' — tylaus 
dalyvavimo žmonių gyvenime — 
laikotarpį, taip kaip Kristus, 
pirmuosius 30 savo metų 
Nazarete prieš išeidamas akty
viai skelbti gerąją naujieną". 

Tikrai misionierių darbas yra 
pasikeitęs nuo Lietuvos kardu 
krikštijimo laikų. Tačiau jis te
bevyksta — šį kartą švelniais, 
kantriais, žmogui nevisuomet 
suprantamais dieviškais keliais. 

a.j.z. 

Neperseniausiai Michailas 
Gorbačiovas viešai pradėjo 
dejuoti, kad ilgai užsitęsusios 
kovos Afganistane sovietams 
yra kraujuojanti žaizda, kurios 
norėtų galimai greičiau nusi
kratyti. Deja, laiko slinktyje ji 
darosi vis gilesnė ir platesnė, 
nes iš partizanų susilaukia vis 
stipresnių smūgių. 

Šių metų birželio mėn. 1,000 
laisvės kovotojų labai žiauriame 
susirėmime atmušė 5,500 sovie
tų karių koloną. Manoma, kad 
jiems tai buvo didžiausias smū
gis nuo pat invazijos pradžios 
(1979 m. gruodžio mėn.). Kon
frontacija vyko Pakistano pasie
nyje. Kitą skaudų smūgį sovie
tai išgyveno pietinėje krašto 
dalyje. Čia kovose dalyvavo ir 
5,000 Afganistano vyriausybės 
karių. Šimtai iš jų dezertyravo 
laisvės kovotojų pusėn. Masinį 
bėgimą sovietai kiek pristabdė 
bombardavimais iš lėktuvų. 
Abu laimėjimai labai pakėlė 
partizanų moralę. Vienas aukš
tas JAV pareigūnas pastebėjo, 
kad po šių nesėkmių sovietai 
gal bus labiau suinteresuoti 
konfliktą išspręsti derybomis. 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Ypač sovietų aviacijai daug 
nuostolių padaro amerikiečių 
Stinger raketos, šaunamos nuo 
kovotojo peties. Anksčiau rusai 
laisvės kovotojus labai vargin
davo žemai skrendančiais ma
lūnsparniais ir lėktuvais. Dabar 
jie yra priversti laikytis apie 
10,000 pėdų aukštyje. Tuo žy
miai sumažėjo pataikymas į no
rimus objektus. Šiuo metu 
lėktuvais bombardavimas vyks
ta daugiausia naktimis, o ma
lūnsparniai veik nebepasirodo. 
Reagano administracija yra 
nusistačiusi modernių ginklų 
siuntas didinti, kol Gorbačiovas 
neatitrauks iš Afganistano savo 
karių, kurių t en dabar yra apie 
120,000. Partizanams neatlei-
džiant spaudimo, sovietų nuo
stol ia i žmonėmis ir karo 
reikmenimis vis didės, stiprės ir 
reakcija pačioje jų imperijoje, o 
ypač pavergtuose kraštuose. 
Teks rimtai ieškoti susitarimo 
prie derybų stalo, kuris būtų 
priimtinas laisvės kovotojams ir 
4 milijonams pabėgėlių, gyve
nančių Pakistane ir Irane. 

vietai iš Afganistano vėl ati
traukė tūkstančius karių. Deja. 
savo įgulas vėl padidino daugy
be naujų kareivių. Tuo būdu 
vakariečių dėtos viltys } greitą 
kovų baigimą Afganistane labai 
sumažėjo. 

Gegužės men. Gorbačiovas 
italų komunistų laikraščio 
„L'Unita" korespondentui davė 
suprasti, kad į koalicinę vyriau
sybę priimtų ir 1973 m. be krau
jo praliejimo nuo sosto nušalin
tą Afgano 72 karalių Zahir 
Shah, dabar gyvenantį netoli 
Romos. Yra žinoma, kad mo
narchas siūlymą priimtų. Ta
čiau nevisos kovojančios frak
cijos jo pageidauja. Yra ma
nančių, kad karalius pataikau
tų sovietams, o kiti, t.y. islamai 
fundamentalistai, galvoja, kad 
jis krašto nevaldytų pagal 
musolmoniškus nuostatus. 

Nuostoliai ir „smegenų 
perplovimas" 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Kodėl r ez i s ten tams 
p r a d ė j o sekt is? 

Tam buvo net kelios priežas
tys. Ilgą laiką laisvės kovotojai 
buvo susiskaldę net į septynias 
grupes, kurios tarp savęs ginčy
davosi, o kartais net pešdavosi. 
Paskutiniu metu penkios iš jų 
susijungė į vieną ir dabar 
sudaro stiprų karinį potencialą. 
Susijungusios grupės dalinasi 
ginklais , visais k a r o reik
menimis, viena kitą remia ko
vos lauke. 

Antras lemiamas faktorius 
yra modernūs ginklai, kurių vis 
daugiau gauna iš Amerikos ir 
Anglijos. JAV Stinger ir britų 
Blowpipe raketų dėka sovietų 
aviacijai ir tankams padaro vis 
d a u g i a u nuos to l ių . P a g a l 
Amerikos Valstybės depar
tamento turimas žinias vidurkis 
sunaikintų sovietų lėktuvų bei 
malūnsparnių per dieną siekia 
1.2. Pagal liepos septintos Tasso 
agentūros pranešimą, sovietų 
užsienio reikalų ministerija 
britų ambasadai Maskvoje pa
re i škė s t iprų protes tą dėl 
Blowpipe raketų siuntimo lais
vės kovotojams. Tačiau Lon
donas į tai nekreipė dėmesio. 
Pr ieš inga i , su rake tomis į 
Afganistaną pradėjo siųsti ir 
instruktorius, kurie partizanus 
supažindina su raketų naudo
jimu. 

B a n d y m a i taikytis 
Sovietams diktuojant, šių 

metų sausio 15 d. dabartinis 
Afganistano komunistų vadas 
Najibullah buvo paskelbęs 6 
mėnesių paliaubas ir taikos 
sutar t ies projektą, siūlantį 
sudaryti koalicinę vyriausybę iš 
rezistentų atstovų ir Maskvai 
pataikaujančių. Tačiau laisvės 
kovotojai greitai iššifravo, kad 
pagal siūlymą vyriausybėje 
dominuotų komunistai ir kad ir 
toliau Afganistano reikalų tvar
kyme svarbiausias dirigentas 
būtų Sovietų Sąjunga. Todėl tai
kos projektas buvo atmestas. 
Neseniai Najibullah vėl pasiūlė 
paliaubas nuo liepos 15 d. iki 
rugpjūčio 18 d. Greičiausia ir 
šiuokart niekas neišeis. 

Praėjusiais metais pasaulį di
džiai nustebino Gorbačiovas 
pranešimu, kad jis palaipsniui 
planuoja ati traukti visus savo 
karius iš Afganistano. Minėtų 
metų pabaigoje Maskva su di
delėmis, gerai surežisuotomis 
ceremonijomis į Sovietų 
Sąjungą grąžino 8,000 savo ka
reivių. Tačiau prieš tai į 
Afganistaną buvo pasiuntusi 
6,000 naujų žmonių, kurių tarpe 
buvo kagėbistai ir specialaus 
dalinio vyrai. Sklido gandai, 
kad Afganistano Naujų metų 
proga (praėjusio kovo 21 d.) so-

KRAUJU 
LAISTYTOJ ŽEMĖJ 

VINCAS ŠALČIŪNAS 

Kovos Afganistane iš sovietų 
kasmet pareikalauja kelių bili
jonų dolerių. Tačiau nemažos 
kompensacijos susilaukė iš ten 
be jokio atlyginimo grobdami 
natūralias dujas (apie 95% visos 
gamybos* ir įvairius mineralus, 
uranijų, smaragdą ir kt. 
Žinoma, kad brangakmenius už 
aukštą kainą parduoda tarptau
tinėj rinkoj ir gauna nemažai 
kietos valiutos. 

Kovoms toliau tęsiantis, so
vietai visokiais būdais bando 
,.plauti" vietinių gyventojų 
smegenis, kad, jiems ilgai
niui pasitraukus, liktų galimai 
daugiau gerai paruoštų, Mask
vai lojalių kadrų. Pagal Ameri
kos Gynybos departamento 
surinktas žinias, sovietai net 
grobia Afganistano vaikus ir 
prievarta juos gabena j Sovietų 
Sąjungą komunistiniam auklė
jimui. Ten jie turi išbūti mažiau
siai 10 m. Tarp 1980 ir 1985 
metų sovietai į savo kraštą iš
gabeno 50,000 afganų. Jų tarpe 
buvo 20,000 vaikų 4-8 m. 
amžiaus. Priedui Maskva akty
viai formuoja KHAD. Tai yra 
tas pats, kas sovietų KGB. 

Šiuo metu turbūt nėra žmo
gaus, galinčio išpranašauti, 
kada ir kokiomis sąlygomis bus 
baigtas jau beveik 8 m. besi
tęsiantis karas . „Sovietai 
norėtų išsinešdinti, bet tik 
pagal jų padiktuotas sąlygas", 
pastebi Alexander Alexie, sovie
tų analistas Rand korporacijoj. 
Jis prideda, kad įsibrovėliai dar 
nėra tiek prispausti, jog turėtų 
pakuotis savo žaisliukus ir 
šuoliais bėgti. 

wmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmm 
nistai iš įvairių Europos kraštų. Revoliucijos metu bri
tai nugalėjo čia buvusių amerikiečių įgulą ir fortą 
užėmė. Vėliau amerikiečių-prancūzų mėginimas jį atsi
imti baigėsi dideliu pralaimėjimu. 

Pilietinio konflikto metu Savannoje kovos vyko 
karo pradžioje ir jo pabaigoje. JAV Unijos gen. W. T. 
Shermano žygis skersai Georgiją buvo viską naiki-

Prie mėgiamiausių atostogi
nių kraštų Europoje, šalia Itali
jos, Graikijos ar Jugoslavijos 
priklauso ir Ispanija. Ši Iberijos 
valstybė su dviejų tūkst. km. 
jūros pakrante, puikiais pap-
lūdymiais (Ispanijoje teko atos
togauti 4 kartus), mėlynu 
dangum, gražiom moterim ir 
pigiu vynu, vilioja daugiausiai 
švedus, vokiečius, olandus ir 
anglus. 

Finansų žinovai iš anksto 
apskaičiavo, kad šiemet Ispa
nija iš turistų susilauks virš 14 
milijardų dol. pajamų ir tuo 
pačiu, pralenks milžiną JAV. 
Vien tik pereitais metais 47.4 
mil. turistų paliko Ispanijoje 12 
milijardų (taip — milijardų!) 
dol., o 30 mil. „tikrų" turistų 
t.y. nakvojančių bent 3 naktis. 
duoda 130 tūkst. ispanų darbą. 
Normaliai užsieniečiai Ispa
nijoje išbūna 2-3 savaites, 
paversdami turizmą tame kraš
te labai svarbia, savos rūšies, 
pramonės šaka, nes trečdalis 
valstybės pajamų kaip tik ir 
ateina iš apsilankiusių užsie
niečių. Virš 2 mil. lovų viešbu
čiuose ir atostoginėse vilose 
laukia turistų. Tokiu būdu 
ispanijos konkurentai — Por
tugalija, Graikija, Turkija, 
Jugoslavija, Tunisas ar Maroko 
atrodo tik kaip nykštukai, nes 
vien Majorkos saloje yra dau
giau lovų negu visoj Graikijoj. 

Džiaugiasi šiemet Ispanija at
vykstančiais amerikiečiais, ku
rie paskutiniuosius dvejus me
tus „boikotavo"' Europą, maty
dami televizijoje Gadafi teroro 
veiksmus. Ispanijos turizmo 
įstaiga apskaičiavo, kad 1986 
m. šis Iberijos kraštas prarado 
239c amerikiečių turistų, tačiau 
taip pat numato, kad per 
kitus trejus metus Ispani
ją aplankys beveik 5 mil. J an 
kių", kurių kiekvienas išleis 65 
tūkst. pezetų (apie 650 dol.) 
dovanoms, maistui ir kt. pramo
goms. Kitos tautybės „gyvena" 
kiek kukliau: vokiečiai palieka 
apie 53 tūkst. pez., anglai ir 
prancūzai apie 45 tūkst. 

Nemažu konkurentu Ispanijai 
yra Jugoslavija, kur ir vokiška 
markė yra „brangesnė" (1 m. 
Vokietijoje = 1.30 m. Jugosla
vijoje). Bavarai, austrai šią 
Balkanų šalį labai lengvai pa 
siekia automašinom, nors taip 
pat ir šiaurinė Vokietijos dalis 
neastilieka nuo pietinės. Čia ke
liai yra žymiai blogesni už Vo
kietijos autobanus, daug važiuo
jančių turkų iš Vokietijos su 
senom mašinom, daug auto ne

laimių. Teko išsikalbėti su 
atostogavusiais vokiečiais. Jų 
daugumas buvo patenkinti pra
leistom dienom. 

Kaip ilgai t a s „pigus" 
Europos atostogų kraštas galės 
pas save palyginus pigiai priim
ti turistus? Sunku numatyti, 
tačiau visi duomenys rodo, kad 
gražios ir pigios vokiečių ir 
austrų dienos Jugoslavijoje ne
trukus pasibaigs, kadangi vy
riausybė, norėdama išbristi iš 
užsienio skolų, uždeda aukštus 
mokesčius net kasdieninei duo
nai. Ir taip Slovėnijoje, Kroa
tijoje duonos kaina pakelta 
70-100^. Vienas kg. baltos duo
nos kainuoja 730 dinarų — 
beveik 1 JAV dol. Tad duona 
Jugoslavijoje yra 20 centų 
brangesnė už JAV, 40 centų už 
Vakarų Vokietijos. Tuo tarpu, 
penkių asmenų šeimos pajamos 
siekia apie 150 tūkst. dinarų. 
Sunaudojus per dieną 1.5 kg. 
duonos, vien tik tam kasdie
niniam maistui tenka skirti 
penktadalį visų pajamų. 

Jugoslavija vakarams skolin
ga yra 19 milijardų dol. Šios 
skolos nuošimčių dalį padeng
davo turizmo įplaukos. Numa
toma, kad šiemet jos sieks apie 
1.6 mil. dol. Tai tik spėliojimai, 
nes prie Adrijos pakrantės, 
atvykusių vokiečių teigimu, 
viešbučiai nepilnai užpildyti. 
Oficialiai kalbama, kad šiemet 
turistų skaičius sumažėjo 6%. 

Ar pigios yra kelionės auto
mašinom Europoje? 

Pa lyg in imui su JAV ir 
Kanados kainom, paduodu 1 ltr. 
benzino kainą paskirose Euro
pos valstybėse: Rytų Vokietija 
— 0.92 m., Ispanija, Anglija — 
1.16 m., Jugoslavija — 1.21 m., 
Šveicarija — 1.23 m., Švedija — 
1.25 m., Belgija — 1.28 m., Aus
trija — 1.30m.. Danija - 1.83 
m., Italija — 1.86 m., Vakarų 
Vokietija — 1.04 m. 

Dizelis pigiausias Norvegijoje 
— 0.58 m., Vakarų Vokietijoje 
— 0.87 m., brangiausias Švei
carijoje — 1.23m. Data - 1987 
m. liepos mėn. 7. d. ir JAV dol. 
kursas buvo = 1.84 m. 

P E R K E L S POVANDENINĮ 
LAIVĄ 

Chicagos pakrantėse 40 
metų stovėjęs USS Silversides 
povandeninis laivas, užsilikęs 
nuo II pasaulinio karo, perke
liamas j Muskegon, Mich., kur 
bus pastatytas atitinkamas 
muziejus ir parūpinamos kas
metinės išlaidos. 

Charleston, anglų įkurtas 1670 m., išsivystė į svar
biausią uostą visose Amerikos kolonijose. Revoliuci
jos metu amerikiečiai užėmė jame esantį Sullivan 
fortą, kuris po metų vėl atiteko anglams. Čia buvo pasi
rašytas nutarimas, skelbiantis S. Carolinos atsi
skyrimą nuo Unijos. 1860 m. pietiečiai paleido pirmuo
sius šūvius į netoliese esančią Unijos tvirtovę Fort 

nantis. Georgia neteko žymos dalies savo turtų ir jaunų S u m t e r § i e š ū v i a i ^provokavo pilietinį karą, kurio 
vyrų. Taigi Savannah yra svarbus istorinis miestas. m e t u charlestono uoste konfederatai panaudojo pirmą 

Kiek į šiaurę nuo senamiesčio randi Nombre de Dios 
akmeninę bažnytėlę ir Fountain of Youth (Jaunystės 
šaltinį). Toje vietoje 1513 m. išlipęs Juan Ponce de Leon 
ir šį šaltinį atradęs. Jo vandens atsigėręs, esą. išliksi 
jaunas. Žinoma, gėrėm ir mudu! Tiek istorišku 
atžvilgiu, tiek dėl įdomumo yra verta St. Augustiną 
pamatyti. Dar kiek į šiaurę ir jau kelias veda per Jack-
sonville miestą (556,000 gyv.), savo plotu didžiausią 760 
kv. myl.) kontinentalinėse JAV. Jame yra puikus ir 
gyvas uostas ir kultūrinis bei finansinis centras. Per 
miestą tekanti St. Johns upė yra ilgiausia į šiaurę 
tekanti upė visoj Amerikoj. 

Georgia savo plotu yra didžiausia valstija 58,900 
kv. myl.) į rytus nuo Mississippi. Jos paviršius įvairuoja 
tarp 4874 pėdų vakaruose iki jūros lygio rytuose Žemės 
ūkis (vaisiai, daržovės, medvilnė, miškininkyste užima 
svarbią vietą. Atlanta, Augusta, Savannah yra stam
biausi pramonės centrai. 

Ispanas Hernando de Soto 1540 m. prijungė 
Cherokee ir Creek indėnų žemes prie Ispanijos. Iš jų 
išsivystė dabartinė Georgia. Kad sustabdytų ispanų 
veržimąsi į šiaurę, 1733 m. britai įsteigė savo koloniją 
prie Savannah upės žiočių, kurią veikiai apgyveno kolo-

o Fort Pulaski dabar yra valstybinis paminklas. Mies
tas pasižymi savo erdviu išplanavimu, puošniais isto
riniais namais ir daugybe paminklų. Už miesto toliau 

povandeninį laivą ,,Hunley", kuris nuskandino Uni
jos laivą „Housatonic". Daug kartų Unijos kariuomenė 
mėgino Charlestoną užimti, bet jis išsilaikė konfedera-

keliaujant, vietos žemos, pelkėtos, medžiai apaugę is- t ų r a n k o s e i k i p a t konflikto pabaigos 
paniškom samanom, kurios vėjo papūstos, lyg charlestone turistų dėmesį patraukia gerai užlai-
skarelėm pamoja pravažiuojantiems. Tik ką pražydę k o m o s p u o š n i o s plantacijų vilos ir prie jų esantvs sodai, 
persikų (peach) sodų plotai maloniai patraukia ak*. y p a č ž y d ė j i m o m e t u T a i p p a t įdomus yra senasis mies

to kvartalas su 18-to šimtmečio namais prie siaurų. 
Dvi Carolinos kreivų gatvelių. Istorinėse kapinėse užtinki antkapių 

South Carolina yra nedidelė valstija, kuri žemės >š 17-to šimtmečio 
paviršiaus atžvilgiu yra skirstoma į tris rajonus: Apa- 1-26 greitkelis atveda į Columbiją, j kurią S. 
lašų kalnų sritis vakaruose, Piedmont plokštuma Carolinos sostinė iš Charlestono buvo perkelta 1786 
viduryje ir Atlanto pakraščio žemuma rytuose. Prieš m. Per ąžuolais apaugusias kalvas pervažiavus i'pava-
civilinį karą pamario pelkynuose buvo auginami ryžiai, saris čia dar gerokai atsilikęs), atsiveria plokštuma su 
o centrinėje dalyje - medvilnė. Šių prekių paklausa gražiu Columbijos miestu, kurio centre moderniški, 
Eurpoje ir kitur praturtino plantacijų savininkus, kurie aukšti pastatai ir plačios gatves sudaro didmiesčio 
naudojosi vergų ir menkai atlyginamų samdinių dar vaizdą. Kai 1865 vasario 17 naktį miestą užėmė gen. 
bu. Tas socialinis skirtumas pastebimas ir šiandien, Shermano armija, jį nusiaubė gaisras. Centrinėje 
važiuojant per provincijos plotus. Dabartinė ekonomija gatvėje išliko tik keletas viešų pastatų, tarp kurių 
remiasi žemės ūkiu (tabakas, daržovės, vaisiai, žemės itališko renesanso stiliaus sostinės pastatas (State 
riešutai, gyvulininkystė), tekstilės, baldų, mėsos gami House>. kurį apšaudė atžygiuojančio Shermano pa-
nių ir chemijos pramone Piedmont miestuose ir turiz- trankos. Dar ir dabar bronzinės žvaigždės dengia 
mu Charlestone. Myrtle Beach ir kituose pajūrio mies- sienose išmuštas sviedinių skyles 
tuose. Didžiausi miestai yra Columbia (100,000 gyv.) 
ir Charleston (70.000). (Bus daugiau) 
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ROMA IR DIDŽIOJI 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ 

LIUDA RUGIEMENĖ 

Jau ir po keliones. Žiūrinėju 
nuotraukas, o mintyse tiek 
daug atsiminimų, įspūdžių. 
Norisi ir su kitais pasidalinti ar
ba jie skubotame šių laikų 
gyvenime išblės, kaip jau daug 
įspūdžių yra išblėsę. 

Birželio 16 d. maždaug savaitę 
prieš lietuviams suvažiuojant į 
Romą. mudvi su dukra Gina 
ten išskrendame su ne didžiau
siu, tačiau nemenku American 
Trans Air lėktuvu tiesiai iš 
Detroito. Skrenda gana lygiai, 
kelionė patogi. Po 9 vai. skry
džio nusileidžiam trumpam su
stojimui Shannon aerouoste 
Airijoje prisipildyti benzino. 
Tuomet dar dvi su puse valandų 
ir jau Romoje! 

Ciampino aerouoste suki
nėjasi nemažai pilkai unifor
muotų darbininkų ir vietomis 
matyti kareiviai su automatais, 
pasiruošė dabartiniams teroris
tams. Lauke karšta ir tvanku, 
pats vidudienis. Laiške turime 
prel. A. Jonušo instrukcijas, 
kaip iš Leonardo da Vinci aero
uosto nuvykti į Villa Lituania, 
tad mudviem prasideda sun
kiausia kelionės dalis: kaip nu
galėt tą 10-15 km? Geltonas tak
sistas (liepta tik su tokiais 
važiuoti* paprašo 30 dol. Nuta
rusios, kad tokią sumą iš bet 
kur galėsime sumokėti, ieškome 
kitokių priemonių. Pagaliau 
šiaip ne taip. nesuprasdamos 
itališkai, išsiaiškiname, jog iki 
požeminio traukinio kas 40 
minučių eina autobusas. Vienas 
policininkas dukrai žemėlapyje 
smulkiai nurodo, iki kokios 
stoties važiuoti autobusu ir 
vėliau požeminiu traukiniu. 

Jau gerokai sušilusios su vi
sais čemodanais susikraustome 
į autobusą. Vėl kita kliūtis: 
nežinome kaip susimokėti. Pasi
rodo, pasitikima keleiviais. 
Autobuso gale j automatą reikia 
įmesti 600 lirų. Smulkių 
neturime. Už vieną sumoka 
pakeleivis, kita važiuojame ne
garbingai. Tokia pati susimo-
kėjimo problema ir prie 
požeminio traukinio. Neaišku, 
kiek ir kaip. Žiūrime ką daro 
kiti. Vėliau sužinom, kad už 
6.000 lirų gali nusipirkti 10 
bilietų ir važinėti A ir B. dviem 
pagrindinėm Romos linijom. 

Po geros valandos atsi
randame aikštėje Re-di-Roma, 
kuri visai netoli (porą gerų 
amerikietiškų blokų) nuo Piaz-
za Asti. o čia jau yra Villa Litu
ania. Mudviem neįmanoma tokį 
galą nusinešti čemodanus, pasi-
šaukiam geltoną taksi, kuris 
vistiek paima 5 dol. Taigi per 
trumpą laiką išmokstame ne tik 
važinėti požeminiu traukiniu, 
bet taip pat ir pinigus saugoti. 
Viloje maloniai sutinka seselės 
vienuolės, kurios kalba tik 
vokiškai. Suprantu ką sako, 
tačiau kai noriu atsakyti — 
vienas žodis vokiškas ir keli 
angliški. Jau trisdešimt metų 
suvirs nėra su kuo vokiškai 
pasikalbėti. 

Nugalėjusios pirmąsias sveti
mos kultūros kliūtis, pasi
juntame drąsios ir tuoj su 
požeminiu traukiniu išvyks
tame į Romos centrą. į „Spag-
na" stotj, ispanu laiptus. Apie 
juos yra netrumpa istorija, kaip 
beveik apie kiekviena Romos 
aikštę, bažnyčią, žymesnį 
pastatą. 

Ši vieta Ispanų aikštės vardu 
buvo pavadinta nuo XVII a., jo
je apsigyvenus ispanų ambasa
doriui prie Šventojo Sosto. 
Netoliese prie vienuolyno Tri-
nita dei Monti žemių turėję 
prancūzai taip pat pretendavo į 
teises aikštėje. Vieni su kitais 
rungtyniavo pranašumu reng
dami įvairias iškilmes. Aikštė 
pasidarė žinoma visame 

pasaulyje. Didingi laiptai, vie
tomis platesni ir kai kur siau
resni, buvo pastatyti XVIII a. 
sujungti aikštę su vienuolyno 
bažnyčia. Čia yra ir anglų poeto 
Keats namas, kuriame jis sirgo 
džiova ir mirė. Dabar ten jo 
biblioteka su rankraščiais, užra
šais, laiškais ir kitais dokumen
tais. Aikštėje renkasi gėlių ir 
suvenyrų pardavėjai, meni
ninkai. Už 30,000 lirų prižada 
nupiešti portretą. Ar bus į tave 
panašus, tai jau kitas klau
simas. Čia būriuojasi jaunimas. 
Kas įdomu, tai kad šių laikų 
visų tautybių jaunimas panašiai 
apsirengęs: melsvos ,.jeans" 
kelnės ir su užrašais marški
nėliai. Daugumas bando angliš
kai dainuoti. Pajunti, jog labai 
suvienodėjo pasaulis. Netoli 
laiptų matyti dvi geltonos ar
kos. Tai amerikietiškos McDo-
nalds. Nutariame ten neiti, 
tačiau po keletos dienų Romoje 
jau mielai užeidavome pailsėti 
ir amer ik ie t i škos kavos 
atsigerti. 

Pėsčiomis apsukame gerą ratą 
iki pagrindinės gatvės Via D. 
Corso. Piazza Venezia, kurioje 
yra Vittoriano paminklas, 
užbaigtas statyti jau šiame 
šimtmetyje, paženklinęs Italijos 
susijungimą į vieną valstybę ir 
paskelbimą Romą sostine (italų 
vadinamas ..vestuviniu pyra
gu", nes iš balto marmuro, nesi
derina su Romos architektūra). 
Atsiduriame prie Trevi fontano, 
prie kurio taip pat būriuojasi 
žmonės, ypač jaunimas. Senu
tės , važiavusios karietoje, 
džiaugsmingai sušunka: ,,Ar tai 
čia ,Three coins in a fountain'?" 
Amerikiečiams geriausiai 
žinomas Romos fontanas, nes 
apie jį buvo susuktas filmas. 19 
m. pr. Kr. buvo pravestas van
dentiekis Aqua Virgo (13-kos 
mylių), o 1762 Nicola Salvi, 
pakviestas Klemenso XIII, ka
nalo gale pas t a t ė garsųjį 
fontaną. 

Roma milijoninis miestas, 17 
mylių nuo Tirėnų jūros, nuola
tos glostomas švelnaus vėjo, iš
augęs septyniose kalvose (Pala-
tino, Avent ino. Capitolio. 
Quirinale. Esąuilino. Celio. 
Viminale). plačiai išsiplėtęs, jau 
ir už kalvų, be dangoraižių, pa
sipuošęs maždaug trim šimtais 
bažnyčių, rusvais mūro pasta
tais su raudonais čerpių stogais, 
paminklais, aikštėmis, fonta
nais, obeliskais, skulptūromis ir 
griuvėsiais iš senųjų laikų, 
liudija beveik 3.000 metų 
vakarų civilizacijos istoriją 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

83 ir Pulaskl apyl inkėj* — sav. par
duoda, tmkantĮ giminingai šeimai, 7 kamb 
mūrini ,,tn leve!" namą: 2 prausyklos: 
karštu vandeniu, atskirai kontroliuojama 
šiluma; 2 auto su atidarymu garažas: 
lengvai prižiūrima — $91.500. Kreiptis 
angliškai 

767-0924 

Popiežius Jonas Paulius priima birželio 27 d. iš Lietuvos atvykusį Telšių vyskupą Antaną Vaičių 
ir išeivijos lietuvių vyskupą Paulių Baltak;. 

nesekame, laiko turime, o 
beieškodamos ką pamatyt i 
geriau ir daugiau išmokstam 
apie patį miestą ir jo gyventojus. 

Oras nepaprastai tvankus. 
Rūbai nuolatos sudrėkę nuo 
prakaito. Kcsdieną daugiau 
kaip 90 F. Vidudienį italai eina 
poilsio, uždaromos įstaigos ir 
krautuvės iki 4 vai. po pietų. Iš
tuš tė ja gatvės. Pirmomis 
dienomis, kol užteko atsivežtų 
jėgų, rytais vaikščiojame po 
istorines vietas, muziejus, o po 
4 vai. apžiūrinėjame krautuves. 
Kai sukaistam ar per daug pa-
vargstam, tai užsukam į kurią 
nors bažnyčią pailsėti, nes kele
tos pėdų storumo mūro sienos 
ne tik atlaikė laiko tėkmę, bet 
priglaudžia ir turistus, kaip 
mus , nuo karštos vasaros 
saulės. Proga pasidairyti ne tik 
į meną. bet ir pasimelsti už 
visus tuos kurie prieš iš
važiuojant paprašė, o ir tuos, 
kurie ir neprašė. 

Romoje tikrai yra gausu kas 
matyti, nežinai nuo ko ir pra
dėti. Būtinai norime nuosaikiau 
apžiūrėti bazilikas, kuriose vyks 
lietuvių iškilmės: San Pietro, 
Santa Maria Maggiore, San 
Giovanni ir Laterano. Dar 
viena, pagrindinė iš keturių, 
yra San Paolo Fouri le Mūre — 
už Romos sienų. Šios yra būti
nos aplankyti maldininkams, 
ypač šventaisiais metais (tokie 
buvo per šv. Kazimiero 
iškilmes), kada būna atida
romos ir šventosios bazilikų 
durys. 

Maždaug dešimt minučių gero 
ėjimo nuo Villa Lituania yra Šv. 
Jono bazilika. Ji buvo pradėta 
statyti 312 metais, kai Konstan 
tinas D. paskelbė, jog krikš
čionys nebus daugiau persekio
jami. Popiežius Silvestras I, 

yra vienintelė senosios bazilikos 
dalis — mozaikos paveikslai. 
Viena iš freskų yra Giotto dar
bas, vaizduojantis Bonifacą 
VIII. skelbiantį 1300 m. krikš
čionių pasauliui jubiliejų. 
Spalvoto marmuro lubos 
sudaro didingą, pilką ir šaltą 
įspūdį. Tik kai elektros šviesoje 
sublizga bažnyčios puošmenys, 
tuomet maloni šiluma apgaubia 
meno kūrinius ir visus dalyvius. 
Gaila, kad bazilikos ir bažnyčios 

Pirmadieniais prie Laterano 
aikštės .vyksta turgus. Dukra, 
apie Europos t u rgus daug 
girdėjusi, būt inai noi i eiti. 
Mums pataria nesinešti ranki
nuku ir pinigus saugiai pasi
slėpti. Tačiau turgus neįspūdin
gas, prekių kainos panašios 
kaip krautuvėse. Nutariame 
laiko negaišti ir eiti kitur. 

Netoliese yra ir Santa Maria 
Maggiore. Jei Šv. Jono baziliką 
gali iš tolo atpažinti, nes stogas 

Romoje apšviečiamos tik kam papuoštas statulomis, tai Maria 
nors vykstant, nors kai kuriose 
bažnyčiose galima trumpam 
laikui altorių apsišviesti, susi
mokėjus apie 1.000 lirų. Atrodo 
elektros naudojimas čia itin 
brangus. Sako, kad Šv. Petro 
bazilikoje uždegti visas šviesas 

Maggiore skiriasi nuo kitų savo 
skliautais. Apie jos pastatymą 
yra graži legenda. Popiežius 
Liberijos ir turtuolis Giovanni 
Patrizio abu sapnavę Mergelę 
Mariją, kur kvietėjos garbei pa
statyti bažnyčią, toje vietoje,kur 

kainuoja 10,000 dol. Kiek ten snigs. Kai jiedu vienas su kitu 
matyti lempų ir lempučių, tai pasikalbėję ir sužinoję, kad va-
pilnai galima tikėti. Užtat per saros metu 356 m. rugsėjo 5 d., 
didžiąsias iškilmes, kai buvo snigę Esąuilino kalvoje, tai 
staigiai uždegtos šviesos, popiežius ten suplanavęs statyti 
daugelis dalyvių net aiktelėjo bažnyčią, o turtuolis Patrizio fi-
iš nepaprasto įspūdžio. nansaves. Ši legenda yra iliust-

SkersaiŠv. Jono bazilikos La- ruota keturiose mozaikose. 
terano aikštėje yra šventieji 
laiptai (Scala sancta). Pasako
jama, kad jie atvežti iš Pontijaus 
Piloto namų ir jais yra lipęs 
Kr is tus . Viršuje popiežių 
koplyčia (Sancta Sanctorum). 
Esą tai ten esanti ikona buvo 
pradėta daryti Šv. Luko. o ją pa
baigęs angelas, Romoje atsira
dusi stebuklingu būdu. 
Užlipame šoniniais laiptais. 
Scala sancta reikia lipti keliais. 
Ten jau pilna maldininku. 

KUN. JUOZO KLUONIAUS 
SUKAKTIS 

kuris daug prisidėjo prie pa 
Atsigeri vandens iš"dar pr. Kris- goniškosios Romos pasikeitimo 
tu pravesto vandentiekio ir 
šimtmečiai kažkur pamažėli 
tirpsta, vaikštai Forume ak
menimis grįstomis gatvėmis ir 
praeitis pasidaro geriau supran
tama. Vaizduotėje stojasi 
sunkiai vargstantys vergai. 
Kiek daug gi reikėjo jėgos 
tokius pas ta tus statyti ir 
kolonas iškelti. Dar ir šiais 
laikais žinovai nesugeba pilnai 
išaiškinti, kaip visa tai buvo pa
daryta. Tų laikų kančios ir 
mūsų gyvenimus liečia. 

Vakarais kartu su Gina skai
tome knygas, brošiūras, bandy
damos susitarti, kur kitą dieną 
keliausime, ką apžiūrėsime. Kai 
reikia pėsčiomis, svarbu neklai
džioti ir savo pajėgumą tinka
mai apsiskaičiuoti. O miestas 
tikrai klaidus, nes gatvės, kaip 
į mažytes žvaigždes, subėga į 
aikštes, kuriose lengva pasimes
ti. Aiškių užrašų nėra. Gatvių 
pavadinimai ,.prieš kelis šimt
mečius" iškalti kertiniuose 
pastatuose, antrame aukšte. 
Kažkas aiškino, kad užrašų 
italai nededa sąmoningai, nes 
nori, kad turistai naudotųsi 
gidais ir įvairiais turais. Gidais 

Į krikščioniškąją, apsigyveno 
Laterane (grupė pastatų) ir ši 
vieta tapo oficialia popiežių gy
venviete. Čia yra įvykę svarbiu 
bažnytinių sprendimų, pvz. 
1215 m. Bažnyčios susirinkime 
buvo nutarta, kad tikintieji 
vieną kartą metuose turi eiti 
išpažinties ir priimti šv. Komu
niją Velykų metu. 

Bazilika per šimtmečius yra 
nemažai nukentėjusi. V-tame a. 
buvo sugriauta barbarų, 896 m. 
žemės drebėjimo, o 1308 m. 
buvo sunaikinta gaisro ir galu
tinai, popiežiams iš čia išsi
krausčius, visiškai apleista. Tik 
XVII a. atstatyta popiežiaus 
Inocento X pastangomis. Šis 
buvęs ir Lietuvos-Lenkijos vals
tybės protektorius. Garsusis 
baroko stiliaus architektas 
Francesco Borromini padarė 
bazilikai planą pagal tradicinį 
lotynų kryžių, gabiai sujung
damas senuosius pastatus, nors 
šie buvę įvairių stilių, juos 
subarokindamas. Pagrindinė 
nava yra įspūdingiausia, apsup
ta didžiulių 12-kos kolonų, prie 
šių glaudžiasi milžiniškos 
apaštalų statulos. Apsidoje. kuri 

Kun. Juozas V. Kluonius, Šv. 
Antano parapijos klebonas 
Mackinavv City, Mich.. rug
pjūčio 15 d. švęs savo kunigys
tės 40 metų sukaktį. 

Kun. J. Kluonius yra gimęs 
Lietuvoje 1922 m. gegužės 1 d. 
Pradėjo studijuoti Kaune, bet 
baigė kunigų seminariją Vokie 
tijoje. 1947 m. rugpjūčio 15 d. 
buvo įšventintas kunigu 
Eichstaette. 1949 m. gegužės 14 

Bazilika buvo pastatyta V a. 
Siksto III, o fasadas XVIII a., 
suplanuotas Ferdinando Fuga 
su kai kuriais baroko stiliaus 
elementais. Bazilikos vidus 
pasižymi savo mozaikomis, 
kurios yra vienos iš seniausių ir 
įdomiausių Romos bažnyčiose. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
čia rinkdavosi žmonės melstis 
prie Mergelės Marijos pa
veikslo, kad nebūtų subom-
borduota Roma. 

bus parapijos salėje, kur kun. J. 
Kluonius bus pagerbiamas 
parapiečių ir svečių jo kunigys
tės proga. Garbės sargybą 
sudarys Kolumbo vyčiai. Bus 
lietuvių choras iš Dcitioito Šv. 
Antano parapijos, kur kun. J . 
Kluonius anksčiau yra dirbęs. 
Taip pat bus ir specialių svečių, 
sukaktuvininko drangų ir pa
žįstamų iš toliau. 

Visi iš anksto yra kviečiami 

parapijoje Detroito vyskupijoje. 
Iš čia jis perėjo dirbti j 

Saginavv vyskupiją ir kunigišką 
darbą dirbo St. Hyacintho para
pijoje Bay City, St. Petro ir 
Pauliaus parapijoje Saginavv. 
Švč. Trejybės par. Bay City, St. 
John ir Alger misijoje, St. 
Joseph, Nepaliaujamos pa
galbos Marijos parapijoje, 
Prescott St. Stephens ir vėl 
Alger misijoje. O kai vyskupiją 
perskyrė ir įkūrė Gaylord 
vyskupija, kun. J. Kluonius 
buvo paskirtas į šv. Antano 
parapiją Mackinavv City, kuror
tinę vieta, kur dirba jau 12 
metų. 

Sukakties šv. Mišios bus Šv. 
Antano bažnyčioje rugpjūčio 15 
d. 11 vai. Specialus priėmimas 

40-ties metų sukaktyje. — K. 

FOR SALE 

Parduodamas 
1980 CHEVY MALIBU 

S1.500 arba geriausias pasiūlymas. 
Skambinti po 5 v. p.p. 

652-8150 

REAL ESTATE 

—-.MiSL KOMPIUTERIŲ ' 
pagalba galite PIRKTI ar PAR
DUOTI NAMĄ mieste ir priemies
čiuose. Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX - INSURANCE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

d. jis atvyko i Detroitą ir buvo dalyvauti kun. Juozo V. Kluo-
asistentas Šv. Antano lietuviu niaus pagerbime jo kunigystės 

HELP VVANTED 

SECRETARY 
Medium sized. pu. ,;essive lavvfirm 
looking for person who vvants to 
become a legal secretary. 

GOOD TYPING SKILLS 
REG-UIRED 

Training available n all other areas. 
CALL REBECCA at 

368-1405 

S E M I D R I V E R S 
(South Sieto area) 

Minimum 25 yrs old. D — licensed with at 
least 3 years experience with city & piggy 

back. Pay %. 
594-8046 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuoiame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

4 40 

IRONS, Ml — Lake County: Įsikūręs res
toranas su gyvenamu butu. 2 moteliai ir 
nauja daržinė. Gera per ištisus metus apy
varta. $95.000 Teiraukitės angliškai pas 
Bob Burns, IRONS REAL ESTATE, Box 
46, I rons , Ml 49644. Tel. 
1-616-266 5447. 

IRONS, Ml — Lak* County: prie didelio 
Bass ir aplinkinių ežerų parduodami 
sklypai, namai ir jvairūs dydžio akrai 
žemės. Daugelis pne Manistee valstybiniio 
miško Teiraukitės angliškai pas Bob 
Burns, IRONS REAL ESTATE, Box 46, 
Irons, Ml , 49644. Tel 1-616-266-5447. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

OMį 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti at -pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Scerbartel Mayar dėl sąžiningo patar-* 
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vy tau tas Taras 

DĖMESIO! 
Kugelio Ir Cepelinų mėgėjai-jos! 
Nevarkite tarkuodami bulves su rankine 

tarka, nes CICEROJE yra daromos ir par-
jduodamos nebrangiai. ELEKTRINĖS bul
vėms tarkuoti mašinos. Įsigykite Šv Kalėdų 
proga; ir džiaugsitės, kad nereikia daugiau 
vargti tarkuojant bulves 

Kreiptis: B. Novickis, 1927 S. 49th 
CT., Cicero, IL 6O650. Tel . 863-3071 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardiene 

Šiomis dienomis ,,Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet biivo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

No. 846 — 84 ir Pulaski — 3 mieg. mūri
nis 30 m. namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas, 2V2 auto. aaražas 
naujas kilimas. Skambinkite dabar! 

No. 879 — 2-jų butų. 61 ir Homan. 
Liuksusinis 2-jų butų mūrinis. 3 miegamieji. 
6 kamb. savininkui. 2-jų miegamų butas 
2-me aukšte, pajamom. Puikiai (rengtas 
rūsys su baru. Modern. virtuvės ir ir vonios. 
2 maš. garažas su atidarymu Labai geras 
pirkinys. Paskubėkite. 

No. 897 — 72 Ir Kedzle 6 kamb. mūr 
namas Nabisco darbininkui; 3 didėti mieg., 
pagal užsakymą virtuvės kabinetai, 
pusryčiams nuošalus kampelis, užbaigtas 
skiepas, švarus garažas, alum. 
papuošimas, naujas centralinis vėsintuvas. 
Puikus pirkinys. Skambinkite dabar* 

No. 912 — 2 aukštų grožybė. 2 butų. 29 
m. namas: 2 dideli mieg kiekvienam bute. 
patrauklios virtuvės su daugeliu medžio 
kabinetais, keramikos prausyklos su 
dušais, aukščiau iškeltas skiepas, kuris gali 
būti vartojamas 3-čiam butui arba dėl ekstra 
mieg., 2 auto. garažas. Labai švarus, 
geram stovyje Skambinkite dabar. 

No. 913 — 55 Ir Kedzle 10 butų pelną 
duodantis mūrinis namas: 6 — 1 mieg., 2 
— 2 mieg. ir 2 — 3 mieg. butai; nauji žie
miniai langai ir verandos; pertaisytos 
prausyklos; nauji kilimai — $40.000 paja
mų. Yra skalbykla su pinigais vartojamomis 
skalb. mašinomis. Visi butai išnuomoti. 

. Skambinkite dabar. 

I AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba/iorite būt 
Ramo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes (kainavimas nemokamai. 

Kun. .Juo7as Kluon ius 



JUOKTIS SVEIKA DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. rugpjūčio men 13 d. 

Mažyte detale iš maldininkų minios Medjugorje Jugoslavijoje birželio 24 d. 

NAUJĄ TARYBINĖS 
LIETUVOS 

ENCIKLOPEDIJĄ 
SUTINKANT 

JUOZAS ŽYGAS 

Žinoma, nebus vakarones jos 
sutikimui, kadangi išeivijoje 
plačiajai visuomenei ji nebus 
prieinama. Net vadinamosios 
tarybinės spaudos platintojai jos 
tegaus tik 20 egz. Tad du tomai. 
Iš viso bus keturi tomai. 
Žinoma, vieną kitą tomelį atsi
veš tie, kurie lankosi okup. 
Lietuvoje. Bet ir iš ten, 
nežiūrint „glasnost". knygos la
bai sunkiai teišleidžiamos. Man 
teko kalbėtis su tais, kurie pa
skutiniu metu Lietuvoje 
lankėsi, tad jiems teleido išsi
vežti asmeniui tik po vieną 
knygą. Ir už tą turėjo aukštą 
muitą sumokėti. Muitas, atrodo, 
yra 1.40 dol. už 1 rb. knygos ver
tės. Partine propagandą gal 
lengviau išleistų, bet kas jos 
nori. 

Grįžkime prie naujosios encik
lopedijos. I-mas tomas turi 672 
psl. apima A-Grud. l i r a s tomas 
turi 704 ps!.. apima grud-marv. 
Ofsetu spausdino K. Požėlos 
spaustuvė Kaune. Tiražas 
100.000 egz. Kaina 9.90 rb. 
Mokslinės redakcinės tarybos 
sąraše figūruoja 52 pavardės, 
paviršutiniškai žiūrint, atrodo, 
nėra atėjūnų, žinoma, gali būti 
ir sulietuvintos pavardės. Pir 
mojo tomo straipsnius rase 1140 
autorių ir buvo 310 mokslinių 
konsultantu. Visuose keturiuo
se tomuose bus 23.000 straips
nių apie 6000 vienspalvių ir 
spalvotu iliustracijų, beveik 100 
žemėlapiu. Žinovu nuomone, 
naudojamos moderniškos spaus
dinimo mašinos, tačiau dar 
nemokama jas gerai panaudoti. 
Spalvotos iliustracijos labai ne
natūralios, dominuojanti viena 
spalva. Jeigu mtiyna — tai 
viskas mėlyna, jeigu raudona — 
tai viskas raudona. Dar toli iki 
vakarų pasaulio technikos. 
Amerikoje šunų ar kačių maisto 
įpakavimo iliustracijos geres
nės, negu tarybines enciklope
dijos, įrišimo darbas kiek pras
tokas. Bet jie didžiuojasi tuo. ką 
jie padaro ir tai reikia įvertinti. 

Pačioje pratarmėje tuojau 
nurodoma kieno malone encik
lopedija leidžiama. Aiškiai pa
sakoma: ..Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto ir 
Lietuvos TSR Ministru Tarybos 
nutarimu...*' Nieko negali ir 
..g'asno^t" padėti. k'»l encik
lopedijos leidžiamom partijos ir 
ministenu tarvl.os nutarimu. 
Kol partijos ir \aidžios nutari
mais leidžiamos, visuomet 
galime prileisti ir yra it.irimas. 
kad ga'i būti stoka ob 
jektyvumo. Paviršutiniškai pa 
varčius. į akis krenta tvpropo-
cingni gausūs partijos darbuo-
tojų bei didžiojo tėvynės karo 

didvyrių aprašymai. Tačiau, 
jeigu ieškosime tik neigiamy
bių, tai būsime panašūs į tuos, 
kurie priklauso nuo partijos 
malonės. Šiaip ar taip tai yra 
l ie tuviška enciklopedija, 
apimanti Lietuvą ir lietuvius. 
Žinoma, jeigu norėsime joje ras
ti tikrą išeivijos atspindį, tai to 
nerasime. Nors joje nėra aiš
kaus išeivijos gyvenimo ir fak
tų pavaizdavimo, tačiau pavie
niai išeivijos rašytojai, daili
ninkai ir mokslininkai jau yra 
joje atstovaujami. Žinoma, išei
vijos rašytojams yra mažiau 
vietos skiriama, negu tary
biniams. Palyginimui: Bern. 
Brazdžioniui yra skirta apie 
devyni dešimtadaliai vienos 
skilties, žinoma, nėra ir nuo
traukos. Tuo tarpu tarybiniam 
rašytojui P. Cvirkai yra pa
skirta net 4 skiltys, įdėta jo ir 
jo gimtinės nuotraukos, taip pat 
ir jo paminklas Vilniuje. Reiš
kia, partija atsilygina tiems, 
kurie jai tarnauja. 

Vis tik po ilgai užsitęsusios 
tylos išeivijos kultūrininkai yra 
susigrąžinami. Peržiūrėjęs tik a 
ir b raides, radau šiuos išeivijos 
kultūrininkus: Alantas Vytau
tas, Almenas Kazys. Ambraze-
vičius-Brazaitis Juozas, And-
riekus Leonardas. Antanaitis 
Algirdas Titus, Arlauskai-
tė-Mikšienė Zuzana. Auginąs 
Balys. Augius Paulius. Augus-
tai tytė-Vaičiūnienė Juoze, 
Avižienis Algirdas, Avižonis 
Konstantinas, Babickas Petras, 
Babrauskas Benediktas. Ba
cevičius Vytautas, Balčiūnas 
Juozas — Švaistas, Balys Jonas, 
Baltrušaitis Jurgis, Balutis Bro
nius Kazys, Banaitis Kazi
mieras Viktoras. Baranauskas 
Albinas. Baras-Baranauskas 
Stasys. Barėnas Kazimieras, 
Baronas Aloyzas, Bavarskas 
Medardas. Bieliauskas Vy
tautas Juozas. Bielinis Kipras, 
Biržiška Mykolas, Biržiška 
Vaclovas. Biržiška Viktoras, 
Blekaitis Ju rg i s . Bogutai-
tė-Kebliene Vitalija, Bradūnas 
Kazys. Brazdžionis Bernardas, 
Bučys Pranciškus Petras. Bū 
davas Stasys. Budrys-Palovins-
kas Jonas. Būtėnas Jonas. 
Aprašant rašytojus, gana tiks
liai išvardinami jų kūriniai, pa
vyzdžiui, pa imsime vieną 
aprašymą: ..Augustaitytė-Vai-
čiūniene Juoze (1895.VII.26 
Mažučiuose* Vilkaviškio rj. 
(-1974.11.26 Čikagoje*, poetė. 
1916 Voroneže baigė Kauno 
..Saulės" mkt . seminariją. 
1916-17 lankė aukštuosius mo
tetu kursus Petrograde. Odeso
je. 1918-40 mokytojavo Kaune. 
Marijampolėje 1944 pasitraukė 

į Vakarus. 1950 apsigyveno 
JAV. Dalyvavo an t i t a ryb . 
veikloje. Poezijai <eil. rink. „Su 
baltu nuometu". 1931; „Ske
veldros", 1946; „Žvaigždėtos 
naktys", 1952; „Ant aukuro 
laiptų", 1961; „Rūpestis" 1970) 
būdinga gamtos, tėvynės il
gesio, asmeninių išgyvenimų 
motyvai. Vytautas Kaza-
kevičius". Maždaug panašiai 
aprašomi ir kiti kultūrininkai. 
Be būdingos tarybinės neapy
kantos. Jeigu aprašėme tuos, 
kurie paminėti, tai reikia nuro
dyti ir tuos, kurie nėra paminė
ti. Trumpai peržvelgęs pasi
gendu šių kultūrininkų: nėra 
muz. Br. Budriūno, St. Džiugo, 
VI. Būtėno ir Br. Kviklio. Visi 
jie turi vietą mūsų kultūros is
torijoje ir randami L.E. Ypač 
pasigendu išeivijos kultūri
ninko Broniaus Kviklio. Yra 
Kviklys Algimantas, taryb. so
dininkas; Kviklys Vladas, 
taryb. gydytojas: tačiau pasi
gendu Broniaus Kviklio. 
Žinoma. Br. Kviklio nuopelnai 
lietuviškai kultūrai dėl to nesu
mažės, jis turi sau aiškią vietą 
užsigarantavęs , tačiau TL 
enciklopedinė vertė dėl to žy
miai sumažėja. 

Žymiai blogiau sekasi mūsų 
politiniams veikėjams, vadina
miems veiksnių vadovams. Jie 
yra absoliučiai ignoruojami. 
Joje nėra T. Blinstrubo, dr. K. 
Bobelio ir Vyt. Kamanto. Geros 
akies neturi ir ant mūsų centri
nių organizacijų. ALTą taip 
aprašo: „ALTAS, Amerikos 
lietuvių taryba, ALT, JAV 
lietuvių burž. nacionalistų org-
jų polit. organas. Veikia nuo 
1940. Alte vyrauja klerikalinės 
ir tautininkiškos krypties org-
jų atstovai, nors jį remia ir deš. 
socialdemokratai. V-ba Čika
goje, skyriai (d-jos, kuopos, klu
bai) — įvairiose JAV vietose. 
ALTas skleidžia antitaryb. pro
pagandą, kovoja su pažangiosio
mis liet. emigrantu organiza
cijomis. ALTo iniciatyva 1944 
įkurtas Balfas. ALTas bendra
darbiauja su Vliku ir jį remia. 
ALTo pirmininkai: Leonardas 
Šimutis (1940-1963). Antanas 
Rudis (1966-67), Eugenijus Bart
kus (1968-70), Kazys Bobelis 
(nuo 1971)". Iš šio Alto 
aprašymo matyti, kiek jų infor
macija yra atsilikusi, pasibaigia 
su 1971 m. Taip pat juoką 
sukelia jų minimos pažangiosios 
lietuvių emigrantų organiza
cijos. 

Kiek daugiau pylos gauna 
BALFas. „BALFAS. Bendrasis 
Amerikos lietuvių fondas, JAV 
lietuvių burž. nacionalistų 
šalpos or-ja. įsteigtas 1944 
Čikagoje. Remiamas ir kontro
liuojamas JAV valdžios organų. 
Padėjo D Tėvynės karo pabai
goje pasitraukusiems iš LTSR 
asmenims persikelti į JAV ir įsi
kurti. Šelpė priešiškus Tarybų 
valdžiai žmones Tarybų Lie
tuvoje ir užsienyje. Siuntinėjo 
siuntinius LTSR piliečiams, 
turėdamas tikslą juos nuteikti 
prieš Tarybų valdžią Pirmi 
ninkai: 1944-64 kun Juozas 

Nuo senų laikų žinoma, kad 
juoktis yra sveika. Šiandien yra 
pripažinta naudinga priemone 
sveikatos palaikymui. Senovėje 
karaliai turėdavo savo rūmuose 
juokdarius. Neapsiėjo be jų ir 
kiti valdovai. Yra jų ir šiandien. 
Mums jie y r a žinomi kaip klou
nai, juokdariai ar anekdotų 
pasakotojai. 

Kada karalius buvo blogame 
ūpe, juokdario pareiga buvo jį 
pralinksminti. Kada kariaujan
tis karys, išsiilgęs savo šeimos, 
kentė savo sunkią dalį, skrajo
jančių ansamblių tikslas buvo 
nors trumpam laikui atitrūkti 
nuo tikrovės. Cirko klounai 
juokdina ne tik vaikus, bet ir 

Končius, 1964-72 kun. Juozas 
Martinkus (buvęs hitlerinių o-
kupantų talkininkas), nuo 1972 
Marija Rudienė. 1958-68 Balfo 
reikalų vedėju dirbo kun. Lion
ginas Jankauskas-Jankus, 1941 
vasarą organizavęs žudynes 
Skuode". 

Taigi kas organizavo tariamas 
žudynes Skuode9 Reikia many
ti, kad kituose tomuose bus pa
rašyta, kas organizavo Pane
vėžio cukraus fabriko. Pra
vieniškių ir Rainių miškelio 
žudynes. Pradėjęs ta tema 
domėtis, ėmiau ieškoti, kas bus 
parašyta apie Červenę. Nors 
Červenė ir ne Lietuvos teritori
joje, tačiau vietovės surištos su 
Lietuva ar lietuviais yra mi
nimos. Červenėje daug lietuvių 
buvo išžudyta. Deja, nieko! 
Tačiau teisybės vardan apie 
Červenę nors ir netiesioginiai 
vis tik yra parašyta. Pri
puolamai užtikau, o rašoma 
ta ip : „B izauskas Kazys 
(1892.11.15 Vildūnuose) Pasvalio 
rj. (-1941.VI.26 netoli Minsko) 
buržuazinis valst. veikėjas". 
Pasitikrinus L.E t. IV psl. 174 
taip rašoma: „Červenė, anks
čiau Igumėnas, gudų miestelis 
per 60 km į rytus nuo Minsko, 
prie autostrados Minskas-Smo-
lenskas-Maskva. Čia keli km į 
p i e t v a k a r i u s nuo Č. 
1941.VI.26-27 naktį sovietai 
žudė politinius kalinius, tarp 
kurių žuvo ir apie 70 iš Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo ketvir
to skyriaus išgabentų lietuvių". 
Taigi pavarčius du enciklope
dijos tomus, galima nustatyti, 
kad K. Bizauskas 1941.VI.26 
buvo komunistų nužudytas prie 
Červenės. Jeigu T.L. enciklope
dija būtų ne komunistų partijos 
nutarimu leidžiama, gal tai ir 
parašytų, deja. dabar to negali. 
O vis t ik ta linkme einama. 
Seniau, jeigu kas būdavo Čekos 
nužudytas ar areštuotas, tai 
dingdavo kaip i vandenį. Jeigu 
kas pasiteiraudavo, tai ir tas 
dingdavo! Stalino likviduotų 
komunizmo įkūrėjų ir apaštalų 
vardai dingo, enciklopedijos 
buvo perrašytos. O dabar vis tik 
parašyta... val=tybės veikėjas — 
1941.VI.26 netoli Minsko. Tam
sioje naktyje ir maža žvakutė 
yra šviesos šaltinis! 

kai kurie suaugę nesusilaiko 
neprasijuokę. TV linksmina žiū
rovus, piršdami skelbėjo gami
nius. Gera komedija pralinks
mina teatro žiūrovus. Geras 
anekdotas eina iš lūpų į lūpas. 

Juokiamės iš bukapročių len
kų, gobšų žydų. Nelieka ra
mybėje nė prezidentai ir kitos 
pasaulinės garsenybės. Perdė
tas, sąmojingai atvaizduotas 
atsitikimas sukelia juoką. Ne 
kiekvienas sugeba tai padaryti. 
Talentingi pasakoriai y r a 
populiarūs ir gerai apmokami. 
Vieni juokiasi garsiai, pilvus 
susiėmę, kiti nepasirodo išvir
šiniai, bet sąmojaus įtaka yra ta 
pati. Sukeltas juokas, pagyvinęs 
kraujo cirkuliaciją, nejučiomis 
išlaisvina iš slegiančios blogos 
nuotaikos. Nuotaikos pakilimas 
teigiamai veikia įvairiose 
aplinkybėse. Hitlerio griū
vančios kariaunos dvasia buvo 
palaikoma priešo karikatūromis 
ar fronto teatro gastrolėmis. 
Propagandos ministerijos 
parėdymu talentingi pasakoriai 
buvo privilegijuoti piliečiai. Pa
našiai buvo ir su amerikiečių 
daliniais, juos lankė visų mė
giamas Bob Hope. 

Paskutinu laiku humoras vis 
daugiau randa savo paskirtį 
tarp ligoninės sienų. DeKalb 
Hospital, Ga, įvedė medicinoje 
negirdėtą receptą: porą valandų 
per savaitę praleisti humoro 
kambaryje. Šiame kambaryje 
nerasime jokių medicinos prie
taisų. Vietoj jų — TV priimtuvai 
su vaizdajuosčių dideliu pasi
rinkimu. Čia rasime dar iš Lie
tuvos pažįstamus Patą ir 
Patašoną. Red Skelton, Groucho 
Marx, Abbott ir Costello pasi
rodymų ištraukos pervestos į 
vaizdajuostes užtikrina kelių 
valandų išsiblaškymą. 

Kaip dykumoje oazė kiek
vieną atgaivina, taip ir šis kam
barys po kelių apsilankymu 
ligonį atgaivina. Tą tvirtina 
Sandra Yates, medicinos sesuo. 
Stebėjimų išvadoje ji yra įsi
tikinusi, kad tam tikras skai
čius ligonių įgavo norą vel 
gyventi. Atsiradęs noras 
pasveikti ir eiti namo, ji mano. 
tai esanti naujo gydymo išdava. 

Ne tik DeKalb, bet ir Orlan-
do, Fla.. Schenectady. N.Y.. 
Houston, Tx., Phoenix, Az., ir 
Los Angeles, CaL, ligoniai 
patyrė tą pačią humoro įtaką. 
Humoro galia yra taip įtiki
nanti, kad daugelis daktarų 
pradeda pr i ta ikyt i savo 
praktikoje. 

Kai tik kas nors verčia 
juoktis, tuo pačiu momentu 
įtempimas sumažėja, teigia Tul-
sos gailestingoji sesuo Kaye 
Ann Herth. Ji mini atsitikimą, 
kada ligonis turėdamas aukštą 
kraujo spaudimą, vartojo vais
tus ir laikėsi nurodytos dietos, 
bet padėtis negerėjo. Tik po 
kelių „prirašymų" i humoro 
kambarį ji pastebėjo ligonio 
sveikatos gerėjimą. Ji pilnai tiki 
naujo metodo sėkmingumu. Šis 
metodas yra vis plačiau pri

taikomas senelių namuose. St. 
John of God Nfursing Hospital, 
Los Angeles, turi paruošę net 
vadovėlį su pavadinimu: ..The 
Tonic you can aft'ord". Gaila. 
kad tai nedaug padės mums 
lietuviams. Neprigimti, dvipras 
miški išsireiškimai liks mums 
nesuprantami. Pačios vadovy
bės teigimu daugelis esančiųjų 
globoje gyventojų išsilukšteno iš 
savo kiauto ir pasidarė akty
viais programos dalyviais. 

Connecticut universi teto 
profesorė Lucille Nakemou tvir
tina, kad juokas yra gera kūno 
mankšta. Įtempimui sumažėjus, 
į kvėpavimo organus patenka 
didesnis kiekis deguonio. 
Juokas gali turėti ir daugiau 
gerų savybių. Rašytojas Nor 
man Cousins tvirtina, kad tik 

Mylimai motinai 

A.tA. 
CICILIJAI ADOMAITIENEI 

išėjus Amžinybėn, iš širdies užjaučiame čia liūdintį jos 
sūnų JONI ADOMAITI, netekimo skausmu su juo 
besidalinančią žmoną ONĘ ir visus jų artimuosius. 

Kun. Justinas Vaškys, O.F M. 
Valė ir Antanas Burkūnai 
Ona Ciemimenė 
Birutė ir Vytautas Čypai 
Regina Gaidytė 
Jurgis Jankus 
Gertrūda ir Juozas Jurkai 
Anna ir Toni Jurkšauiai 
Raimondas Kiršteinas 
Kazė ir Kęstutis Miškiniai 
Vlada ir Antanas Sabaliai 
Kotryna Sabalienė 
Aldona Sabalytė 
Izabele ir Vytautas Žmuidzinai 

juokas išgelbėjo jį iš mirtinos 
ligos. Jo patyrimu juokas 
sukelia norą gyventi ir tuo 
pačiu didina kūno atsparumą. 
Daugelis su tuo sutinka Ir 
kodėl nesutikti, juk nė vienas 
nėra miręs nuo juoko. 

Edmundas Jakai t is 

NUOSTABI OPERACIJA 
Farrarų šeimoje gimė savo 

kūnais su viena kita sujungtos 
dvynukės. Illinois universiteto 
ligoninėje jas pavyko perskirti 
ir jos jau tiek sustiprėjo, kad 
galėjo grįžti namo. Jos gimda-
mos turėjo sujungtus vidurius. 
Gydytojai sako. būną tik vienas 
iš 200,000 tokių dvynių gimimu, 
kad abudu naujagimiai išlieka 
gyvi. Šių dvynukių perskyrimo 
operacija tęsėsi 8 valandas. 

L 

LIETUVOS SAVANORIS-KŪRĖJAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ DALYVIS 

A.tA. 
IGNAS ADAMKAVIČIUS 

Ats. kapitonas 
Mirė 1987 m. rugpjūčio 12 d. Chicagoje. sulaukęs 90 

metų amžiaus. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 13 d. nuo 

2 iki 9 v.v. Marąuette Petkau* koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidojamas penktadienį, rugpjūčio 14 d. Iš koplyčios 

išlydimas 9 vai. ryto į Švč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią. Laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuliūdę: sūnus Valdas ir žmona Alma, sesuo 

Filomena ir Norbertas Taruliai. seserų dukterys Halina 
Bagdoniene ir Gražina Giedraitienė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

G A I D A S - D A I M 1 D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS rRIKMIKSClUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927- J 74 1-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE PUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas — 176-2345 

1110 So. 5«uh A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

I . A I h M i r v i r DIREKTORIAI 

2424 VVest 69th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h u e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t e Rd. - Te l . 430-5700 

V A S A I T I S - B L T K I S 
LAIDOTUVUJ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x Sol. A l g i r d a s ir A ldona 
Braziai, šią savaite atostogaują 
Beverly Shores. nuoširdūs Balto 
rėmėjai, pažadėjo visokeriopą 
talką šį sekmadienį Pocių 
ąžuolyne vyks tnač ia i Balto 
gegužinei. Pakviesti jie daly
vavo skyriaus valdybos posėdyje 
ir tikisi, kad daug Lietuvos 
Vyčių atvažiuos į šią Balfo Be 
verly Shores skyriaus rengiamą 
vasaros šventę. 

x N o r m a n Bur s t e in , 679 
No. Michigan Ave., Chicago. 
111., žinomas moteriškų kailiu 
prekybininkas, paėmė antrą 
stalą 10 asmenų į „Draugo" 
metinį pokylį, kuris bus Mar-
t in iąue r e s t o r a n o salėje 
Evergreen Park, 111. Tą patj 
vakarą traukimo būdu paaiškės 
ir laimingieji, todėl kas dar 
neprisiunte laimėjimų šakneles, 
prašomi prisiųsti iki rugsėjo 25 
d. 

x Dipl. t e i s . P r a n a s Šu las 
praneš apie pensininkų sveika
tos teisiškus reikalus Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Kun. 
Juozo Juozevičiaus kilnios min 
tys. maldos už gyvus ir mirusius 
ir palaiminimas. Gydytojo at
sakymai į sveikatos reikalu 
paklaus imus . Dainavos an
samblio . .Vestuvės" — video fil
mas. Kraujospūdžio matavimas. 
Alvudo gėrybėmis. įskaitant 
slyvas, pasivaiš inimas. Visi 
laukiami. 

x „ D r a u g o " rugpjūčio 11 d. 
laidoje nekrologe apie a.a. N". 
Šantar ienę buvo klaidingai 
parašyta jos mergautinė pavar
dė. Turėjo būti Natal i ja Bar-
t a šev ič iū tė -Šan ta r inė . Šeimą 
sukūrė 1938 m. (ne 1939 m.). Už 
korektūros klaidą atsiprašome. 

x A te i t i n inkų n a m ų gegu
žinėje pietums rezervacijų da
ryti nereikia. Visi svečiai bus 
pavaišinti geru kepsnių pie
tumis, galės apžiūrėti neseniai 
baigtą remontuoti namo sieną ir 
nauja Ateitininkų namų įvažia
vimą. Gegužine prasidės šį sek
madienį, rugpjūčio 16 d., tuojau 
po 11 vai. šv. Mišių. 

x K ę s t u t i s N a k a s Santa
ros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoj Sodus. Mich.. rugsėjo 
10-13 dienomis pasirodys su 
t ea t r ine p rograma ..Amžių 
nusikaltimas"'. 

x J o n a s J o k u b k a p a r a š ė ir 
Lie tuvių N a m ų s av in i nku 
draugija išleido ..Birghon Par
ko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugija" knygą savo veiklos 
25-rių metų sukakčiai paminėti. 
Istorija labai trumpa, daug skel
bimų ir nurodymų. Leidinys di
delio formato. 32 psl.. su virše 
liais. 

x A. Liszkiewiez , Houston. 
Texas. pra tęsdamas ..Draugo" 
prenumerata, gražino laimeji 
mu šakneles ir kartu pridėjo ir 
15 dol. auka . Nuoširdus ačiū. 

x J a d v y g a J a n k a u s k i e n ė iš 
Chicagos. mūsų garbės prenu-
meratorė. rėmėja, pratesdama 
. . D r a u g o " p r e n u m e r a t ą 
atsiuntė 160 dol. ček) dienraščio 
paramai. -I. Jankauskienę ir to
liau laikome garbės prenume
ratorių sąraše, o už mielą ir 
gražia auką tar iame nuoširdų 
ačiū. 

x Panevėž ieč ių k l u b o ge
guž ine bus šį sekmadienį. 
rugp jūč io 16 d. Šaulių salėje. 
Šokiams muzika, skanus mais
tas , b a r a s , loterija. Visi j 
gegužinę kviečiami atsilankyti 
ir su panevėžiečiais linksmai 
laika praleist i . 

(ak.) 
x I B E V E R L Y S H O R E S 

visi kel iai veda i P O C I Ų 
ĄŽUOLYNĄ šį sekmadienį 
visi s u v a ž i u o s . B A L F O 
gegužinėje dalyvaus, kur vai
singumas, meilė, draugyste, 
nuoširdumas žydės. 

(sk.) 

x A t e i n a n t į š e š t a d i e n į , 
rugpjūčio 15 d., yra Švč. Marijos 
Dangun Ėmimo šventė — Žoli
ne. Tai privaloma ka ta l ikams 
šventė, kurioje reikia išklausyti 
šv. Mišių. Išklausymas tą dieną 
šv. Mišių neatstoja sekmadienio 
pareigos, nebent tą pačią dieną 
vaka re išklausytų antrų šv. 
Mišių. 

x A. a. kp t . I gnas A d a m k e -
v ič ius . Nepriklausomybes kovų 
savanoris-kūrėjas. su laukęs 91 
metų amžiaus, mirė savo na
muose rugpjūčio 12 d. Gyveno 
Marque t t e Parko lietuvių kolo
nijoje. Liko nuliūdime s ū n u s 
Valdas Adamkus su žmona Al
ma, sesuo Filomena Tarul ienė 
su vyru. sesers duktė Hal ina 
Bagdonienė ir kiti giminės. Pa
šarvotas Petkaus Marųuette lai
dojimo koplyčioje ketvirtadienį, 
rugpjūčio 13 d. Laidojamas 
penktadienį, rugpjūčio 14 d., Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x Dr . Kas ty t i s J u č a s , odos 
ligų specialistas, dirbąs St. 
F r a n c e s Cabrini l igoninėje, 
nemokamai patikrins odos vėžį. 
kur i s gaunamas nuo saulės 
spindulių ir kitu priežasčių. 
Apžiūrėjimą pradės rugpjūčio 
19 d., trečiadienį, keliose vie
tose: The Pūva Cente?-. 1002 N 
Western Ave.. tel. 489-4441: 
First Care Medical Center. 1158 
\V. Taylor St.. tel. 226-6900: 
M a r q u e t t e Medical C e n t e r . 
6 1 3 2 S. Kedzie Ave. t e l . 
778-7477 arba 925-2670. Suin
teresuoti gali kreiptis patogiau
siu adresu ir telefonu. 

x „ Ž y n y s " , JAV Lietuvių 
Bendruomenės Colorado apy
l inkės biuletenis, liepos mėn. 
n u m e r i s , išėjo iš s p a u d o s . 
Duodama informacija apie ne
tolima praeitį ir ateitį . Adresas 
duodamas Arvydo Ju raš i aus . 

x „Komuni s tų n u ž u d y t i lie
t u v i a i " , knyga, kur ia paruošė 
L e o n a r d a s K e r u l i s . J u o z a s 
P runsk i s ir Mečys Val iukėnas , 
a t iduota spausdinti . .Draugo" 
spaustuvei . Leidžia Liet. Tauti
nė sąjunga, kurios p i rmininkas 
y r a dr. Leonas Kriaučel iūnas . 
Leidinys apima t au t in inkus , 
j auna l ie tuvius , neol i thuanus . 
san ta r ieč ius . Turintieji nuo
t r a u k a , prašomi s iu s t i . L. 
Keru l iu i . 5828 So. Campbell , 
Chicago. 111. 60629. 

x O t o n a s Kap te in i s , Chica
go Ridge 111.. lietuviško žodžio 
r ė m ė j a s , su p r e n u m e r a t o s 
pra tes imo mokesčiu a t s iun tė 
visa šimtine. O. Kapteiniui . 
mūsų garbes prenumerator iu i 
už gražia paramą t a r i ame nuo
širdų ir didelį ačiū. 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais imokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki 
tes i Mutual Fcderal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
V I 7-7747. 

(sk.i 

x P a s N o r m a n B u r s t e i n ą . 
vienintel i lietuvi kai l in inka. 
gal i te gauti puikiausius mote 
r i škus kailiu- . 679 No. Michi
gan Ave.. 2-tras aukš t a s fįęji 
mas iš Huron St. ' . Chicago. IL 
60611 Tel 263-5826. 

fsk.l 

A R A S 
Dengiame ir taisome visti rusių 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
, ARVYDAS KIF.LA 

737-1717 
arba tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 

Tel. 434-9655 

Vydūno Jaunimo fondu visuomeninio darb' km M t a i su viena iš vadovių. Iš kairės Mahrir i 
Jonikienė. Danus šiias. Daiv;< Viktoraito, Saulius F.idukas ir Viktoras l?okaitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P R E L A T O J . P R l NSKIO 

Į V 1 L K T U V Ė S 
Įvilktuvės įvyko rugpjūčio 9 d. 

3 vai. p.p. Queen of the Uni-
verse bažnyčioje. Koncelebra-
cinesšv. Mišias aukojo kartu su 
prel. J. Prunskiu par. klebonas 
kun. R. L. Skriba, Šv. Antano 
par. Cicero ir Lietuviu sielova 
dos Chicagoje vadovas kun. -J. 
Šarauskas . P. Daugintis . -I. Ur
bonas, F. Kireiiis. K. Kuz-

x D a r i u s B a r t k u s , Dan
guolės ir inž. Eugenijaus sūnus, 
-u mokslo p a s i ž y m ė j i m a i s 
baigės privačia Phi 1 ips aka
demija, studijuojąs premedicina. 
Susidomėjęs foto menu. pasku
tinius dvejus metus akademijo 
je laisvalaikį skyrė fotografa
vimui. Šioje srityje pasiekė 
laimėjimų ir jo viena darbą įsi
gijo Philips akademijos biblio
teka. Vieną meniška, didele 
fotografija jis padovanojo Ralfo 
Beverly Shores skyriaus ren
giamai geguži nei, kuri bus šį 
sekmadienį. 

x Kun . F. K ū r a , Spring 
Valley. 111.. a ts iuntė 10 dol. 
auka. gražino laimėjimu šakne
les, palinkėjo gero pasisekimo 
visiems spaudos darbuotojams, 
o ypatingai, kad ..Draugas"" 
k les tė tu . Ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x K u n . V. K a t a r s k i s , 
Dayton. Ohio. Kazys Stašai t is . 
Redford. Mich.. Vladas Keiba. 
Rochester. N.Y.. Boris Vaišvila. 
Treasure Island. Fla. . J. Ste 
ponaitis. Brooklyn, N.Y.. Albi
nas Ruzgas. Montreal. P.Q.. Ka 
nada. Romas Kasparas , Arling 
ton. Va.. Stanley Drevinskas. 
Hartford, Conn.. Alf. Stankaitis. 
Wrterfield. Conn . . J u r u i -
Grigalauskas, Benvyn, 111.. B. 
Juozapavičius. St. Petersburg 
Beach, Fla.. grąžino laimėjimu 
šakneles su 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x K a z y s H o ž a n s k a s , 
..Draugo'" knygų sandelio vedė
jas. Dominikas Kitmanas. J. Pa 
liliūnas. M. Anoery s. Z. Samuo 
lis. Antanas Kriščiūnas. O. 
Siliūnas. J. Janušauskas , V 
Vasiliauskas, Algirdas Aglin 
skas. J. Balutis, visi iš Chicagos. 
gražino laimėjimu šakneles su 
10 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Muz. A n t a n a s Sk r idu l i s , 
Davtona Beach . Fla . . D 
Starkus. \Vinnipeg. Kanada. D. 
Mil ienė, Balt i moere , Md . 
•Janina Antanavičius, Provi 
dence. R.I.. Ed Žiaušys, Amstei-
dam, N.-J.. P. Sidaravičius, Ci 
cero. 111.. Cecilija Balsys, Red 
ford. Mich . -Juozas Kirs tukas 
Baltimore. Md.. Stasys Grieže. 
Dorchester . Mass . . Zigmas 
Barysas, St. Leonard. Kanada. 
D Krivickas, (ilondale, Md.. 
Pftras Pečenkis . Elizabeth. 
N.-J.. Romualdas Bielkevitius, 
Brockton. Mass.. grąžindami 
laimėjimu šakneles, kiekvienas 
pridėjo po 10 dol auka. I 
dėkojame. 

minskas. Šv. Mišių skai tymus 
skaitė dr. -Jonas Prunskis. dr. 
Dalia Garūaa i t ė , o maldas 
skai tė Asta Kazlauskaitė. Šv. 
Mišių auką nešė dr. Ona Garū-
nienė -Jonas Prunskis . Vida 
Kazlauskaitė ir Alina Prunsky-
t ė - C u l m a n I š k i l m ė m s pr i 
ta ikyta pamokslą lietuviškai 
pasakė vysk. Vincentas Brizgys. 
o angliškai kun. -J. Šarauskas . 
Šv, Mišių metu giedojo solistai 
Margai ita Momkienė, Algirdas 

> parapijos choras. 
Šiuo pagerbimu lietuviška 

visuomenė turi džiaugtis ir di
džiuotis. Kas iš lietuviu, skai 
tančių spaudą, nežino prel. -J. 
Pt unskio. Atvažiavus i Ameri
ką ir pradėjus vartyti angliška 
spaudą, tekdavo matyti kun. J . 
rVunskio pasisakvmus įvairiais, 
dažniausiai lietuvius liečian
čiais klausimais J i s vienas 
išt ikimai gina rpkasus , jokios 
p a g a l b o s iš š a l i e s d a r 
nesulaukia . 

J i s gimė 1907.XII.22 d. Žvil-
bučiu k.. Daugailių vis.. Utenos 
aps.. 1925 m. haigė Rokiškio 
gimnaziją. Baigęs gimnazija 
porą metu mokytojavo pradžios 
mokykloje, kol apsisprendė stoti 
į kunigu seminariją. Įstojo i 
K u n i g ų seminari ją K a u n e , 
kur ia Jiaigė 1932 m. Studijavo 
VDU filosofijos teologijos fakul 
tėte. o vėliau lankė teisių fakul
tetą. Labai anksti j am teko įsi
jungti i spauda, kmdradarbiavo 
visoje eilėje l a i k r a š č i u ii 
žurnalu. Buvo ..Mūsų Laik 
raščio" religinio skyriaus redak 
torius ir 1936:59 m. ..XX Am 
ž iaus" vyr. redaktorius. Bo!š<-
vikams užėmus Lietuvą ir pra-
dojus siautėti NKVD. jam pa 
vyko pabėgti iš Lietuvos. Lai
mingai atvyko i JAV ir 1940 m. 
buvo paskirtas prie Šv. Jurgio 
bažn Chicagoje Čia tuojau :sį 
jungė i lietuviška veiklą ir to
l iau tęsė studijas. 1943-45 
\I.RK federacijos spaudos biuro 

direktorius. 19 l.~> už disertaciją 
„Conipaiative Law. Ecclesias 
tical and Civil in Lithuania"' 
Washingtono katalikų universi 
tėte gavo bažnytiniu, teisių dak 
t a m laipsnį 

Nuo 19}^ m. ..Draugo"" re
daktorius, kol išėjo] pensija. -I" 
pas tangomis buvo įs te igtas 
..Draugo"' kultūrinis priedas. 
Savo rašinius pa nrnšo pavarde, 
•J. Zvilbučio, -J. Dauga i l io 
slapyvardžiai? 

Yra parašęs ir išleidęs 36 
knygas: religiniais, patriotiniais 
klausimais, ta ip pat ir kelionių 
į s p ū d ž i u s . K a l b a n t a p i e 
k e l i o n e s , ta i j i s y r a d a u g 
keliavęs ir aplankęs visus kon
tinentus. Visą laiką jis dau^ dė
mesio skyrė parengimui spau
dos darbuotojų, dar Lietuvoje 
parengė ir 1940 išleido ..Kaip 
rašyti į laikraščius", antroji 
laida išleista 1950 m. Chicagoje. 
Dėstė žurnalistiką Chicagoje 
rengtuose žurnalistikos kursuo
se. Norėdamas paskatinti jau
nuosius spaudos darbuotojus 
paskyrė spaudos premijas. J i s 
yra žymus lietuviškos spaudos 
mecenatas. 

J is aktyviai reiškiasi ir poli
tinėje plotmėje. Jis e ina Altos 
informacijos vedėjo pareigas , 
kaip toks aktyviai dalyvauja 
tarptautiniuose suvažiavimuose 
ir Europos par lamento posė
džiuose, visur rasdamas draugų 
ir keldamas Lietuvos ir pa 
vergtu tautų reikalus. 

Jo pagerbti susirinko beveik 
art ipi lnė bažnyčia, daugiaus ia 
lietuviai, nors buvo ir nelie
tuvių. Susirinko taip pat dauge
lio organizacijų vadovaujantieji 
asmenys, nes jose jis dirbo a r 
talkininkavo. Iškilmėms, nors ir 
ne lietuvių parapijoje vykstant , 
šv. Mišios buvo p r a d ė t o s 
..Pulkim ant kelių", vadovau 
jaut sol. A. Braziui, o užbaigtos 
..Marija. Marija"'. 

Po šv. Mišių savo žodyje jis 
dėkojo susir inkusioms, savo 
giminėms ir tiems, kurie pri
sidėjo prie jo pakėlimo. Jo žo
džiais, dėl to daug pasidarbavo 
kun. J. R. Šarauskas . vysk. P. 
Baltakis ir ta.ip pat dėkojo savo 
klebonui kun. R. L. Skr iba i Ka
dangi buvo susir inkę daug r a 
dovaujančiu asmenų, jis visų 
neminėjo, tik susirinkusiems 
pris ta tė Lietuvos genera l in i 
konsulą Vac Kleizą. Visus daly
vius pakvietė į greta esančią 
salę vaišėms, kurias parengė 
moterų ta lk in ink ių būrel is , 
vadovaujamas Izabelės Stončie 
nes. 

Prieš ŠV Mišias atvykstnai 
priiminėjo t au t in i a i s rūba is 
pasipuošusios merginos. Buvo 
įspūdingos ir labai retai pasi 
taikančios iškilmes. Tad ir ra
šantysis prisideda prie bendro 
linkėjimo, da r daug sveikų ir 
kūrybingų metų. . -? ._ 

•J. t y l i as 

Lietuviu I • odi 
Salo* lienė ir PruHencija -Jokuhauski^nc. 

D A R I A U S G I R Ė N O 
M O K Y K L A R U O Š I A S I 

D a r i a u s G i r ė n o mokyklos 
1986-1987 mokslo metų pasku
t inis tėvų sus i r ink imas nuo
t a i k i n g a i u ž b a i g ė moks lo 
metus. En tuz i a s t i škas būrys 
mamyčių ir t ėve l ių a tv i ra i 
d iskutavo mokyklos problemas 
ir pas isekimus . Ne t rūko konk
rečiu p a s i ū l y m ų programos 
past iprinimui. Buvo atsižvelgta 
į mūsų mokyklos demografinę 
padėtį. 

D a r i a u s G i r ė n o m o k y k l a 
į s t e i g t a p r i e š 2 5 m e t u s . 
Pamokos vyks ta J a u n i m o cen
tro patalpose. Mūsų vaikai y ra 
pagr indinė šeš tadieninio . jau
n imo" publ ika tuose korido
riuose. Mokslas organizuotas 
p a g a l Š v i e t i m o t a r y b o s 
programą ir vartoja Lietuvių 
Bendruomenės leistas knygas ir 
vadovė l iu s . V e i k i a a š t u o n i 
skyriai , vaikų daržel is ir dvi
kalbė klasė. Yra tau t in ių šokių 
ir muzikos pamokos . Didelis 
procentas tėvų a tveža savo vai
kus iš pr iemiesčių, daugiausia 
vaka r in ių : R ive r s ide , River 
Forest. Cicero, Hinsdale ir kitų. 
Yra ir tokių, ku r i e a tvyksta iš 
t o l imesn ių š i a u r i n ė s da l ies 
vietovių, ka ip : Lake Bluff. Fox 
River Grove, High land Park ir 
\Yinnetka. 

Pamokos prasideda 9 vai. ryto 
ir baigiasi 1:15 vai . po pietų. 
Skau tų sueigos prasideda 1:30 
vai. po pietų. Tėvų organizuotos 
ku l tū r ines programos vyksta 
vieną kar tą per mėnesį . Vaikai 
grupuojami pagal amžių tai 
valandai, k u r supažindinami su 
l i e t u v i š k a i s k u l t ū r i n i a i s 
bruožais, gamtos mokslais ar 
tėvų profesijom. Tikslas yra 
vaikų perspektyvų didinimas ir 
pateikimas bet kokios temos lie
tuvių ka lba . Ka ip ir visur lie
tuvių veikloje skaičiai mažėja. 
Tačiau va ikams duoda daugiau 
naudos, nes mokytojos spėja ge
r iau supras t i individualiai vai
kus ir skir t i j i ems t inkamą 
dėmesį. 

Tėvų s u s i r i n k i m a s išrinko 
naują tėvu komite tą : Viktoriją 
Mat rangą — pi rmin inke . Virgi
niją Paulienę — vicepirmininke, 
Jul ių Bu tkų — nar iu . Ramunę 
Lukienę — korespondente, Vla
dą Žukauską — fotografu. Pa
dėkota Graž ina i Karai t ienei už 
rūpes t inga i a t l i k t a s iždininkės 
pare igas , i eškoma jai t inkama 
p a m a i n a N u t a r t a a r t im iau 
bendradarl>iauti su mokytojais 
ir dažniau t u r ė t i pas i tar imus. 
St ipr int i t v a r k ą ir s t ruktūrą , 
griežčiau laikyt is punktualumo, 
dažniau bendraščiais informuoti 
tėvus. N u t a r t a tėvams kavinėje 
neformaliai susi t ikt i prie kavos 
pamokų metu ir pasidalyti bu
dėjimo pare igomis . 

Mažėjant mokinių skaičiui, 
sunkėja mokyklos išlaikymas fi
nans iškai . T ė v a m s teks truputį 
daugiau mokėt i , negu praeitais 
metais . Jei ku r i ems tėvams visi 
moks l ap in ig i a i bus sunk iau 
sumokėti , galės privačiai kreip
tis į R a m u n ę Lukienę. kuri 
p a r ū p i n s s t i p e n d i j ą . B u s 
daromos pas tangos , kad dėl 
p i n i g ų n e b ū t ų n u t r a u k t a s 
•nokyklos l ankymas . 

Tėvų komi t e t a s kviečia visus 
daliai t inius t ėvus grįžti į Da
riaus-Girėno mokyklą rugsėjo 
12 d. registraci jai ir pirmajai 
mokslo dienai. Tikimės, kad mo
kykla sus i lauks ir naujų šeimų, 
kurios ver t ina lietuvišką švie
timą, ypač į va ikų darželį, kur 
dėstys tos s r i t ies specialistė. 

K o m i t e t a s v a s a r o s m e t u 
sudarys mokslo metų planą ir 
paminės sukak tuv in į 25-metį. 
Mūsų vaikų lavinimas yra lie
tuvybės a te i t i s . 

V. Matranga 

L I E T U V I S K A P I T O N A S 

Oro pajėgu kapi tonas Ed 
v a r d a s R. .Jankus liepos 24 d. 
ba igė Air u n i v e r s i t e t e es
kadrono k a r i n i n k u mokyklą 
S.O.S) ii sugrįžo tarnybon į 
Pentagoną VVashingtone. D.C. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— P o n i a B u s h , J A V 
v i c e p r e z i d e n t o ž m o n a , pa
kvietė O. Bačkienę, Lietuvos 
atstovo žmoną, pietums, kur ie 
ruošiami diplomatinių misijų 
šefų žmonoms pagerbti. P ie tūs 
bus viceprezidento rezidencijoje 
VVashingtone rugsėjo 1 1 d . 

— P e t r a s V y t a u t a s Didžp i -
n iga i t i s , Irenos ir dr. Juozo 
Didžpinigaičių sūnus , ba igė 
New Yorko u n i v e r s i t e t e 
mediciną ir gavo dak ta ro laips
nį. Per visus ketverius studijų 
m e t u s buvo dekano ga rbės 
sąraše. Priklauso Phi Be t ta 
Kappa medikų garbės draugijai. 
Dr. Pe t r a s V. Didžpinigaitis 
pasi l ieka tame pačiame uni
versitete, kuris tur i tris dideles 
ligonines, specializuotis vidaus 
ligose. Jo vyresnis brolis dr. 
Juozas jau dirba su ki ta is dak
ta ra i s medicinos centre New 
Yorke. 

— K u n i g ų V i e n y b ė s me
t i nė s rekolekci jos bus rugsėjo 
7-11 dienomis Pu tnam, Conn. 
Rekolekcijas ves kun. Placidas 
Barius , OFM, lietuvių pranciš
konų provincijolas. Apie daly
vavimą prašoma iš anks to pra
nešti kun. V. Cukurui, I.C. Con-
vent, Putnam, Conn. 06260. 

— A. a. Juozas Ž a l i a d u o n i s 
s taigiai mirė — buvo r a s t a s ne
gyvas liepos 23 d. New Yorke. 
P a l a i d o t a s W a t e r b u r y , k u r 
g y v e n a jo pussese rė Genė 
Kazlauskienė. Mišias už velio
nį a t la ikė kun. A. Sabulis . 
V e l i o n i s p r i k l a u s ė a t e i t i 
n inkams . 

URUGUAJUJE 

— A. a. J u o z a s B a k š a , 56 
metų amžiaus, mirė birželio 12 
d. Palaidotas Cerro kapinėse 
Montevideo mieste. 

— A. a. L e o n o r a M a k a -
rev i č i enė , 83 m. amžiaus, mirė 
birželio 14 d. Palaidota La Teja 
kapinėse. 

— A . a. J o n a s Mis iukev i -
č i u s , 83 m. amžiaus , mirė 
birželio 16 d. Pala idotas Cerro 
kapinėse Montevideo mieste . 

— A. a. Tadas Dž iugys mirė 
Montevideo birželio 17 d. Palai
dotas Libertad kapinėse . 

Kpt. Edwardas R. Jankus . 

E. Jankus yra garbės pažymiais 
baigęs Illinois Technologijos 
inst i tutą (IIT). Taip pa t t en pir
muoju baigė atsargos karininkų 
kursus , gavo antrojo lei tenanto 
laipsnį ir perėjo aktyvion tar
nybon. E. Jankus buvo paskir
tas studijom į Air universi teto 
aukštosios technikos inst i tutą 
Dayton. Ohio, kur 1984 m. 
baigė ir gavo kompiuter ių in
žinieriaus magistro laipsnį. 

Edvvardas R. J a n k u s yra 25 
metų amžiaus. Elzės ir Jono 
J a n k ų sūnus iš Marąuet te Par
ko. 

Pentagone savo viršininkų jis 
yra labai gerai ver t inamas aka
deminėje ir karinėje srityje ir 
grei tai kylantis l ie tuvis ka
r ininkas. —K. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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