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Žinios iš vyskupijų 
'Tęsinys) 

Kiaukliai (Širvintų raj.). 
1985 m. lapkričio 18 d. į 
Širvintų rajono vykdomąjį 
komitetą buvo sukviesti 
Kiauklių bažnytinio komiteto 
nariai: Stasys Andrikonis, 
Vytautas Nusevičius, Stasys 
Markauskas, Juozas Mackela, 
Vaclovas Dijokas. Juos priė
mė RRT atstovas Kizas. Kartu 
buvo vienas nepažįstamas 
pareigūnas. Kizas piktinosi 
viskuo: eisena į kapines, 
vaikų katėki zacij a, pamoks
lais, kuriuose buvo minimi 
kunigai — kalimai. Komiteto 
nariai drąsiai gynė savo 
kleboną, aiškindami, kad Vėli
nių procesija niekam netruk
dė, o dėl varpų skambinimo, 
kurie buktai trukdė moki
niams pamokas, tai vis tik 
labiau triukšmą kėlė specia
liai pasiųstos mašinos su žvy-
riumi paskui tikinčiųjų ei
seną. Ėjimas j kapines yra 
daugiametė parapijos tradici
ja ir tikintieji reikalavo, kad 
klebonas eitų. Kartu parapi
jiečiai džiaugėsi, kad klebo
nas kun. R. Puzonas jiems 
labai geras: vienodai traktuo
ja visus parapijiečius, visur, 
kur tik gali, padeda, o valdžios 
priekaištai — tai tik niekuo 
nepagrįstas tuščias kerštavi
mas. 

Valdžios atstovas išdrįso-
meluoti, kad tik jų parapija iš 
visų Lietuvoje esančių parapi
jų surengė Vėlinių procesiją. 
Šmeižė suimtus kunigus, 
teigdamas, kad jie iš sakyklų 

raginę šaudyti komunistus. 
Lapkričio 27 d. parapijos 

komiteto nariai išsiuntė RRT 
įgaliotiniui ir „Valstiečių 
laikraščio" redakcijai skundą 
dėl sutrukdytos Vėlinių proce
sijos. Po protestu pasirašė 57 
žmonės. Gruodžio 25 d. parapi
jos komitetas gavo P. Anilio-
nio atsakymą, kad jų skundas 
persiųstas svarstyti Širvintų 
rajonui. „Valstiečių laikraš
tis" gruodžio 21 d. atsakė 
kiauklieciams straipsniu . . I* 
nepaskelbtų laiškų", pakaltin
damas katalikų bendruo
menės vadovus ir kun. R. 
Puzoną religinių nuostatų 
pažeidinėjimu. 

Gruodžio 18 d. į parapijos 
kleboniją prisistatė apylinkės 
pirmininkas Vladas Karaliū
nas su keliais darbuotojais ir 
perskaitė Kiauklių aštuon
metės mokyklos mokytojų 
raštą, prašantį uždrausti kle
bonui skambinti varpais dar
bo dienomis nuo 9 iki 16 vai., 
atseit, trukdo pamokas. Klebo
nas paaiškino, kad paskirti 
laidotuves kitu metu nėra 
ga l imybių . P i r m i n i n k a s 
surašė aktą dėl Vėlinių proce
sijos. 

1985 m. gruodžio 25 d. — 
pirmąją šv. Kalėdų dieną, kun. 
R. Puzonas buvo kviečiamas 
atvykti į rajoną, kur bus 
svarstoma jo administracinė 

~ByIa.~Kunigas į rajoną nenu
vyko, nuvykę kai kurie bažny
tinio komiteto nariai sumokė
jo 10 rub. baudą už Vėlinių 
procesiją. 

(Bus daugiau) 

Prezidentas Reaganas antradienį aplankė Illinois žemės ūkio paro
dą ir pagyrė jauną ūkininkaitį, 14 metų Ron Elliot, kuris užaugino 
pirmąjį prizą laimėjusį jautį „Frosty". 

Pastabos Amerikos 
teisininkams 

Prezidento spaudos 
konferencija 

Chicago. — Prezidentas 
Reaganas po savo apsilanky
mo Springfielde, Dl., kur jis 
aplankė žemės ūkio parodą, 
turėjo spaudos konferenciją 
Chicagoje. Visos didžiosios 
televizijos stotys transliavo 
konferencijos eigą. Klausimai 
daugiausia sukosi apie Pietų 
Afrikos sankcijas, apie ginklų 
derybas su sovietais, apie 
vyriausybės paramą JAV 
ūkin inkams. Prezidentas 
u ž t i k r i n o , kad valdžios 
subsidijos kviečiams ir tų 
kviečių pardavimas sovie
tams yra naudingas ūkinin
kams. Kol jis bus Baltuo
siuose Rūmuose, vyriausybė 
neapleis ūkininkų, pasakė 
prezidentas. 

J i s p a k a r t o j o savo 
nusistatymą prieš ekono
mines sankcijas Pietų Afrikai, 
nors jis aparteido ir nekenčia. 
S a n k c i j o s p i r m i a u s i a 
n u s k r i a u s t ų P. Afrikos 
kaimynines šalis, nuskriaustų 
tuos žmones, kuriems mes 
norime padėti. Jis pritaria P. 
Afrikos vyriausybės sumany
mui š a u k t i t a r p t a u t i n ę 
konferenciją, kuriojedalyvautų 
Europos valstybės ir JAV. 
Prezidentas gavęs laiškų iš 
svarbių juodųjų Pietų Afriko
je, iš zulų vado ir kai kurių 
religinių vadų ir jie visi 
pasisakę prieš sankcijas. Tik 
radikalieji juodieji jų siekia, 
pasakė prezidentas, vėliau 
paaiškinęs, kad jis nelaiko 
vyskupo Tutu radikalu, nors 
jis irgi pasisakė už sankcijas. 

Prašomas palyginti Ameri
kos politiką Pietų Afrikos 
atžvilgiu ir Nikaragvos atžvil
giu, prezidentas nurodė, kad 
P. Afrika nebando savo siste
mos primesti kitoms šalims, 
ką daro Nikaragva. Jis 
pasakė, kad dar neparinko 

ambasadoriaus Pietų Afrikai 
ir apgailestavo, kad numa
tytas juodas k a n d i d a t a s 
negalėjo paimti tų pareigų. 

Libane apšaudė JT 
kariuomenę 

Beiru tas . — Libane šijitų 
milicijos vyrai susikirto su 
Jungtinių Tautų taikos kariuo
menės prancūzų daliniu. Žuvo 
šijitų to rajono vadas, du 
kareiviai, vienas buvo sužeis
tas. Prancūzai turėjo 17 sužeis
tų, septyni jų sunkiai. 

Šis susišaudymas kilo, kai 
grupė šijitų bandė nuginkluo
ti prancūzą kareivį penkios 
mylios nuo Tiro mies to . 
Prancūzai a t idarė ugnį, 
t u o m e t a t v y k o š i j i t ų 
sustiprinimai ir puolė prancū
zų pozicijas. 

Libane yra 5,800 tarptau
tinės taikos kariuomenės, iš jų 
1,400 prancūzų. Kiti yra iš: 
Piji, Suomijos, Ganos, Airijos, 
Italijos, Olandijos, Norvegijos 
ir Nepalo. Kar iuomenės 
mandatas Libane liepos mėne
sį buvo pratęstas dar šešiems 
mėnesiams. Anksč iau ši 
kariuomenė turėjo daugiau 
sunkumų su Izraelio samdyta 
kariuomene, ne su šijitų mili
cija Pagrindinės šijitų grupės 
vadovybė apgailestavo įvykį. 
Su prancūzais susikirto atski
lusi, nepaklusni grupuotė, 
vadinamosios „Dievo parti
jos" milicija kuri artimai 
bendradarbiauja su Irano 
valdžia 

— Kanadą pasiekė 152 
pabėgėliai iš Sri Lankos. Jie 
rasti keliose gelbėjimo valtyse 
prie Newfoundlando. Juos iš 
valčių išgelbėjo trys žvejų 
laivai. Sri Lankos tarmių 
tautinės grupes nariai prašo 
politinės globos Kelionę iš Sri 
Lankos jie pradėjo liepos 7 d. 

N e w Y o r k a s . — Amerikos 
t e i s i n i n k ų o r g a n i z a c i j o s 
suvaž iav ime New Yorke 
kalbas pasakė New Yorko 
gubernatorius Cuomo, kurį 
daug kas ragina kandidatuoti 
į prezidento vietą demokratų 
partijos atstovu, ir Aukščiau
siojo Teismo pasitraukiąs iš 
pareigų pirmininkas Warren 
E. Burger. 

Gubernatorius kalbėjo apie 
pavojų Amerikos teismų siste
mai. Pavojus kyla iš to, kad 
valdančioji parti ja paprastai, 
siekia prastumti į teisėjus 
savo pažiūrų asmenis. Kandi
datai į teisėjus apžiūrimi 
pagal jų politinę filosofiją. Tuo 
pačiu bandoma palenkti poli
tiniams reikalams būsimus 
teisėjų sprendimus. Teisėjų 
parinkimas turėtų remtis tik 
jų mokslu, patirtim, jų teisin
gumu, objektyvumu, nekrei
piant dėmesio į tai, kaip teisė
jas gali balsuoti vienu ar kitu 
klausimu (kaip abortai ar 
p o r n o g r a f i j a ) , p a s a k ė 
gubernatorius. Teisininkai jo 
pastabas sutiko plojimais, net 
atsistodami. 

Gubernatorius Cuomo pasa
kė: ,,Ar tai būtų prezidentas 
Franklin Roosevelt ar Ronald 
Reagan, prezidentas ir Sena
tas neturėtų bandyti nustaty
ti teisinius sprendimus iš 
anksto. Valstybės kūrėjai to 
nepramatė ir ilgainiui tokie 
b a n d y m a i n e b u s t a u t a i 
naudingi. Pagal mūsų siste
mą bylos sprendžiamos teis
muose, jos neturėtų būti spren
džiamos prezidento kabinete 
ar Senate. 

Per praėjusius 200 metų 
Aukščiausiajame Teisme buvo 
101 vyras ir viena moteris. 
Užsispyrimas ieškoti tik tokių 
teisėjų, kurių pažiūros visiš
kai sutampa su prezidento 
p a ž i ū r o m i s . m a ž i a u s i a i 
sumažina šansus rasti teismui 
pačius geriausius talentus, 
pasakė Cuomo. 

Aukščiausiojo Teismo pirm. 
W. Burger pasakė teisininkų 
suvažiavimui savo paskutinę 
kalbą. Per savo 17 
teisme ii s iau buvo kritikavęs 

teisininkų profesijoje pasitai
kančius etikos pažeidimus. 
Teisėjas Burger nurodė kalbo
je, kad tradicinės teisininkų 
profesijos vertybės ima dingti, 
a t s i r anda tu rgaus aikštę 
primenanti f>rekyba Jis labai 
pasipiktinęs kai kurių advoka
tų elgesiu po Indijoje įvyku
sios chemikalų įmonės Union 
C a r b i d e n e l a i m ė s . Ten 
tūkstančiai žuvo ir šimtai 
tūkstančių buvo sunkiai su
žeisti, tačiau būrelis advokatų 
lėkė į Indiją, gaudė klientus po 
šios tragedijos, tikėdamiesi 
daug uždirbti, peikė teisėjas 
Burger. Nepatinka jam ir 
advokatų reklamavimas spau
doje ar telefonų knygose. 
Tokie advokatai nebemato 
buvusių standartų ir teisinin
kų profesijos orumo. Kai kurie 
advokatų garsinimai net senų 
au tomobi l ių pa rdavė ju s 
priverstų paraudonuoti iš 
gėdos, pasakė Burger. 

J i s kri t ikavo advokatų 
skelbimus, kad pirmas kliento 
vizitas bus neapmokamas, vel
tui. Tai primena lapės kalbą 
viščiukams, kad ji jų neės, kol 
jie neperžengs vištininko 
slenksčio. 

— JAV Senatas patvirtino 
54-46 balsai? karinę ir 
ekonominę paramą Nikarag
vos laisvės ko\ rtojams. 

— Atstovų Pvūmai 239-176 
balsais sumažino lėšas prezi
dento planuojamai erdvės 
gynybos (žvaigždžių karo) 
programai. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro savo 60 metų gimta
dienio proga buvo sovietų 
apdovanotas Lenino ordinu. 

— Sovietų Sąjungoje mirė 
istorikas, Mokslo Akademijos 
narys, Nikolai Družinin. Jis 
sulaukė 100 mPtų amžiaus. 

— Japonijo- užsienio preky
bos pelnas litpos mėn. siekė 
8.22 bil. dol. Japonų automo
biliai didesnį pasisekimą turi 
Kanadoje, kur šiemet jie 17.4 
nuoš. visos rinkos. 

— Sovietų piliečiai jau 
metų suaukojo į ('Vrnobylio jėgai

nės fondą 7 V mil. doleriu. 

Lenkai Čenstakavoj 
V a r š u v a . — Tikintieji Len

kijoje šiomis dienomis iš įvai
rių krašto vietovių pradėjo 
tradicinę kasmetinę maldos 
kelionę į Čenstakavo Dievo 
Motinos šventovę, kurią pėsti 
pasieks rugpjūčio keturioliktą 
dieną, Švenčiausios Mergelės 
Marijos Dangun Paėmimo 
šventėje. Maldininkai per 
devynias dienas pėsti nuke
liaus apie 250 kilometrų^ 
Kiekvienos maldininkų grupėsv 
priešakyje yra nešamas 
didelis medinis kryžius, 
tikintieji eidami drauge 
meldžiasi, gieda religines 
giesmes. Vien iš Varšuvos 
rugpjūčio 5 d. į Čenstakavo 
Dievo Motinos šventovę 
pajudėjo daugiau negu trisde-
čimt tūkstančių maldininkų. 
Prieš pradėdami kelionę, jie 
dalyvavo šventose Mišiose, 
kurias aukojo Lenkijos primas 
kardinolas Glemp. Jis kvietė 
tikinčiuosius ypač melstis už 
Bažnyčią Lenkijoje ir visame 
pasaulyje, už ateinančiais 
metais Lenkijoje ruošiamo 
t a u t i n i o E u c h a r i s t i n i o 
kongreso pasisekimą, taip pat 
už tai, kad popiežius ta proga 
galėtų trečią kartą aplankyti 
savo tėvynę. Numatoma, kad 
rugpjūčio 14 d. Čenstakavo 
Dievo Motinos šventovėje iš 
visos Lenkijos susirinks 
daugiau negu šimtas tūkstan
čių maldininkų. 

Thompsonas nenori 
debatuose „mažiuku" 

Springfield. — Illinois gu
berna tor ius Thompsonas, 
atsiliepdamas į savo priešinin
ko rinkimuose Adlai Steven-
sono reikalavimą surengti 
jųdviejų viešus debatus, 
pasakė, kad kitos mažos parti-
jėlės, kaip socialistų darbinin
kų ar libertarų turi visai tokią 
pat teisę į debatus, kaip ir 
Stevensonas. K««ėl aš turė
čiau turėti debatus su juo, o ne 
su kitais, klausė guberna
torius, nurodęs, kad pirmą 
kar tą Illinois istorijoje 
demokratų partija neturi 
kandidato į gubernatoriaus 
vietą. Stevensonas yra kažko
kios Solidarumo partijos 
kandidatas. 

JAV teisininkai 
draugaus su rusais 
N e w Yorkas . — Amerikos 

teisininkų sąjungos (Ameri
can Bar Association) suvažia
v imas patvir t ino pernai 
vadovybės padarytą susitari
mą su sovietų teisininkų 
draugija Atstovų seimas, 
kur is atstovauja 320,000 
sąjungos narių, atmetė kai 
kurių žydų advokatų reikala
vimą nutraukti ryšius su 
sovietų advokatais, nes jie yra 
režimo, kuris persekioja žydų 
mažumą, įrankiniai. Chica-
gos sovietų žydų komiteto 
teisinis patarėjas Ken Ross ir 
Harvardo teisių profesorius 
Alan Dershowitz reikalavo 
bendradarbiavimo sutartį su 
sovietais nutraukti, nes sovie
tų advokatai bendradarbiauja 
ir sąmokslauja su tironais. 
Suvažiavimas šį siūlymą 
atmetė. Apeliacinio teismo 
teisėjas Frank Kaufman 
pasakė, kad daug svarbiau 
yra kalbėti su priešais, negu 
kalbėti su draugais. 

Padėtis Libane, 
atgarsiai New Yorke 
Beirutas . — Šalia krikščio

nių ir musulmonų konflikto 
Libane vyksta įvairių sektų ir 
grupelių susikirtimai. Dažnai 
patys libaniečiai nežino, kas ir 
su kuo kovoja Praėjusį sekma
dienį stiprūs susikirtimai 
prasidėjo tarp dviejų krikščio
nių grupių. Iš rytinio Beiruto 
kovos persimetė į Junieh mies
tą ir kitas vietoves. 

Didžiausią Libano krikščio
nių kariuomenę turi vadina
mieji falangistai. Tai partija, 
kuriai priklauso ir Libano 
prezidentas Amin Gemayel. 
Prieš falangistus išėjo „Liba
no jėgos", kurių vadas yra 
krikščionis Samir Geagea J o 
grupė valdė ir „Laisvojo Liba
no" radijo stotį, kurią Beiruto 
rytiniame Karantiną priemies
tyje užėmė falangistai. Prasi
dėjo kovos ne tik lengvaisiais 
ginklais, bet ir artilerijos 
pabūklais. Falangistai užėmė 
ir Geagea pozicijas Maten 
kalnuose, kur gyvena dabar
tinio prezidento Gemayelio 
tėvas Pierre Gemayel, falan-
gistų partijos kūrėjas. 

Geagea pats priklausė falan-
gistų judėjimui, paskui iš jo 
pasitraukė, i šs ivesdamas 
nemažą dalį kareivių. J o 
pe rve r smą i š š a u k ė k i to 
krikščionių jėgų vado Elie Ho-
beika pasirašymas Sirijos 
siūlomo taikos susitarimo. 
Falangistai įžiūrėjo toje sutar
tyje bandymus sumažinti 
krikščionių teises ir privile
gijas Libane 

Beirute prasidėjus krikščio
nių karui, Izraelio karo avia
cija sekmadienį puolė pales
tiniečių pozicijas prie Sidono, 
o pirmadienį daužė palestinie-

Irako lėktuvai 
virš Sirri salos 

Manama. — Žinios iš 
Bahreino skelbia apie didelius 
Irano-Irako susikir t imus. 
Irako bombonešiai netikėtai 
pasirodė virš Irano Sirri salos, 
kurioje naftą pasiima užsie
nio laivai. Iranas buvo perkė
lęs naftos uostą toliau į pie
tus, kad jo nepasiektų Irako 
bombonešiai. Antradienį 
Irako prancūzų gamybos 
lėktuvai puolė uostą, uždegė 
tris tanklaivius: graikų, Hong 
Kongo ir Irano. Dingo 12 jūrei
vių, padaryta žalos uosto 
įrengimams. 

I ranas paleido gal ingą 
sovietų žemės raketą į Bagda
do priemiestį, kur sunaikinta 
Dowra naftos refinerija prie 
Bagdado. Irano žinių agentū
ra grasina tokius puolimus 
tęsti. Stebėtojai mano, kad 
Iranas gavo daugiau raketų iš 
Sirijos ir Libijos ir turi jų apie 
30. Irano artilerija vėl daužė 
BasTa miestą, kur per savaitę 
žuvo 100 civilių. 

Keturiems iraniečiams lakū
nams pavyko pabėgti iš Tehe
rano ir nusileisti Irake. Tai 
p a r l a m e n t o p i r m i n i n k o 
Rafsanjani lėktuvas su trim 
lakūnais ir vienu mechaniku. 

— Washingtonan atvyko 
sovietų delegacija derėtis dėl 
žmogaus teisių klausimų, dėl 
kultūrinio-mokslinio bendra
darbiavimo išplėtimo. Dele
gacijai vadovauja Vitaly 
Mikolčak. 

— „Detroit News" išspaus
dino Detroito lietuvių organi
zacijų centro vicepirmininko 
Sauliaus Šimoliūno laišką, 
kuriame autorius reikalauja 
kad laikraštis atsiprašytų 
lietuvių nes straipsnyje birže
lio 29 d buvo parašyta, kad 
Lietuva nacių okupacijos metu 
turėjo savo SS dalinius. 
Šimoliūnas pabrėžia kad 
Europoje Lietuva ir Lenkija 
buvo vienintelės okupuotos 
šalys, kurios SS dalinių netu-

čių karinius objektus Bekaa 
slėnyje, kur veikia Sirijos 
palaikoma Abu Moussa pales
tiniečių frakcija Jis paskelbė, 
kad penki palestiniečiai žuvo. 
Prie Sidono pultos stovyklos 
priklauso Arafato vadovau
jamai EI Fatah palestiniečių 
organizacijai. Cia sužeisti 
penki asmenys. Maskvos žinių 
agentūra piktai pasmerkė 
Izraelio lėktuvų „baudžia
mąsias ekspedicijas". Izraelio 
radijas skelbia, kad lėktuvai 
puolė teroristų pozicijas po to, 
kai jų Katiušų raketos ėmė 
sproginėti Libano „saugumo 
zonoje", netoli Izraelio sienos. 

New Yorko arkivyskupas 
kardinolas John O'Connor 
gavo pakvietimą iš Izraelio 
premjero Shimon Perės, kuris 
kviečia kardinolą atvažiuoti į 
Izraelį ir „pamatyti antrąją 
pusę". Šis pakvietimas riša
mas su kardinolo pastabomis 
birželio mėn., kada kardi
nolas viešėjo tris dienas Beiru
te, apžiūrėjo palestiniečių 
stovyklas. J is ragino valsty
bininkus ir politikus išspręs
ti tą žiaurią palestiniečių 
problemą. Jis kalbėjo apie 
Palestinos valstybės įsteigi
mo reikalingumą. 

Šie pareiškimai sukėlė New 
Yorko žydų susirūpinimą. 
Tarpininkaujant New Yorko 
merui Koch, kardinolas susi
tiko su Amerikos Žydų komi
teto delegacija vadovaujama 
rabino Tanenbaum ir su 
Didžiųjų Amerikos Žydų 
organizacijų prezidentų atsto
vu Morris Abram. 

Liepos 17 d. meras Koch 
pakvietė kardinolą O'Connor 
pusryčiams, kuriuose daly
vavo ir Izraelio ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Benjamin 
Netanyahu Šis pareiškė, kad 
kardinolas turėtų susitikti su 
Izraelio konsulu New Yorke 
Moshe Yegar. Konsulas įteikė 
k a r d i n o l u i p a k v i e t i m ą 
apsilankyti Izraelyje. Kardino
lo įstaiga nurodė, kad kardi
nolas Izraelyje yra buvęs 1980 
m., kada jis dar buvo pagalbi
nis vyskupas. 

Žydų sluoksniai New Yorke 
sako, kad kardinolo kalbos 
apie Palest inos valstybę 
derinasi su Vatikano politika 
nes Vatikanas iki šiol dar 
nėra pripažinęs Izraelio 
valstybės ir neturi diploma
tinių ryšių. Popiežius Jonas 
Paulius daug važinėjo po 
pasaulį, tačiau dar nėra buvęs 
Izraelyje, nors popiežius 
Paulius VI lankė Jeruzalę 
1964 m. Popiežiaus įpėdinis 
Krokuvoje kardinolas Ma-
charski irgi neseniai lankėsi 
Izraelyje 

Izraelis, kaip žinoma atme
ta Palestinos valstybės sąvo
ką, nes tokia valstybė sudary
tų grėsmę Izraeliui. Amerikos 
žydams labai rūpi New Yorko 
arkivyskupo pažiūros, nes 
New Yorkas yra svarbiausias 
užsienio žydų židinys, svar
biausia bendruomenė už Izrae
lio ribų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 14 d.: Demetrijus, 

Atanazija Grintautas, Pajau
ta. 

Rugpjūčio 15 d.: Žolinių 
šventė. Tarcizijus. Limbanija. 
Utenis, Rugilė. 

Saulė teka 
7:54. 

ORAS 
5:56. leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti. temperatūra 
diena 82 L. naktį 62 1. 

» 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane 
VVestford, MA 01886 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartkt t St. 
Amsterdam, NY 12010 

73-CIASIS LIETUVOS 
VYClU VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos vyčių 73-čiasis 
visuotinis suvažiavimas įvy
ko rugpjūčio 7-10 dienomis 
Allentown Hilton viešbutyje, 
Allentovvne, Pennsylvanijoje. 
Suvažiavimo rengimo komi
teto pirmininkė buvo Lietuvos 
vyčių garbės narė Elena 
Shields iš New Yorko. 
Suvažiavimo tva rka ra š t i s : 

Rugpjūčio 7 dieną, buvo 
eisena nuo Hilton viešbučio iki 
priėmimo apeigų vietos. Suva
žiavimo atidaromosios Mišios 
buvo aukojamos vidurdienyje, 
12 vai., Šventosios Katerinos 
iš Sienos katedroje. Atidary
mo posėdis įvyko po pietų 
viešbutyje. Vakare įvyko lietu
viškos „Vakaruškos" Nine 
Oaks salėje Coplay miestely
je, Pennsylvanijoje. Prog
ramą atliko Anthracite kuopa 
ir jos jaunieji vyčiai. 

Rugpjūčio 8 d- posėdžiui 
pasibaigus, vidurdienyje vėl 
buvo aukojamos šv. Mišios. 

Kultūros vakaras įvyko vieš
butyje. „Aro" tautinių šokių 
šokėjai iš Baltimorės, MD, 
atliko meninę dalį. 

Rugpjūčio 9 dL posėdžiuo
se buvo išrinkta Centro valdy
ba 1986-1987-tiems metams. 
Uždarymo banketas buvo 
surengtas viešbutyje. Bankete 
buvo pagerbtas Pennsylvani-
jos valstijos seimelio atstovas 
Don Ritter. Jam buvo įteik
tas ypatingas Lietuvos vyčių 
„Friend of Lithuania" žymuo. 

Suvažiavimo uždaromosios 
šv. MiSios buvo aukojamos 
Lehigh universitete, Beth-
lehem miestelyje. Laike Mišių 
buvo įteiktas ketvirtas Vyčio 
laipsnis tos garbės užsitarna
vusiems nariams. 

Stipendijų komiteto pirmi
ninkas William Piacentini 
atsisveikinimo priešpiečių 
metu įteikė stipendijas jau
niems lietuviams studentams. 

Šiame seime dalyvavo arti 
400 delegatų, 

Ann Wargo 
Vertė Apolonija Žiaušienė 

MIRĖ LIETUVOS 
VYČIAMS BRANGUS 

ASMUO 

Lietuvos vyčių 144-tos kuo
pos dvasinis patarėjas kun. 
Juozas Shelonis, Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio parapijos 
klebonas Minersville, PA, 
mirė birželio 22 d. Jis buvo 38-
ių metų amžiaus, Juozo ir 
Alke Margi avage Shelonių 
sūnus. Buvo lankęs Sacred 
Heart mokyklą New Philadel-
phia ir Nativity B.V.M. aukš
tesniąją mokyklą Pottsville, 
PA. Studijavo St. Charles Bor-
romeo seminarijoje Overbrook 
ir Mary Immaculate seminari
joje, Northampton. PA. 

1974 metu gegužės 18 dieną 
buvo vyskupo Joseph McShea 
įšventintas į kunigus Šv. 
Katerinos iš Sienos katedroje. 
Allentovvn. PA. Nuo 1974-
1977-jų metų jis buvo klebono 
padėjėju Šv. Juozapo bažny
čioje Mahanoy City ir moky
tojavo Maria katalikų aukš
tesniojoje mokykloje. Nuo 
1977-jų metų sausio mėn. ėjo 
administratoriaus pareigas 
Šv. Jono Krikštytojo parapi
joje Coaldale ir tais pačiais 
metais lapkričio mėn. buvo pa
skirtas jos klebonu. 

1982-ais metais spalio mėn. 
28 d. buvo paskirtas Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio bažnyčios 
administratorium Minersville 
miestelyje ir kovo mėn 11 d. 
perėmė klebono pareigas. 

Monsinjorui Al. Bartkui išvy
kus į Romą, 1983-ciais metais 
kun. Shelonis tapo Anthracite 
vyčių kuopos dvasiniu pata
rėju ir išbuvo iki 1986-jų m. 
sausio mėn. 

Jo labai pasiges visi Anthra
cite, PA, srities lietuviai. 

A n n Wargo 
Vertė Apolonija Žiaušienė 

VIDURIO ATLANTO 
APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMAS 

46-toji Forest City miesto 
I j e tu vos vyčių kuopa didžiuo
jasi šeimininkavusi Vidurio 
Atlanto apygardos pavasari
niam suvažiavimui birželio 8-
tą dieną. 

Kuopos nar ia i priėmė 
delegatus, jiems atvykus į Šv. 
Antano parapiją. K u n J. Sit-
ko atnašavo šv. Mišias daly
viais perpildytoje bažnyčioje. 
Margaret Cyzauskas pasi
rūpino šv. Mišių skaitymais, o 
choras giedojo lietuviškas 
giesmes. Aukojimo dovanas 
prie altoriaus nešė kuopos 
nariai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais. 

• Po Mišių vyčiai nuėjo į Jė
zaus Širdies salę, kur pyra
gais ir kava buvo pasivaišin
ta prieš darbo posėdį. 

Posėdžiui pirmininkavo apy
gardos pirmininkas Larry 
Janonis. 

Po darbo posėdžio 220 
delegatams bei svečiams buvo 
patiekta bufetinė vakarienė. 

Kuopos pirmininkas Jonas 
Morris, padedamas kitų 
kuopos narių, paskirstė laimė
jimų dovanas. 

46-toji kuopa džiaugiasi 
sėkmingai priėmusi 13-kos 
kuopų atstovus! 

B.M, 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

LEHIGH VALLEY 
VYČIŲ VEIKLA 

Stengiantis sutelkti lėšas 
kuopos veiklai sustiprinti, 43 
mūsų kuopos nariai bei drau
gai balandžio 6-tą dieną išvy
kome į Atlantic City, NJ, pasi
grožėti šio miesto didžiąja 
alėja bei apžiūrėti jos kelias 
„casinos". Ši iškyla buvo 
sugalvota bei suorganizuota 
j o s r e n g i m o k o m i t e t o 
pirmininkės Dora Lushis, kuri 
pasižymi, kaip mūsų kuopos 
labai veikli narė. 

Šeštadienį, balandžio 26 
diena, tęsiant mūsų kuopos 
paprotį remti etninius rengi 
nius Lehigh slėnyje, mūsų 
narių delegatūra dalyvavo 
metiniame Pulaski fundacijos 
festivalio parade Bethlehem 
miestelyje. Mūsų nešamos 
Lietuvos bei Lietuvos vyčių or
ganizacijos vėliavos žiūrovų 
buvo atpažintos ir palydėtos 
ovacijomis. Būdami aktyvūs 
Lietuvos vyčiai, stengiamės 
visur pasirodyti su savo spal
vomis. 

Pabaltijo laisvės dienos (bir
želio 14-ta) proga, 45 mūsų 
kuopos nariai ir bičiuliai daly
vavo gražiose bei jaudinan
čiose iškilmėse Doylestovvn 
mieste, PA. esančioje Czesto-
chovvos Motinos Marijos 
koplyčioje. Šioje Maldos die
noje, skirtoje Lietuvai, daly
vavo daug lietuvių iš rytinių 
J A . valstijų. Neužmirštamas 
maldų popietis bei minėjimas 
buvo tobulai surengtas ir įvyk
dytas kun. Timothy Burkaus-
ko. koplyčios rezidento ir 
Lietuvos vyčių 3-ios kuopos 
nario. Bendra mūsų kuopos 

Veiklios Lietuvos Vyčių organizacijos narės Chicagoje. Iš k : Irene Šankus , Estelle Rogers ir 
Eleonor Kasputia 

narių nuomonė, (ir turbūt visų 
kitų dalyvių), kad šioje dieno
je tikrai sunku būtų neda
lyvauti. 

63-čioji Lietuvos vyčių kuo
pa sunkiai dirbo, ruošdamasi 
Bethlehem miestelio Kalėdų 
festivaliui, kuris įvyko liepos 
18, 19 ir 20-tą dienomis. 
Dviejuose, labai lietuviškai 
išdekoruotuose, kioskuose 
buvo parduodami kulinarines 
aukštybes savo skanumu 
pasiekę blynai (ten pat ir tešlą 
paruošiant) bei tradiciškos 
dešros, bet tiktai privilegijuo
tai publikai. Buvo taip pat žiū
rovams parodyta lietuviška 
literatūra Apie Lietuvą buvo 
pasakojama tuo susidomėju
siems asmenims. Kviečiame 
kitais metais visus vyčius 
atvažiuoti į gražųjį Betliejų ir 
mus aplankyti. . . . 

Al Kbzas, 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

-i 
VYČIU C H O R O 

G E G U Ž I N E 

Lietuvos vyčių gegužinė 
Chicagoje įvyks šį sekma
dienį, rugpjūčio 17 d., Šaulių 
salėje, 2417 VVest 43 Street. 
Bus skanių lietuviškų valgių, 
laimėjimai ir malonus pabend
ravimas. Visus linksmins 
R a m a n a u s k o o r k e s t r a s . 
Pradžia 12 vai. Visi laukiami. 

L I E T U V O S VYČIAI 
NEW Y O R K E 

Great NedK 109-sios kuopos, 
birželio (ir Šių veiklos metų 
paskutinis) susirinkimas buvo 
labai įdomus. Žinomas chiro-
praktas skaitė paskaitą apie 
gyvenimo energiją. Pasiklau
sius jo minčių, visi pasijutome 
kandidatais1 šio tipo sveikatos 
priežiūrai. 

Sveikiname' kun. Joseph 
Dunn, Grealį'Neck miesto Sv. 
Aloyzo parapijos kleboną, jo 

kunigystės 40 metų jubi
liejaus proga Linkime jam 
sėkmės kunigiškose pareigose 
ir ateityje. 

Mūsų metinis piknikas, įvy
kęs birželio 29-tą dieną Kings 
Point parke buvo labai sėk
mingas. Maistas buvo išskir
tinai geras, o šeimyniška 
nuotaika davė mums suprasti 
kokiai puikiai organizacijai 
mes priklausome. 

Paskutinioji mūsų iškyla į 
Atlantic City gerai pasisekė. 

Sveik iname naujuosius 
narius Oną ir Pilypą Rutha, 
Oną ir Richar Jankus ir Dolo-
res ir E d v a r d ą Shemet. 
Tikimės, kad Lietuvos vyčių 
veikla jums patiks. 

P a s i m a t y s i m e Visuo
tiniame suvažiavime Allen-
UMrt mieste! Praleiskite vasa
rą laimingai! ' 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

RAMOVĖNŲ- GEGUŽINĖ 
„Švytur io" jūrų šaulių 

stovykloje „Pilėnai" Detroito 
ramovėnai, kuriems pirminin
kauja Vytautas Kutkus, talki
nant birutietiems, „Stasio But
kaus" ir „Švyturio" kuopų 
šauliams, rugpjūčio 17 d. 
ruošia pikniką — gegužinę. 

Rengėjai šiai gegužinei 
stropiai ruošiasi, šeiminin
kės pagamins skanaus lietu
viško maisto, prikeps pyragų, 
o šauliai ir ramovėnai 
parūpins skanių gėrimų. 

Bus ir dovanų paskir
stymas. Laimėjimams dova
nas galima įteikti Emilijai 
Kutkienei ir Romui Macio-
niui. 

Rengėjai visus kviečia tą 
dieną atsilankyti į „Pilėnus" 
ir dalyvauti gegužinėje. 

Vartai bus atidaryti nuo pat 
ryto. _ 

Ramovėnai 
VIKTORO PERMINO 

NETEKUS 
1986 m. rugpjūčio 3 d., po il

gos ir sunkios ligos, savo na
muose užmigo amžinu miegu 
keletos organizacijų narys lei
tenantas a a. Viktoras Permi
nąs, sulaukęs 77 m. amžiaus. 

Viktoras Perminąs gimė 
1909 m. rugpjūčio 19 d Sibire, 
mažoje geležinkelio stotyje, 
netoli „Taiga". Mokėsi rusų 
geležinkelių mokykloje. Tėvas 
dirbo prie transibirinio 
geležinkelio. Revoliucijos metu 
kilus dėmėtosios šiltinės 
epidemijai, tėvą priglaudė 
Sibiro žemelė. 

1922 m. pavasarį motina su 
penkiais vaikais išvažiavo į 
Lietuvą ir rudenyje pasiekė 
Skuodo geležinkelių stotį. 
Atvykus į Lietuvą prasidėjo 

vargai ir bėdos. Viktoras, kol 
išmoko lietuviškai, ganė gyvu
lius ir dirbo įvairius darbus. 

Mokėsi Mažeikių ir Kauno 
„Aušros" gimnazijose, baigė 
Ylakių vidurinę mokyklą, Tau
ragės mokytoji seminariją ir 
Karo mokyklą Kaune. Kaip 
gabus kariūnas, buvo pakel
tas į viršilos laipsni, paskir
tas kuopininku ir apdova
n o t a s G e d i m i n o o rdeno 
medaliu. 1934 m. baigė Karo 
Mokyklą. Tarnavo šarvuočių 
rinktinėje Fredoje, Radvi
liškyje, o priešlėktuvinėje rink
tinėje A. Panemunėje ėjo auto 
karininko pareigas. Buvo pa
keltas į leitenanto laipsnį ir 
išlaikęs kapitono laipsniui įgy
ti egzaminus. II-rasis Pasau
linis karas viską sumaišė ir 
Viktoras Perminąs kapitono 
žvaigždutėmis pas ipuoš t i 
nesuspėjo. 

Paleistas iš kariuomenės 
dirbo Vilniaus auto dirbtuvėje 
ir vėliau „Maisto" bendrovės 
centrinėje įstaigoje. 

Po keleto metų Vokietijoje, 
Viktoras Perminąs 1951 m. 
birželio mėn atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Detroite. Pra
džioje dirbo Padolskių bare 
„Alytus", o vėliau, iki pen
sijos. Star Tool ir Die fabrike. 
Dirbdamas bare įsteigė 
Dariaus ir Girėno klubą ir 
ilgai jam p i rmin inkavo . 
Priklausė Lietuvių Bendruo
mene i , V i l n i e č i ų s-gai , 
ramovėnams, žurnalistams, 
Balfui. Dariaus ir Girėno klu
bui. Lietuvių namų d-jai ir 
kitoms organizacijoms. 

Rašyti į spaudą pradėjo 
gyvendamas Lietuvoje. Dau
giausia rašė i „Karį" Jis buvo 
„Kar io" b e n d r a d a r b i s ir 
platintojas. P a s i r a š y d a v o 
pavarde arba slapyvardžiu. 

Rugpjūčio 5 d. Vai Bauža 
laidojimo namuose kun. Alfon
sas Babonas sukalbėjo rožinį, 
laidojimo direktorė Yolanda 
Zaparackienė likusiai seseriai 

Vandai Bernatavičienei (Lie
tuvoje, sūnėnui Vaclovui ir 
jo žmonai Margaritai Mom-
kams pareiškė užuojautą šių 
organizacijų vardu: LB Detroi
to apylinkės valdybos, Balfo 
76 skyriaus, DLOC-ro, ALR 
klubo „Lietuvių balso" ir 
„Lietuvhį melodijų". Paskaitė 
nežinomo poeto iš Lietuvos 
pogrindžio eilėraštį „Einam į 
kapus". Žodžiu atsisveikino 
E d v a r d a s M i l k a u s k a s , 
Dariaus ir Girėno klubo bei 
Lietuvių namų draugijos var
du ir Vytautas Kutkus — LB 
Michigano apygardos, ramo-
vėnų ir žurnalistų vardu. Roži
nio ir atsisveikinimo metu 
ramovėnai ir žurnalistai budė
jo garbės sargyboje. Atsilan
kiusieji gausiai aukojo šv. 
Mišioms, lietuvių ir Tautos 
fondams. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. 

Rugpjūčio 6 d. Šv. Antano 
parapi jos bažnyčioje šv. 
Mišias už velionio sielą auko
jo kun. Alfonsas Babonas. 
Pamokslo pradžioje, savo ir 
parapiečių vardu, pareiškė 
užuojautą seseriai ir sūnėnui 
V a c l o v u i i r j o žmona i 
M a r g a r i t a i M o m k a m s . 
Pamaldų metu vargonavo ir 
giedojo muz. Stasys Sližys. 

Po gedulingų Mišių 28 auto
mobilių vilkstinė velionį paly
dėjo į Woodmeres kapines. 
Laidojimo direktorė Yolanda 
Zaparackienė paskaitė laidoji
mo maldas. Sugiedojus, „Mari
ja, Marija", paskaitė velionio 
Viktoro Permino parašytą eilė
raštį „Rudenį". 

Padėkojus visiems prie šių 
laidotuvių prisidėjusiems, 
Momkų vardu pakvietė visus į 
Dariaus ir Girėno klubą pie
t ums . Velionio palaikai 
(pelenai) bus nuvežti į Chica-
gą ir palaidoti Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuliūdime liko: sesuo Van
da Bernatavičienė (Lietuvoje), 
sūnėnas Vaclovas su žmona 
Margarita Momkai Chicago
je, kiti giminės draugai ir 
pažįstami. 

Viktorai, tebūna Tau leng
va Amerikos žemelė! 

A. Grinius 
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Nėra gamtoje dalyko, kuris 
žmogų taip gyvuliškai deformuo
tų, kaip pyktis. 

J. Webster 
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Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

JOK§A 
VA IK į! LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd . 
Valandos pagal susi tar imą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
W A 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Rosd. Ta i . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt. antr., ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 95rn St. 1 Mokas (rytus nuo Roberts Rd.) 
Tat. 598-0101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm . antr., ketv. i r penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak 
Treč ir lest. uždarvta 

Tel. ofiso ir buto: OLyrnpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
H i M t H i '. '.'..'. 5 vai. vak. 

išskyrus treč §est 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 

DR. IRENA KYRAS 
PROSTHODONTICS — karūnėlės, 

tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika. 

DR. LAURA KYRAS 
2059 W. 59 St. CMcsgo 

Ta i . 478-2112 , 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

D r . Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. i r 
ketv. 9-12. Penkt 11-2 

Ofs. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4, 

6-0; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6 

Tel . 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.CC. 

KARDRDLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALfilS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgjn. I I I . 60120 

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
A K I Ų LIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarim.i 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai1 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą Užd.irvta treč 

Dr . Tumasonio ofisą perėmč-

T. RAMA, M.D. 
Specialvb^ — Chimrgij. i 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
V,al.: pirm., antr . ketv ir ponkt 

3 iki 7 v.v. T ik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialvbe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71st St., Chicago, I I I . 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, I I I . 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 VV. 63rd Street 

Vai- antr 1-4 p.p jr ketv. 2-5 p p. 
Se$t pagal susitarimą 

Ofiso te l . 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. W.D„ S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 58&-775S 

Ofs. te l . 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai: pirm., antr . ketv. ir penkt.3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

t 



Ar jau atėjo galas 

„BEVERTYBINIAM 
AUKLĖJIMUI"? 

Keli tėvai patraukė Ten-
nessee valstijos švietimo tary
bą į teismą, nes valdiškose 
mokyklose vartojami vado
vėliai pažeidžia jų religinius 
įs i t ikinimus. Pavyzdžiui, 
viena iš skundžiančių motinų 
Vicki Frost teisme aiškino. 
kad jai nepriimtinos „Kara
liaus Artūro" ir „Pelenės"' 
vaikų pasakos, nes jose 
figūruoja magika ir stebuk
l ingi veiksmai. Pasakos , 
kuriose kritikuojamas laisvas 
verslumas (free enterprise) jai 
taip pat nepriimtinos, nes 
„Dievas įsteigė—patvirtino 
kapitalizmą". Ji taip pat tvir
tino, kad jos dukra niekuomet 
nebūsianti feministė, nes „Die
vas norėjo, kad moterys būtų 
pavaldžios vyrams". Be to, ji 
dar priešinosi vaikų mokymui 
apie kitas religijas, nes net ir 
skaitymas apie, sakysim, 
katal ikybę „gali pakeisti 
mano vaiko galvojimą, jį 
sumaišyti". Prokuroras priėjo 
išvadą kad „šiai moteriai 
būtų neįmanoma lankyti viešą 
mokyklą ir būti nepažeistai". 

Iš pradžių ji ir kiti panašiai 
galvojantys tėvai liepė savo 
vaikams neiti į klases, kuriose 
būtų naudojamos jų tėvams 
nepri imtinos knygos, bet 
dabar tie tėvai savo vaikus 
iškėlė į privačią krikščionišką 
mokyklą, kur dėstoma pagal 
jų religinius įsitikinimus. 
Tačiau teismo byla tebeeina 
nes ji iš tikrųjų yra principi
nė. Nors byloje konkrečiai 
tėvai išvardino knygas, kurios 
jiems nepriimtinos ir kurias jie 
reikalauja pašalinti iš mokyk
lų, esminis principas — ne 
knygos, o tėvų teisė nustatyti, 
ko ir kaip jų vaikai bus moko
mi. Tai, žinoma, principas, už 
kurį seniai kovoja katalikiškų 
mokyklų gynėjai. Skirtumas 
čia tai, kad tėvai reikalauja 
kad su jų religiniais įsitikini
mais būtų skaitomasi viešo
siose mokyklose. Šie tėvai 
protestuoja, kad savo takso
mis jie tas mokyklas išlaiko ir 
dėl to jos turinčios skaitytis su 
tėvų pageidavimais vadovėlių 
atžvilgiu. 

Čia iškyla labai paini prob
lema daugiakultūrei, daugia-
religinei visuomenei kaip 
Amerikos. Šios bylos spren
dimas paveiks ir didmiesčių 
mokyklas, kur vienoje klasėje 
gali būti kokių dešimties skir
tingų sektų atstovai, vadi
namų fundamentalistų, kurie, 
kaip ir šie, labai specifiškai 
skaito ir supranta Šv. Raštą. 
Be jų dar bus ir nemaža dalis 
didesniųjų protestantų šakų, 
katalikų ir žydų vaikų, gali 
būti ir indėnų gamtos tikybos, 
Islamo bei budistų ir kitų įvai
riausių tikybų, jau nekalbant 
ir apie įsitikinusius ateistus, 
kurie neretai moka efektingai 
ginti savo pažiūras. 

Jei teismas rastų, kad 
mokyklos turi tėvų įsitikini
mų nepažeisti, pasidarys 
neįmanoma klasėse naudoti 
bendras knygas, nes jau dabar 
vartojamos labai „suneu-
tralintos" knygos kaip tik 
stengiantis niekeno nepažeis
ti. Ir kaip tik dabar kyla bal
sai prieš tą jų „neutralumą" — 
vartojamos knygos, iš kurių 
nieko sužinoti ar išmokti 
negalima Pavyzdžiui, piligri
mai apibūdinami, kaip „žmo
nės, kurie didelius atstumus 
keliauja", arba Kalėdos yra 
„jaukus metas specialiems 
valgiams". Šie balsai skun
džiasi, kad knygų leidėjai 
sistematiškai išbrauko visas 
religines užuominas vado
vėliuose, tuo būdu visai nebe-
perduodami amerikietiško
sios kultūros, kuri iš tikrųjų 
yra labai religinga. Prof. Paul 
Vitz, išstudijavęs viešųjų 
mokyklų vadovėlius, pareiškė. 
kad iš tikrųjų žydai ir katali
kai net geriau reprezen
tuojami vadovėliuose negu 
protestantai, nes jie bent pa
minimi kaip mažumos, nors ir 

tai labai menkai, neproporcin
gai jų įnašui. Iiberališkesnė 
grupė — People for the Ameri
can Way, kuri šiame teisme 
remia valdiškų mokyklų pusę, 
savo studijoje r a n d a kad ir 
konservatyvi ir Iiberališkesnė 
religija vadovėliuose igno
ruojama 

Knygų leidėjai gi teisinasi, 
kad jų tikslas — išleisti kuo 
plačiausiai priimtinus vadovė
lius, kad kuo daugiau mokyk
lų juos pasirinktų, todėl ven
gia bet kokių rel iginių 
užuominų. 

Bet atrodo, ateina laikas, 
kad religija jau nebėra tik sek
madieniais ištraukiamas daly
kas. Dabar ne tik katalikai ir 
įvairių etninių grupių protes
tantai bei žydai, kurie jau nuo 
seno išlaiko savo privačias 
mokyklas, pradėjo suprasti, 
kad religija neišskiriamai 
persunkia visą gyvenimą. Ir 
šie protestantai jau mato, kad 
nereliginis auklėjimas iš viso 
nėra auklėjimas, ir jis jiems 
nepriimtinas. 

Nemanau, kad teismas, 
atsakingai pasvarstęs savo 
sprendimo pasekmes viso 
krašto mokykloms, palaikytų 
tėvų teises šiuo atveju. Bet įdo
mu, kas būtų, jei jie laimėtų. 
Viešosios mokyklos turėtų 
pagrindiniai persiorganizuoti, 
susidalinti į mažesnius vie
netus pagal tėvų religinius 
įsitikinimus. Gal net arti savų 
bažnyčių, panaš i a i ka ip 
parapinės. Tėvai turėtų skirti 
laiko ir dėmesio parinkti 
mokytojus ir vadovėlius, kurie 
jiems būtų priimtini, o gal tai 
pavestų savo bažnyčioje 
sudarytam komitetui. Be abe
jo, būtų ne tik religinės 
mokyklos, nes būtų ir tų, kurie 
nenorės jokių religinių užuo
minų mokyklose. Tik t a d a jos 
tokiomis turėtų ir afišuotis, o 
tėvai t ada galėtų laisvai, 
sąmoningai nuspręsti, kokį 
auklėjimą savo vaikams duos. 
Išeitų, kad viešosios mokyk
los susiorganizuotų parapinių 
mokyklų principu. Ir valdžia 
jas visas išlaikytų. 

O ką darytų tie, kurių 
k a i m y n y s t ė s e n e g y v e n a 
pakankamai panašiai galvo
jančių, kad galėtų susiorgani
zuoti savą mokyklą? Turėtų 
turbūt pasirinkti mažiausiai 
jiems prišingą mokyklą. Tą 
jau dabar daro daugelis 
nekatalikų didmiesčiuose. Jie, 
nepasitenkinę „bevertybiniu 
auklėjimu" viešose mokyk
lose, nors ir nekatalikai 
būdami, verčiau, siunčia savo 
vaikus į katalikiškas mokyk
las, mokėdami ir didelius 
mokslapinigius ir patys lanky
dami katalikų tikėjimo kur
sus , ko re ikalaujama iš 
nekatalikų, leidžiančių savo 
vaikus į katalikiškas mokyk
las. 

Atrodo, pribrendęs laikas 
jau ir plačioje Amerikos visuo
menėje ieškoti būdų vaikams 
teikti vertybinį, religinį auklė
jimą. Kai katalikiškų mokyk
lų gynėjai stengėsi Kongrese 
pras tumt i taksų kredi tus 
mokslapinigiams, kad tėvai, 
juos gavę, galėtų panaudoti 
savo pasirinktoje mokykloje, 
byla nepraėjo, nes daugelis 
laikė, kad tai palaikys reli
giją. Gal dabar jau susikūrė 
klimatas, kai ir daugiau 
protestantų norės suorgani
zuoti savo mokyklas ir tada ir 
jiems tie kreditai pasidarys 
aktualūs. 

Be abejo vėl bus siekiama 
tuos taksų kreditus pravesti. 
To raginti laiškais kongres-
manus turėtų k iekvienas 
tikintis žmogus. Tik bėda kad 
daugelis tikinčių žmonių dar 
nėra savo svarbos supratę 
politinėje plotmėje, ir mano. 
kad toks laiškų rašymas nie
ko nepasieks. Manding šiuo 
atžvilgiu mes lietuviai jau turi
me patyrimą kurį galime 
panaudoti ir krikščionybės 
naudai. 

a.j. z. 

PRISIMENANT LIETUVIU 
KOPLYČIĄ WASHINGTONE 

Šių metų rugsėjo 3-5 die
nomis sukanka 20 metų, kai 
Washington, D.C., Amerikos 
katalikų tautinėje N.P. Švč. 
Mari jos šventovėje buvo 
palaiminta lietuvių Šiluvos 
Švč. Marijos koplyčia. Tos su
kakties minėjimu besidomin
tiems prašant , nors trumpai 
prisiminkime tos koplyčios kil
mės istoriją. 

Amerikos lietuviai pradėjo 
galvoti įruošti savo paminklą 
Washington, D.C., Švč. Mari
jos šventovėje, šalia Katalikų 
universiteto, kai tik buvo 
pradėta tos šventovės staty
ba. Ne vien lietuviai iš anksto 
stengėsi gauti ten sau vietą. 
Dėl to šventovės kriptoje 
matome paminklines koply
čias ar altorius didelių tautų: 
prancūzų, ispanų, argentinie
čių ir kitų. Prasidėjus ant
rajam pasauliniam karui ir 
mirus tos šventovės inicia
toriui, statybos darbai sustojo. 
Vistiek ir t ada tuometinis 
Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkas kun. 
Juozapas Karalius, Shenan-
doah Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas, laiškais ir 
žodžiu ragino lietuvius kuni
gus ir visuomenę pradėtoje 
statyti šventovėje įruošti kokį 
nors lietuvių paminklą. Pasi
baigus karui ir pradėjus šven
tovės viršutinės dalies staty
bą to l a iko L. Kunigų 
Vienybės pirmininkas kuni
gas Juozapas Čepukaitis, 
Philadelphijos Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos klebonas, 
tuo pačiu paminklo reikalu vėl 
kreipėsi į lietuvius kunigus. 
Pr i tar imas buvo bemaž visuo
tinis, bet vis nebuvo aišku, ar 
ta i pavyks gauti kiek reiktų 
lėšų. 

Šventovės viršutinė dalis — 
sienos, stogas, lubos — buvo 
baigta statyti 1961 metais. Tų 
metų rudenį, Amerikos Vys
kupų konferencijos proga 
šventovė buvo palaiminta. 
Tose iškilmėse dalyvavo ir keli 
lietuviai: J. Kajeckas, Lietu
v o s C h a r g ė d ' A f f a i r e s 
Washingtone, prel. L. Mendė-
lis, monsg. J. Končius ir aš. Ir 
šia proga buvo pasikalbėta 
kaip lietuviams patekti į šią 
šventovę. Greit po šios dedi
kacijos J . Kajeckas, prel. L. 
Mendelis, kun. J. Karalius ir 
kun. J. Čepukaitis parašė 
atskirus laiškus vysk. V. Bliz
giui, ragindami jį imtis šios 
iniciatyvos. 

Tada vysk. V. Brizgys 
dažnai keliaudavo, tad trūko 
laiko greitai išvystyti ryšį su 
kunigais ir visuomene. Tik po 
kelių mėnesių — 1962 m. vasa
rio mėnesį — vysk. V. Brizgys 
pakvietė atvykti į Washing-

VYSK. V. BRIZGYS 

toną to meto Kunigų Vieny
bės pirmininką prel. J. Jurą, 
vicepirmininką prel. J. Balkū-
ną, prel. L. Mendelį, kun. J. 
Karalių ir kun. J . Cepukaitį. 
Atvyko trk prelatai P. Juras ir 
J . Balkūnas, o kiti atsakė 
p r i t a r s i ą , ką vyskupas 
nuspręs padaryti. Šiems trims 
atsilankius pas šventovės 
a d m i n i s t r a t o r i ų monsg. 
Thomas Grady, dabar Orlan-
do, Fla., vyskupą, ir su juo 
išsikalbėjus, paaiškėjo, kad 
mums lietuviams yra likę ne 
daug galimybių. Galėtume 
arba paimti kriptoje jau 
įrengta pop. Pijaus X koply
čią įmokėdami 50,000 dol., 
arba įrengti taip pat kriptoje 
dar neįrengtą koplyčia už 
123,000 dol. Buvo planai 
šventovės viršutinės dalies 
dešinėje pusėje—prieš lenkų 
koplyčią dar pastatyti tokio 
pat dydžio koplyčią, bet ji 
buvo jau pažadėta Amerikos 
ukrainiečiams. Ukrainiečių 
vyskupas Philadelphijoje, su 
kuriuo buvo pasirašyta šiai 
koplyčiai sutartis, buvo miręs 
ir dar nebuvo aišku, ar jo 
įpėdinis norės tą sutartį tesė
ti. 

Po š io a t s i l a n k y m o 
Washingtone kovo mėnesį 
buvo išsiuntinėti laiškai 
visiems Amerikos lietuviams 
klebonams, eilei kitų kunigų, 
vienuolijų vyresniesiems, 
katalikų organizacijų valdy
boms, atsiklausiant, už kurį 
paminklą kuris pasisakytų. 
Atsakymui buvo pridėta kor
telė su keliais klausimais. 
Atsakymai grįžo greitai ir 
gausiai. Iš daugiau kaip 70 at
sakymų du koplyčios minčiai 
visai nepritarė, vienas prita
rė, bet netikėjo, kad lietuviai 
ta i įvykdytų, 12 pasisakė už 
pop. Pijaus X koplyčią, du už 
didesnę koplyčią kriptoje, o 
visi kiti apie 55 pasisakė už 
didelę koplyčią, * viršutinėje 
šventovės dalyjeV Iš jų keli 
pasisakė labai griežtai prieš 
koplyčią kriptoje* sakydami, 
kad tokią koplyčią norintieji 
gali ruošti ar paimti įruoštą 
savo, bet ne visų lietuvių 
vardu. Keli atsakymai grįžo su 
priedu iniciatyvos ir darbų 
pradžiai, atsakymų pažadų 
buvo už apie 64,000 dol. 

Buvo pranešta šventovės 
administracijai, kad lietuviai 
sutinka imti koplyčią viršu
tinėje šventovės dalyje už 
325,000 dol. Nelaukiant 
atsakymo buvo suorganizuoti 
Darbo ir Garbės komitetai. 
Organizuojant Darbų vykdy
mo komitetą buvo paisyta, 
kad būtų atstovaujama įvai

rioms lietuvių katalikų organi
zacijoms, bet, pa renkant 
asmenis, buvo žiūrima, kad 
asmuo būtų ne pasyvus atsto-
vas-dalyvis, o veiklus narys. 
Šventovės administraci jai 
buvo pranešta, kad lietuviai 
norėtų gauti atsakymą ne 
vėliau rugpjūčio mėnesio pra
džios. Buvo gautas atsaky
mas, kad 1962 m. birželio 21 
dienai yra pakviestas ukrai
niečių naujas Philadelphijos 
arkivyskupas išsiaiškinti, ar 
jis tesės pasirašytą su jo pirm
taku vyskupu sutartį. 

Tais 1962 m. Amerikos 
Vyskupų konferencija įvyko 
Romoje spalio 25 dieną, prasi
dėjus Vatikano II susirin
kimui. Dar tos pat dienos 
vakare Romoje vyskupui V. 
Brizgiui buvo privačiai 
pasakyta, o spalio 29 dienos 
laišku Washingtono arkivys
k u p a s Pa t r i ck O 'Boyle 
oficialiai pranešė, kad, ukrai
niečių vyskupui atsisakius, 
būsima koplyčia šventovės 
viršutinėje dalyje perleidžia
ma lietuviams. Vyskupas V. 
Brizgys, grįžęs iš Vatikano II 
susirinkimo sesijos, 1963 m. 
vasario 12 dieną pasirašė 
sutartį su šventovės adminis
tracija. Pagal šią sutartį lietu
viai per trejus metus dalimis 
sumokės 325,000 dol. I tą 
sumą įskaitome koplyčios 
statybos, jos įruošimo visos 
išlaidos ir menin inkams 
priklausą honorarai. Pavyko 
išgauti sutikimą, kad koply
čios įrengimo—dekoravimo 
planus pateiks lietuviai. 

Sutartį pasirašius vysk. V. 
Brizgys susitiko beveik su vi
sais Amerikos lietuviais kuni
gais tuo tikslu, jiems susiren
kant Chicagoje, Detroite, 
Clevelande, Schenectady, 
S c r a n t o n e , P i t t s b u r g e , 
Shenandoah, Philadelphijoje, 
Newarke, New Yorke, Water-
bury, Bostone. Truputį vėliau 
susitikta su Kanados lietu
viais kunigais Hamiltone ir su 
New Yorko šiaurės kunigais 
Rochester, N!Y. Negalėjusių 
atvykti į šiuos susirinkimus 
eilę kunigų vyskupas aplankė 
jų klebonijose. 

Kai kur į šiuos kunigų 
susirinkimus buvo pakviesti ir 
katalikų organizacijų atstovai 
ir kiti tuo besidomį. Buvo 
tartasi ne tik lėšų, bet ir koply
čios turinio klausimais. Pasi
tarimų išdavoje buvo apsis
pręsta koplyčią skirti Svč. 
Marijos apsireiškimui Šilu
voje. Norėta tuo pasauliui 
pirminti, kad Lietuvoje Švč. 
Marija apsireiškė anksčiau 
negu Guadalupėje, Lourde ar 
Fatimoje. Šis nutarimas buvo 
oficialiai ir vienbalsiai priim-

Šiluvos švč. Marijos statula 

tas Darbų vykdinimo komi
teto posėdyje 1963 m. balan
džio 25 dieną. 

Koplyčios dekoravimo turi
niui paruošti buvo pakviesti 
kun. Viktoras Gidžiūnas. 
OFM, kun. prof. Stasys Yla, 
prof. Simas Sužiedėlis ir prof. 
Antanas Kučas. Iš įvairių 
minčių sukūrus koplyčios turi
nio planą, jo aprašymas anglų 
kalba buvo įteiktas šventovės 
administracijai. Jis buvo 
priimtas be priekaištų ir be 
derybų. 

Iš žodinio aprašymo mozai
koms spalvotus paveikslus 
sukūrė sienoms prof. V.K. 
Jonynas ir luboms A. Elskus. 
Statulos skulptūros modelį 
sukūrė skulptorius V. Kašubą. 
Paminėtina, kad Švč. Marijos 
statula yra ne tradiciniais 
orienrtaliniais, bet Lietuvos 
liaudies moters rūbais. Visus 
patraukia Marijos veido išraiš
ka. Mozaikų paveikslai 
pagaminti Italijoje, Venecijo
je, Marmoro statula — Milane. 

Tuo pačiu metu buvo ruošia
ma informacinė medžiaga 
visuomenei, komiteto vokų ir 
laiškų, aukotojams diplomų 
projektai. Šį paruošimo ir 
spausdinimo darbą visą 
padarė veltui Chicagoje gyve
nęs menininkas Jonas Pili-
pauskas. Visiems kores
pondencijos darbams labai 
entuziastiškai talkininkavo 
kunigai A. Zakarauskas, J. 
Malin(auskas), P. Cinikas. 
MIC, ir seselės kazimierietės. 
Amerikos lietuvių ypatingai 
senoji ir čia gimusių karta 
atsiliepė aukomis dosniau 
negu buvo tikėtasi. Šventovei 
įmokėjimai buvo ištesėti, kaip 
buvo susitarta: 1964 m. sausio 
pradžioje 110,000 dol., 1965 m. 
sausio pradžioje 110.000 dol. ir 
1966 m. paskutiniai 105.000 
dol. Kaip administracijoje 

buvo pasakyta, mes buvome 
pirmieji viską sumokėję prieš 
koplyčios dedikaciją. Tai buvo 
malonu ir administracijai ir 
mums, kad galėjome ruoštis 
šventei jau užbaigę šį didelį 
rūpestį. 

Buvo tikėtasi koplyčią palai
minti ir dedikuoti 1965 metų 
rugsėjo mėnesį, bet dėl vysk. 
V. Brizgio išvykų į Romą Vati
kano II susirinkimo eigoje ir 
•kitų priežasčių teko atidėti 
1966 metų rugsėjui. Nelauktai 
ištiko kitas labai rimtas pavo
jus. Nebaigus koplyčios įruo-
šimo darbų sustreikavo 
mūrininkų darbininkų unija. 
Šiandien neįmanoma atspėti, 
kada būtume dedikavę mūsų 
koplyčią, jeigu ne Amerikos 
prezidento Lyndon Johnson 
dukrelės vestuves. Ši moterys
tė turėjo būti palaiminta šiek 
tiek ankstiau prieš mūsų 
koplyčios numatytą dieną, bet 
šventovėje ties mūsų koplyčia 
riogsojo medinės pakopos. 
Šventovės administraci jai 
prašant, mūrininkų unija lei
do užbaigti mūsų koplyčios 
darbus prieš minėtos moterys
tės palaiminimą. Koplyčios 
dedikacijos proga arkivys
kupas P. O'Boyle juokais sakė 
vysk. V. Brizgiui, kad šis turė
tų jam duoti gražų honorarą, 
nes jis apie dvi valandas aiš
kinęs prezidento šeimai ir sve
čiams mūsų koplyčios turinį. 

Taigi ruošėmės koplyčios 
palaiminimui ir dedikacijai. 
Amerikos lietuvių Katalikų 
federacija ir Kunigų Vienybė 
nutarė šaukti ta proga Ameri
kos Lietuvių Katalikų kongre
są. Neužmirštamą įspūdį pali
ko Washingtono lietuviai. Jų 
čia buvo ne daug, bet jie visi 
susibūrė nepaprastu entuziaz
mu šventės ruošimui. Iš jų 
buvo suorganizuotas šventės 
iški lmių k o m i t e t a s su 
pirmininku prof. A. Vasaičiu, 
vicepirmininku dr. Domu 
Krivicku, kun. K. Pugevičium 
iš Baltimorės. Jie suorga
nizavo 8 komisijas: tvarkos 
palaikymui šventovėje (Balti
morės vyrų Švento Vardo 
brolija), banketo, koncerto, 
religinio kongreso iškilmin
gos sesijos, informacijos, 
registracijos, transporto, medi
cininės pagalbos. 

Iškilo klausimas vargonavi
mo ir giedojimo šventovėje 
pamaldų metu. Šventovėje 
buvo vos tik įruošti atvežti iš 
Paryžiaus vargonai, oficialiai 
dar neinaugūruoti. Jais ateity
je gros iš Paryžiaus iškviestas 
prancūzas muzikas. Atvyko iš 
Chicagos „Dainavos" choras 
giedoti prie vargonų ir apie 10 
chorų iš įvairių Amerikos 
vietų bendram giedojimui. Su 
mūsų programa nebuvo 
susipažinęs iš Paryžiaus atvy
kęs muzikas. Aš pasiūliau 
vargonuoti mūsų pakviestą 

(Nukelta į 4 psl.) 
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„Kažin ar daug kas seniau žinojo, kad tame 

nelaimingųjų mieste yra ir lietuvių. Bet anas „nenuo
rama" kunigas F. Gureckas, visur suspėjęs, ir Oak 
Forest prieglaudoje surado būrį lietuvių, net ir naujų
jų ateivių. T a d a jam ir kilo idėja suorganizuoti Lietu
vos Dukterų draugiją, kuri rūpintųsi nelaimingai
siais, kuri tiestų pagalbos ranką. Nors Oak Forest ir 
kitur seneliai bei ligoniai yra aprūpinami būtiniau
siu maistu ir vaistais, tačiau kaip jie džiaugiasi kai 
lietuviai juos aplanko, jų vienumos valandas 
p raska idr ina jiems skanesnį kąsnelį atveža ir šiaip 
padeda sutvarkyti visokius asmeninius reikalus. 

„Pirmoje didžiulėje palatoje jau penkerius metus 
guli suparalyžuotas lietuvis Slabockas. Tai naujasis 
ateivis, buvęs stiprus vyras, bet automobilio avari
joje smarkiai sužeistas. Liko visiškai suparaly
žuotas ir prieš akis beviltiška ateitis. Jį globoja ir 
lanko LD dr-jos narė Janina Binderienė. 

„Pačiame palatos kampe surandam Joną 
Neverdauską. Tai tvirtas ir drūtas vyras. Prieš kele
rius metus šeštadieniais nuvažiuodavu padirbėti prie 
statybos darbų pas rangovą Valerijoną Šimkų. 
Jonas Neverdauskas ten buvo pats tvirčiausiai ir 
geriausias mūrininkas. Dabar jau treti metai, kaip 
šioje liginonėje. Įvyko nelaimė, buvo sužeista? ir 
stipruolis prarado balso stygas. Prisidėjo ir sunki 

plaučių liga Dabar jį labai rūpestingai globoja O. 
Bakaitienė, LD draugijos įkūrėjo sesutė. Neverdaus
kas jau gali su lankytojais susikalbėti. Lietuvos 
Dukterys jam įtaisė batarėjinį aparatą, kurį prisi
dėjęs prie šalia gomurio atvertos duobutės gali 
susikalbėti su lankytojais. Kai globėjai ar lankytojai 
jam palieka kokį dolerį, jis tuos pinigus taupo bateri
joms nusipirkti, nes jos brangios ir greitai eikvojasi. 

„Kai O. Bakaitienė ligonius apdalijo įvairiais 
saldumvnais. J. Neverdauskas mus vedė pas vieną 
įdomią moterį — Winthropo Rockefellerio, Jr. buvu
sią auklę. Niekada nesitikėjau, kad ir tokioms mote
rims, kurioms buvo patikėtas amerikiečių milijo
nierių vaikų auklėjimas, teks senatvės dienas 
praleisti valdžios prieglaudoje... 

„Didelėje, švarioje palatoje guli balta, linksma ir 
labai kalbi moteris Elizabeth Strazdienė. Pasisveiki
nęs ir prisistatęs, kas toks esu, užkalbinu: 

— Tai jūs užauginot Ievutės Rockefellerienės 
sūnų? 

— Taigi, taigi, užauginau ir lietuviškai išmo
kiau, nes mano Viniuko niekas nepakidnapino. 

Kad tas berniukas Winthrop lietuviškai kalba, 
skaičiau tokiam milijoniniam žurnale, kaip „Life". 
Ten net buvo pakartoti lietuviški sakiniai, išplaukę 
iš jo motinos Ievutės ir sūnaus lūpų. 

Strazdienė man papasakoja istoriją. Kai Chica
goje buvo renkama Miss Lithuania, ji buvo jury 
komisijoje. Toji komisija Miss Lithuania titului ir 
parinko Ievutę Pauliukaitę. Kai ji iškilo ir ištekėjo 
už Rockefellerio, o po to susilaukė ir sūnaus, 
nepamiršo Strazdienės. Pasikvietė ją auklės parei
goms. Auklė su vaiku kalbėdavo tik lietuviškai. Taip 
ir vaiko lopšio kalba buvo lietuvių. Dar ir dabar 
Strazdienė negali užmiršti to įyko, kai tėvas maža
jam Viniukiri parvežė dovanų šunį ir negalėjo su 

vaiku susikalbėti. Tėvas kalbėjo angliškai, vaikas — 
lietuviškai. 

Srazdienei su Viniuku daugiausia teko gyventi; 
Lovvell, Indianoje. Dažnai važinėdavo j Arizoną ir 
Kaliforniją Visur juos lydėdavo privačiai samdomi 
sargybiniai. 

„Apie Ievutę Strazdienė labai geros nuomonės. 
Ji labai patraukli, iškalbi ir visapusiškai išsila
vinusi. Mėgstanti knygas, turinti didelę biblioteką ir 
joje daug laiko praleidžianti. 

— Tai kaip dabar iš turtingo milijonierių dvaro į 
šią prieglaudą patekai? Ar žino apie tai Ievutė? — 
paklausiau. 

— Dar vis nedrįstu jos gaišinti tokiais mažais 
rūpestėliais, kaip mano. Tai ji taip ir nežino, kur aš 
esu. O kur aš daugiau dėsiuos senatvėje, kai nei pini
gų, nei giminių neturiu. Gera man ir čia. 

„Ir kai Strazdienė vėl pradeda pasakoti, kai jos 
mintys nukrypsta į praeitį, vėl jos veide matau gied
rą šypsnį. Taip, buvo gražūs laikai, bet jie jau praė
jo. Jaunystėje Strazdienė buvo visuomenininke, 
tačiau daugelis to meto visuomenininkų senatvėje 
liko beturčiais, o milijonieriai greit pamiršta žmogų. 
kai jis jiems nebereikalingas. Ir „Life" žurnalo 
bendradarbis, kuris liuksusiniam žurnalo popieriuje 
skelbė lietuviškus milijonieriaus Rockefellerio 
sūnaus sakinius, nežinojo, kad juos išmokė sena 
lietuvė moteris, dabar esanti toli toli valdžios 
prieglaudoje. O reikėjo tam žurnalistui paieškoti ir 
Stazdienės. Tada jo straipsnis būtų buvęs daug 
visapusiškesnis ir įdomesnis... 

Tačiau ją surado Lietuvos Dukterys, naujai 
įsteigta organizacija, kurios tikslas rūpintis tais 
vargšais lietuviais, kurie kitų užmiršti..." 

(Bus daugiau) 
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KELIOS PASTABOS 
APIE LEIDINĮ 

„DAINAVA 30" 
ALFONSAS NAKAS 

Šį albuminio formato lei
dinį į rankas imant iškart pra
džiugina viršelio žydriai mėly
na ir balta spalvos, o ypač 
dominuojančioj baltojoj daly 
grakštus, linksmas, „daina-
viškas" dail. Nijolės Palu-
binskienės piešinys. Leidinį 
sklaidydami, randame dar 
penkis tos pačios kūrėjos 
paveikslus — ofortus ir vieną 
dail. Stasės Smalinskienės 
darbą. 

Redaktorių Romualdo ir 
Gražinos Kriaučiūnų žodyje 
paaiškinama, jog nutarimas 
leidinį išleisti padarytas šių 
metų sausio 26 d., medžiaga 
spaustuvėje atsidūrė gegužės 
vidury, kad metinėj Dainavos 
jaunimo stovyklos šventėj 
liepos 20 d. patektų į skai
tytojų rankas. Žinant, kaip 
sunku šiais laikais bend
radarbius telkti ir iš jų šį tą 
išpešti, reikia tik stebėtis, kad 
Kriaučiūnams visgi pavyko 
per tris su puse mėnesio 60-ties 
puslapių leidinį sudaryti. 
Redaktorių pratarmę užbai
gus, pagerbiama leidinio 
mecenatė Rožė Kriaučiūnienė, 
mokytoja ir visuomenininke, 
mirusi š.m. kovo 14 d. Įdėta 
ryški portretinė velionės 
nuotrauka ir puslapis žodžių 
apie jos asmenybe. 

Vienas puslapis paskirtas 
dr. Vyteniui B. Damušiui, 
dabartiniam ALRKF Jau
nimo stovyklos Dainavos 
Direktorių tarybos pirminin
kui: jo nuotraukai, biogra
finėms stambmenoms. opti
mistiškam „žodžiui" apie 
D a i n a v ą . N u o t r a u k o j e 
pirmininkas užsimerkęs, prie 
cementinės barako sienos. Kas 
nežino, kad stovi prieš saulę, 
gali galvoti, kad prieš budelių 
šautuvų tūtas... 

Net 20 puslapių (nuotrau
komis perpintų) užima trys 
redaktorių pašnekesiai su 15 
Dainavos darbuotojų, kiek
vienu atveju su penkiais. Pir
masis pašnekesys — su sto
vyklos steigėjais dr. Leonu 
Bajorūnu, kun. Viktoru 
Dabušiu, dr. Adolfu Damušiu, 
Jurgiu Mikaila ir Bronium 
Polikai6u. Antrajam kalbina
mi dabart inės Dainavos 
Direktorių tarybos nariai 
Valentina Bulotienė, dr. Vyte
nis Darnusis (pirm.). Linas 
Mikulionis, Janina Udrienė ir 
Jonas Urbonas. Trečiajam 
pašnekesy prabyla buvę arba 
tebesą stovyklaujančių grupių 
vadovai kun. Antanas Sau-
laitis. S.J., Birutė Bublienė, 
Juozas Polikaitis. Liuda 
Rugienienė ir Vytautas Šoliū-
nas. Pirmasis pokalbis sukasi 
apie Dainavos žemės pirkimą, 
ežerėlio tvarkymą, pastatus, 
stovyklavimo pradžią. Čia jau
niausias pašnekovas 65-rių, o 
kiti keturi — deimantines 

sukaktis atšventę. Cia daug 
nostalgiško medaus, nors ne 
visų prisiminimai vienodai 
gražūs. Atsakant į klausimą 
„Koks buvo sunkiaus ias 
momentas stovyklos gyva
vimo istorijoje?", vienas 
pokalbininkas taip tiesmukai 
ir tarstelia: „Kai sumaniai 
buvau eliminuotas iš Tarybos 
ir statybos komiteto". Pa
šnekesys su „tarybininkais" 
man buvo pats nuobodžiau
sias. Iš dalies gal todėl, kad 
kai kurie pateikti klausimai 
nelabai tiko, o gal ir todėl, kad 
čia žmonės labai nevienodo 
a m ž i a u s , iš s k i r t i n g ų 
gyvenimo sferų. Priešingai, 
trečiasis pokalbis — įdomiau
sias, gyviausias, sklandžiau-
sias. Laiko turint, su kai 
kuriais jo dalyviais būtų gali
ma gerokai pasiginčyti, bet tai 
jokiu būdu ne priekaištas. 

T r u m p a m e r a š i n ė l y 
„Paminklas Romui Kalantai 
Dainavoje" Stasė Smalins-
kienė rašo: „Nors Lietuvoje R. 
Kalanta patriotinio jaunimo 
laikomas beveik šventuoju, Čia 
Amerikoje jo atminimą jau 
pradeda apnešti laiko dul
kės!" Žiūrėkite, net su Šauk
tuku! Nežinau, kaip ten didvy
r i s Romas g a r b i n a m a s 
Lietuvoje, bet kad išeivijoje jis 
būtų pamirštas ar primirštas, 
tai teiginys absoliučiai be 
pagrindo. 

Tarp kitų rašinių pažymė
tini dr. Kazio Ėringio „Dai
nava dainaviečiams ir pasau
liui" (persispausdintas iš 
Mokytojų studijų savaitės 
1983 m. „Aušros atspindžių" 
laikraštėlio); Rimos Sidrienės 
„Dainava: 7 trečiasis kaimas 
— lietuviškas kaimas be ribų", 
Dainavos Globos komitetų 
pranešimai (iš Clevelando — 
Vacio Rociūno, iš Chicagos — 
dr. Austės Vygantienės). Tary
bos pirm. ir administratoriaus 
1981-84 metais R. Kriaučiūno 
pranešimas Gražinos Kriau
čiūnienės „Ūkanotos ir gied
rios dienos Dainavos padan
gėje" (vaizdus atsiminimų 
reportažas apie darbus, 
darbininkus, stovyklos turtin-
tojus ir skaitytojo kraują kai
tinančius vandalizmo aktus). 
Administratoriaus Vaciaus 
Lėlio pranešimas. Direktorių 
tarybos iždininko Stepo 
S m a l i n s k o p r a n e š i m a s , 
kuriame kalba skaičiai. Leidi
nio 27 ir 35 puslapiuose ran
dame po trumpą gražią, 
poetišką maldą (bene kun. A. 
Saulaičio?) Į kelis centrinius 
puslapius sudėliota maža
mečių ir paauglių stovyklau
tojų trumpi rašinėliai ar jų 
ištraukos. 

Po trejetą puslapių užėmu
sio angliškai paskelbto 
Dainavos statuto (By-laws) 
R. Kriaučiūnas pateikia pynę 
sveikinimų Dainavos 25-rių 
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Dail. Stasė Smalinskienė, suprojektavusi ir lėšas rinkusi Romo 
Kalantos paminklui Dainavos stovyklavietėje. 

metų sukakties proga ir 
straipsnių bei kor-jų apie 
Dainavą suvestinę nuo 1981 
m. vasaros. Išskyrus Daina
vai skirtą vieną specialų 
„Ateities" numerį ir vieną 
rašinį amerikiečių spaudoj, 
visą bibliografiją sudaro raši
niai „Drauge". Čia tenka 
nustebus klausti: argi nebuvo 
rašyta katalikiškuose savait
raščiuose „Tėviškės žiburiuo
se", „Darbininke", ir „Laiš
kuose lietuviams", ir kituose 
patriotiniuose laikraščiuose, 
žurnaluose? Jeigu t ikrai 
nebuvo, tai labai liūdna ir gai
la. Jeigu suvestinei kita spau
da nenaudota, reikėjo paaiš
kinti. Baigiama anglišku 
Romualdo Kriaučiūno rašiniu 
„Dainava: An Oasis For the 
Lithuanian Youth". Labai 
gerai, kad šitaip su Dainava 
supažindinami lietuviškai 
nekalbantieji. Tik amerikiečių 
spaudoj, net nedideli rašiniai, 
išskyrus nekrologus ar skaity
tojų laiškus, pasirašomi po 
antrašte, ne gale. Tokios tvar
kos nesilaikęs R. Kriaučiūnas 
spaustuvės" rinkėjo, buvo nu
baustas: jo pavardė atsirado 
po V. Damušio adresu ir lyg 
tapo jo" dalimi. 

Kaip matome, šeštasis 
Dainavos sukaktuvinis lei
dinys, nors ir paskubom sulip
dytas, pateikia rašinių, kurie, 
ne tik įdomūs dabar, bet ir 
turės išliekamą vertę ateičiai, 
įskaitant abu viršelius, jis 
iliustruotas 75 nuotraukom, 
tarp kurių nemažai labai ryš
kių, gerų. Spausdinimo dar
bas atliktas švariai ir korek
tūros klaidų nėra pergausu. 
Tik gaila, kad kai kurios iš jų 
likę „strateginėse" vietose, 
kaip pvz. 6 p. himno citatoj „te 
stiprybė", 16 p., antraštėje, 
„(...) SU DABARTINĖ...", 
arba 41 p. viršuje „...Daina
vos ateiti me". Jos visos 
atpažįstamos ir skaitytojo 
nepykins. Kas kita su tikro
mis, žiauriomis kalbos klaido
mis, dėl kurių kalti ne tiek 
rašiusieji, kiek jas praleidusie-
ji redaktoriai. Štai kai kurios, 
grubiausios: 3 p. — penkis 
metus (t.b. pekerius metus) — 
apie metus kalbant, ši klaida 
leidiny kartota daugelį kartų; 
3 p . — p r a b i l a m a 
(prabylama); 5 p. ir keletą 
kartų kitur — atsiekimais, 
atsiekimus (pasiekimais, pa
siekimus); 5 p. ir kitur — 
Direktorių tarybos pirminin
kas Dainavą vis vartoja, nors 
ją turi tik naudoti; 7 p. ir kitur 
— stengiasi lėšas sukelti, 
užuot sutelkti; 8 p. ir kitur 

niūri , n iūr ia ,(niūri, niūria); 
10 p. ir kitur — paplūdymį 
(paplūdimys, paplūdimį); liu
dija (liudija); 18 p. programas 
išpildė (atliko, įvykdė) 21,22,-
48 p. — nedatekl ia i (nepri
tekliai, trūkumai). Neįvardytų 
klaidų turiu susižymėjęs labai 
daug. Nenoriu redaktoriams 
pirštais badyti akių, iš jų 
tyčiotis. Jie visus mokslus, 
pradedant vaikų darželiu, 
baigė jau už Lietuvos ribų. 
Mano anglų kalba panašiame 
leidiny būtų gal daug pras
tesnė, negu jų lietuvių. Galiu 
tik daryti išvadą: tokiems 
išliekantiems leidiniams yra 
būtina parūpinti kalbos taisy
toją. Būtina! 

Ak, nenorėdamas pastabas 
baigti kalbos kritika grįžtu 
prie leidinio turinio apskritai. 
Tiek minėti 15 pokalbininkų 
su redakcija tiek globos komi
tetų pranešėjai, tiek ir visi kiti 
Dainavos bei šio leidinio bend
r a d a r b i a i q į s i t i k i n ę , jog 
Dainavos saulė toli gražu nesi
leidžia, jog Dainava gyva, gaji 
ir gyvuos dar daugelį metų. 
Toks Dainavai dirbančiųjų 
optimizmas skaitytoją kuo 
maloniausiai, nuteikia, nes jei 
Dainava gyvuos, tai gyvuos 
lietuvybė Amerikoje ir atvirkš
čiai. Duok Dieve, kad šitaip 
nusitęstų toli j dvidešimt 
pirmąjį šimtmetį, arba iki Lie
tuvos laisvės. 

* 
DAINAVA / 30 
Redaktoriai — Romualdas ir 

Gražina Kriaučiūnai. 
Išdėstymas Jono Kuprio, virše

lis Nijolės Paiubinskienės. Daina
vos jaunimo stovyklos leidinys 
1986 m. Leidinio mecenatė — a.a. 
Rožė Kriaučiūnienė. Spaudė 
..Draugo" spaustuvė Chicagoje. 
Kaina nepažymėta. 

• i 

Kiekvienas širdies suplakimas 
įkerta mums žaizdą, ir gyveni
mas būtų nuolatinis kraujo nute
kėjimas, jei ne poezija. Ji mums 
teikia tai, ko atsisako duoti gam
ta: aukso laiką, kuris nerūdyja, — 
pavasarį, kurio žydėjimas nesi
baigia, giedrią laimę ir amžiną 
jaunatvę. 

L. Boerne 

P. JURKAUS 
KŪRYBOS 

ŠVENTĖ 
Rašy to jas , da i l in inkas , 

, ,Da rb in inko" redaktor ius 
Paulius Jurkus yra plačiai 
žinomas ne vien New Yorko 
apylinkėse, bet ir visam lietu
viškam pasauly. New Yorke 
jis ypatingai populiarus dar ir 
dėl savo nepaprasto paslaugu-
m o o r g a n i z a c i j o m s i r 
pavieniams asmenims, kurie 
dirba lietuvišką darbą. Sunku 
būtų išvardinti, kiek kartų per 
paskutinius 35 metus Paulius 
Jurkus yra paskaitų skaitęs, 
kiek kartų scenas ir sales 
dekoravęs , kiek renginių 
aprašęs ir įvertinęs. Visi jį 
pažįsta ir visi nori įvertinti jo 
darbus ir atsidėkoti jam už 
ilgu metų paslaugas mūsų 
organizacijoms ir veikėjams. 

Tad ir suplanavo New 
Yorko organizacijos surengti 
Pauliaus Jurkaus kūrybos 
šventę. Čia bus išsamiai 
pristatyta jo tapybos ir rašto 
darbai (pvz., jis yra iliustra
vęs daugiau kaip 100 knygų), 
jo poezija, jo visuomeninė 
veikla . S u d a r y t a s 22-jų 
organizacijų atstovų rengimo 
komitetas, kuriam pirminin
kauja Laisvės Žiburio radijo 
vedėjas Romas Kezys. Šventė 
bus rugsėjo 13-14 d. Kultūros 
Židinyje Brooklyne. 

Numatyta šventės progra
ma: abi dienas Kultūros 
Židinyje vyks Pauliaus Jur
kaus darbų parodos — dailės 
ir rašto. Šeštadienį, rugsėjo 13 
d. didžiojoj Kultūros Židinio 
salėj bus banketas. Pradžioj — 
kokteilių valanda nuo 6 iki 7 
vai. parodų apžiūrėjimas, kun. 
Leonardo And~iekaus invoka-
cija, Bernardo Brazdžionio iš pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
Los Angeles žodis apie Jur- namą mieste ir priemiesčiuose. 
kaus kūrybą, Eugenijos Kezie- Sąžiningai patarnaus 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

67-tos ir VVhippJe apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 3V2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

Brighton Parko apylinkėje iš
nuomojamas 4 kamb. butas antra
me aukšte. Pageidaujama 
vyresnio amž. žmonės. 

Skambint 927-9509 

Marquette Parke arti baž
nyčios išnuomojamas didelis 
butas, 2 mieg., valgomasis, virtu
vė, kambarėlis prie virtuvės ir salo
nas. Kainas 350 dol. Kreipkitės: 

436-3897 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

REAL ESTATE 

MASTER PLUMBING 
Ucens«d, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Rood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

ra m « . KOMPIUTERIŲ 

nes paruošti karšti pietūs. 
Ištrauką iš naujausios P. Jur
kaus knygos „Kai Vilniaus 
liepos kvepia" skaitys akt. V. 
Žukauskas . Vyrų choras 
„Perkūnas", vadovaujamas'V. 
Ralio atliks kelias dainas, 
kurių žodžiai parašyti P. Jur
kaus. Po to bus kava, organi
zacijų ir asmenų sveikinimai 
i r gale — Pauliaus Jurkaus 
žodis. Programą ves Romas 
Kezys. 

Bil ietus š i am renginiui 
privalu užsisakyti iš anksto 
nevėliau rugsėjo 7 d. Bilietų 
kaina 20 dol. Juos platina R. 
Alinskienė, M. Klivečkienė ir 
M. Žukauskienė. Jaunimui ir 
studentams bilietai po 8 d. 
Rengėjai kviečia New Yorko 
apylinkių visuomenę gausiai 
dalyvauti šioje P. Jurkaus 
kū rybos šventėje. Toliau 
gyveną kviečiami jungtis j šią 
šventę savo sveikinimais. 
Rengimo komiteto adresas: R. 
Kezys 217-25 54 A ve., Bay-
side, N.Y. 11364. R K 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

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

Tel. 376-1882 ar 37^-5996 

Dainavos anl inka i r v a i k a u ic trt l ian *i<W"ir»* 

Lietuvių kolpyčia Washingtone 
(Atkelta iš 3 psl.) m , į ° Washingtono arkiv. P. 

O Boyle. Šventove buvo per-
muzikę Marija Mondeikaitę- pildyta dalyviais. Lietuvių 
Kutz. Prancūzas suabejojo, ar chorai buvo paskirstyti taip, 
ji sugebės tokius vargonus kad galėtų vadovauti visos 

min ios bendr i ems giedo-
jimams.„Dainavos" choras 
savo giedojimu gerai pripildė 
šventovę. Prie didžiojo alto
riaus Mišias laikė vysk. V. 
Brizgys, asistuojamas lietu
vių kunigų. Svečiams kardi
nolams ir vyskupams asista
vo l ie tuvia i p re la ta i ir 
monsignorai. Pamokslą lietu
viškai ir angliškai sakė prel. 
L. Mendel is , dosn iaus i a s 
koplyčios rėmėjas. Visos iškil
mės ir pamaldos vyko taip, 
kad po jų arkivyskupas P. 
OTBoyle ir monsg. Th. Grady 
pasakė komplimentą, kad toje 
šventovėje tolygių iškilmių 
dar nebuvę. 

Vakare viešbutyje buvo 
šventiška vakarienė ir koncer
tas.Keliolika tūkstančių lietu
vių susirinkusių iš visos 
Amerikos, iš Kanados išsis
kirstė, o koplyčia lieka lietu
viams atstovauti ir kalbėti ją 
lankantiems. 

valdyti. Pasiūliau šeštadienio 
rugsėjo 3 dienos popiečiu, 
pabandyti. J is sutiko. Tai 
buvo graži proga ir „Daina
vos" choro repeticijai. Sutartą 
valandą atvyko abu muzikai, 
choras. Mūsų muzikė jau 
pradžioje taip pasireiškė, kad 
prancūzas ištarė: ėpatant — 
stebėtinai. 

Šeštadienio pavakare, asis
tuojant kun. A. Zakarauskui ir 
kun. J. Malin(auskui), daly
vaujant gausiai lietuviams, 
vysk. V. Brizgys konsekravo 
koplyčios altorių ir laikė 
pirmąsias Mišias. Sekma
dienį, rugsėjo 4 d., iškilmėse 
dalyvavo New York kardi
nolas Fr. SpVHman, Baltimo-
rės kardinolas L. Shehan, 
arkivyskupai — vėliau kardi
nolai Washingtono P. O'Boyle, 
Chicagos J.P. Cody, Philadel-
phijos J. Krol. Iškilmių 
procesija buvo pradėta labai 
tiksliu laiku. Krmlvčia 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 
šiomis dienomis „Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą §ios 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 buvo 
didelis. 

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

DRAUGAS, 
4548 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

No. 649 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 West 66 Ptace/e^ 
kamb mūrinis. 3 dideli miegąprfėji. 
modern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su 
šoniniu įvažiavimu (naują 2-jiįmaš garažą. 
Pusiau įrengtas rūsys. Aiuminijaus soffir & 
fascia. Nauji žiem. langai. Naujai dažyta 
viduje ir lauke. Uždaras porčius galėtų būti 
TV kamb. ar ketvirtas miegamasis. Tuojau 
galima užimti. Pusė bloko iki parko. Įmokė
ti $3,100. Skambinkite dabar. 

No. 652 — 57th & St. Louis — Gimi
ningas gyvenamas arba pelno 
uždirbimas — 5 kamb. mūr. namas su 2 
didž. mieg. ir uždaryta apšildoma veranda. 
Geras 3 mieg. rūsio butas motinai arba 
išnuomavimui. 2 maš. mūr. garaž. naujas 
katilas, naujai įvesta elektra, ir nauji kilimai. 
Puikus pirkinys — tik $49.900. Skambinkite 
dabar. 

No. 575 — 67-ta ir Lawndala. 6 kamb 
mūr. namas su šoniniu įvažiavimu. 3 
karališki mieg.. 1V2 prausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis šaldymas, didokas sklypas 
su šoniniu (važiavimu, nauja krosnis ir 
stogas, 2 maš garaž. Ilgai neliks parda
vimui. Skambinkite dabar. 

No. 667 — ,,Custom" Charboneau. 
pačio savininko statytas namas. 68-ta 
ir Hamlln. Vertas gyventi karaliui, ypatingai 
didelis namas ..custom" Charboneau pačio 
statytas. 3 didž. mieg., 20 p. virtuvė su daug 
gražių medinių spintelių, 40p. sklypas so 
šoniniu (važiavimu, ypatingai švarus rūsys, 
2 maš. garažas, namas geram stovyj, 
gerame blocke. Skambinkite dabar. 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
auette 2-jų butų po 5 kambarius „sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

No. 673 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 6024 S. Whip-
ple — tiktai $39,900. 6 kamb. mūr. 
namas, 3 didž. mieg., moderni prausykla, 
pilnas rūsys. 2 maš. gar., daug priedų. 
Skambinkite dabar. 

No. 614 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3410 W. 85th 
St. Sumažinta 6,000 dol. — dabar tiktai 
51,900 dol. 4 didž. mieg. valgomasis, vir
tuvė su spintelėmis, ypatingai didelis 
sklypas vaikams žaisti, 2 maš. gar.. 4 pėdų 
gilumo baseinas. Namų vertė tame bloke 
— 80.000 dol. Skubėkite ir skambinkite 
dabar. , 

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 
Tai. — 434-7100 

LEMONT BY OWNER 
Large 2 story home, 7 rooms, 

full basement, attached 2 car 
garage. Only 6 years old. Asking 
$136,00000. Call after 1 p.m. 

257-7098 

"Make your vacation a deduerion by buy-
ing this lovely home on Ford Lake in Mason 
County. M! Home is large, has nice view 
of the lake. boat house, garage, dock, 3 
rentai cottages and 150' on the lake. Call 
Alice Allard, Century 21 Realty 
616-645-0363 or 616-845-5333". 

LIETUVIŲ ŠEIMOS tRADICIJOS 
STASYS YLA 

mmmį^omsm^ 

Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas šeimų tradic i joms, kurios yra turt ingiausios 
ir reikšmingiausios visose visu tautu kul tūrose. Čia apsir ibojama 
šeimos kūr imo vyksmais, pradedant n u o pažint ies, e inant pr ie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu va is iumi — kūd ik iu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Ch icago , IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% vahl mokptfio. 

' 



paveikslai, gauti iš Lietuvių 
namų Bostone, tuos namus 
likvidavus. Kai kurie išky
lautojai vienuolyno knygyne 
įsigijo knygų, lietuviškų 
suvenyrų ir pan. Kai kurie 
aplankė savo pažįstamus, 
g l o b o j a m u s Matula ič io 
namuose, galėjo nuvažiuoti 
grupėmis autobusu. Daugelis 
skundėsi, kad turi per maža 

laiko visa ką tik nori aplan
kyti ir pamatyti. 

Seselės ir jų rėmėjai dėkoja 
visiems į šią jubiliejinę šventę 
atvykusiems, ypač darbu ir 
aukomis prie šventės rengimo 
ir pasisekimo prisidėjusiems. 
Prašo ir toliau Putnamo lie
tuviškojo vienuolyno ir lietu
viškų institucijų neužmiršti. 

J. Kr. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 5 

Dalis sukaktuvinės Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitės dalyvių Dainavoje rug
pjūčio 9 d. 

Nuotr. K. Ambrozaiėio 

MOŠŲ KOL 
Putnam, Conn. 

IŠKYLA PRIMINTAS 
VIENUOLIJOS 50 

METŲ J U B I L I E J U S 

Kasmetinė iškyla-šventė, 
kuri šiais metais buvo ypatin
giau ruošiama, nes Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuo
lijos seselės mini vienuolijos 
50 metų įsikūrimą Amerikoje, 
įvyko liepos 27 dieną vienuo
lyno sodyboje, Putname. Apie 
ruošiamą 50 metų minėjimą ir 
iškylą buvo rašyta kai kuriuo
se laikraščiuose, tas turbūt 
pagelbėjo sutraukti, šiek tiek 
daugiau žmonių, daugiausiai 
lietuvių ir lietuviškos kilmės 
asmenų, net ir iš tolimų lietu
viškų kolonijų, pvz. New Yor-
ko, Bostono, Montrealio, 
Clevelando, Toronto, Chica-
gos ir kitur. 

Ši iškyla buvo antroji šie
met vienuolijos šventė, minint 
50 metų įsikūrimą. Pirmoji 
įvyko pavasarį, skirta angliš
kai kalbantiems, kurioje daly
vavo ir vietos vyskupas. 
Trečioji šiemetinė jubiliejinė 
šventė dar vyks apie Visų 
Šventųjų šventę. 

Šių metų iškyla-šventė 
prasidėjo padėkos šv. Mišio-
mis, kurias koncelebravo lietu
viams išeiviams vyskupas 
Paulius Baltakis, svečias iš 
Romos pre la tas Audrius 
Bačkis ir 11 kitų vietinių ir 
apylinkių lietuvių kunigų. 
Mišios buvo laikomos lauke, 
prie rytinės vienuolyno koply
čios sienos įrengto altoriaus ir 
pradėtos 11 vai. ryto. Mišiose 
dalyvavo daugiau tūkstančio 
žmonių. Vysk. Baltakis 
pamoksle paminėjo vienuo
lijos seselių įsikūrimo reika
lingumą Amerikoje ir ragino 
visus lietuvius jas remti, taip 
pat jų darbus, nes jos varo 
gilią vagą tikėjimo ir lietu
vybės kėlimo darbuose. Tuoj 
po pamaldų prie Šiluvos Mari
jos statulos, esančios koply
čios sienoje, buvo pakartotas 
lietuvių tautos pasiaukojimo 
Marijai aktas, prašant Mari
jos užtarimo lietuviams ir ken
čiančiai Iietuvai. ir sukalbėta 
viena rožinio paslaptis (skubė
ta dėl prasidedančio lašno
jimo. Lietaus gūsis atėjo 
vėliau, o po to išsigiedrijo). 

Nuo 12 vai. sodelyje buvo 
galima gauti vienuolyno virtu
vėse paruoštus pietus, kuo 
daugelis pasinaudojo, o kuge
lio su raugintu pienu — didžia
jame vienuolyno valgomaja
me. Įvai rūs užkandžiai, 
skanumynai ir lengvi gėrimai 
visą laiką buvo gaunami kelio
se seselių rėmėjų įruoštose 
būdelėse. Tuo laiku pasi
naudojo šventės dalyviai 
burasti senus pažįstamus ir 
draugus ir su jais pabendrau
ti. 

3 vai. p.p. Neringos vasaros 
stovyklos mergaitės stovyk
l a u t o j o s , a tvykus io s i š 
Vermonto. vienuolyno vais
medžių sode atliko sudėtinga 

ONIJOSE 
prog ramą , p a b r ė ž i a n č i ą 
vienuolijos JAV įskūrimo 50 
metų. Prieš programą dr. Č. 
Masaitis, seselių rėmėjų cent
ro valdybos pirmininkas, 
t rumpa kalba pasve ik ino 
visus šventėn atvykusius ir 
visus skatino remti seseles 
malda, darbu ir finansais, nes 
visa tai reikalinga tęsti jų dar
bus. Programa susidėjo iš tau
tinių šokių, vaidinimėlių ir 
lietuviškų vėliavų parodymo 
(pastarajai programos daliai 
mintį davė kun. Saulaitis). 
Gražu matyti grakštų lietu
višką jaunimą, ypač tauti
niais rū ais ir šokantį tau
tinius šc<ius bei lietuviškai 
vaidinantį. Tai stiprina lietu
vybę tiek jaunimo, tiek žiū
rovų. 

Iškylautojai turėjo progos 
pamatyti dailininko A. Galdi
ko parodos paveikslus, taip 
pat dailininkės Manomaitie-
nės kūrinius, su gražiais gam
tos vaizdais, nature morte ir 
kt., išstatytus Raudondvario 
salėje. Taip pat paveikslus iš 
šiaudukų, žiedų, lapų ir pan., 
s u k u r t u s s a v a m o k s l ė s 
dailininkės Abromaitienės, 
gyvenančios Putname. Vieną 
kitą tų dailės darbų iškylauto
jai įsigijo. Mažieji iškylos 
dalyviai buvo užimti laimė
jimais salėje po koplyčia, kur 
buvo gausybė laimėjimų, 
pritaikytais mažiesiems daik
tais. 

Pagrindinius daiktus, kurie 
buvo rėmėjų suaukoti, laimėjo 
C. Ansbergas iš Elmhurst, 

N.Y. dailininko A. Galdiko 
paveikslą, Aida Waylonis iš 
Du Bois, P a , vyrišką laikrodį, 
Stanley Žemgulys iš Hart
fordo, CT. lietuvišką lėlę, 
Anne Gacevich iš Bridge-
porto, CT. mėgstą afgano vil
nos antklodę, Mrs. Dion iš 
Webster, Mass., kriauklių 
paveikslą. Mrs. S. Marcinaus-
kas iš Sheldon, CT. elektrinę 
mėsai malti mašinėlę ir Vin
cas Kamaitis iš Sutton. Mass., 
vieną šimtą dolerių pinigais. 

Iškylautojų buvo daugiau 
k a i p 2 t ū k s t a n č i a i , 
g a l i r 3 , 0 0 0 . I š t o l i 
mesnių vietų atvyko iškylauti 
autobusais, kurių buvo bent 
penki. Tas įgalino ir vyresnio 
amžiaus asmenis atvykti. 
Dalyvavo ir daug lietuviškoje 
veikloje žinomų asmenų, pvz. 
Pasaulio LB pirm. V. Kaman-
tas, Conecticut valstijos LB 
apygardos pirm. I. Budrys, 
žurnalistė E. Cekienė, „Lietu
vos Bažnyč ios" knygose 
aprašomų bažnyčių stilių, 
statybų aptarėjas dr. J . Gim
butas ir daug kitų. V. Kaman-
tas turėjo ir pasitarimą su 
apylinkių veiklesniais lietu
viais. Liesta OSI veiklai pasi
priešinimas ir Lituanistinės 
katedros fondo užbaigimas. 

Daugelis iškylon atvykusių , 
pasinaudodami proga, apžiū
rėjo greta esančią, kun. Ylos 
statytą, Mindaugo pilį su joje 
Mindaugo laikus vaizduojan
čiais dailės darbais, apžiūrėjo 
Alką (Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvą), kurioje, 
jau be anksčiau surinkt4 daly
kų, p a s t a t y t i a tnauj in t i 
didžiųjų lietuvių biustai ir 

Gerbiamai Savanorei Kūrėjai, mūsų garbės narei 

A.tA. 
S tan i s l ava i S ta tkev ič iene i 

mirus, jos dukroms ELENAI ClŽINAUSKIENEI ir 
NIJOLEI KAVECKIENEI ir jų šeimoms gilią ir nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

LVK Birutės Karių Seimų 
Moterų draugija 

JONAS Pū ZIN A S 

RINKTINIAI RASTAI I 
PROISTORft 

"šiam leidiniui J- Pažino raštuB atrinkti talkino dr. 
Marija Gimbutienė, dar Lietuvoje pas jį baigusi proistorę 
ir gerai susipažinusi su jo paskelbtaisiais darbais" — taip 
rašo Antanas Mažhilia knygos pradžioje, š į leidinį sudaro 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir Svetur išleisti dar
bai 684 pat 

RINKTINIAI RASTAI II 
KULTŪROS IR POLITIKOS ISTORIJA 

Leidinys suskirstytas į tris skyrius: Miestų istorija, 
Kultūros istorija ir Politikos istorija. 750 pst 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas Mažiulis. Knygos 
didelio formato, daug iliustracijų, kieti viršeliai. Išleido Li
tuanistikos Instituto leidykla 1963. Kaina su persiuntimu 
už du tomus $37.50. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, ĄSAS W. 63rd St., 
Chicago, IL €0629 

A.tA. 
BARBARA DARGUŽIS 
Gyveno Gulf Breeze, Florida, nuo 1969 m., anksčiau 

Marquette Parke. 
Mirė 1986 m. rugpjūčio 10 d., sulaukusi 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sophie Leshyn, 4 

vaikaičiai: John Leshyn (Ispanija), Lois Overbaughn 
(Yankton, S. Dakota), Robert Leshyn (Riverside, Cal.) ir 
David Leshyn (St. Charles, Missouri), 8 provaikaičiai ir 1 
proprovaikaitis 

Velionė buvo našlė a.a Jono Dargužio. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 

69th St. penktadienį, rugpjūčio 15 d. nuo 5 iki 9 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 16 d. Iš koply

čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi Duktė. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. I>ack ir sūnūs. Tel. 737-1213. 

P A D E K A 
Diplomuotas miškininkas 

A.tA. 
JULIUS PLAUŠINAITIS 

Mūsų mylimas dėdė pašauktas amžinajam gyvenimui, 
mirė 1986 m'^liepos mėn. II d. ir liepos mėn. 13 d. palaido
tas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Gilaus liūdesio valandą netekus mūsų brangaus dėdės, 
dėkojame visiems suteikusiems Jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjusiems į amžiną poilsio vietą. Dėkojame už 
aukas šv. Mišioms, už atsiųstas gėlės. Dėkojame už gausias 
ir nuoširdžias užuojautas. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Borevičiui, S.J.. už maldas 
koplyčioje, kun. J. Vaišniui S.J., už aukojimą šv. Mūšių ir 
velionio palydėjimą į kapus, J . Vazneliui už giedojimą šv. 
Mišių metu. Su velioniu atsisveikinimo metu žodį tariu-
siems: J. Žebrauskui — miškininkų vardu, p. Janulaitienei 
— agronomų vardu. Atsisveikinimą pravedė ir giminių var
du kalbėjo Alfonsas Kerelis. 

Prie karsto garbės sargyboje stovėjusiems: Antanui 
Beleškai, Jurgiui Gudaičiui, Juozui Maliui, Juozui Skeiviui. 
Karsto nešėjams: Antanui Beleškai, Alfonsui Kereliui. 
Kęstučiui Kriaučiūnui, Juozui Skeiviui, Augustinui Orentui. 
Juozui Žebrauskui. 

Nuoširdi padėka Marąuette Funeral direktoriams 
Donald A. Petkui ir Lawrence Gasunui. kurių patarnavimas 
buvo nepaprastai nuoširdus ir sklandus. Visiems kokiu nors 
būdu prisidėjusiems, palengvinant mūsų skausmą, nuošir
džiai dėkojame. 

J o l a n d a . Alfonsas, Vilija ir Svajonė Kereliai . 

SAVANOREI - KŪRĖJAI 

A.tA. 
Stanislavai Statkevičienei 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukras NIJOLĘ 
KAVECKIENĘ su šeima ir ELENA ir EDVARDĄ CI-
ŽINAUSKUS. 

Regina ir Vladas Andrijauskai 

A.tA. 
JONUI GRIGAIČIUI 

staiga mirus Omahoj, užuojautą jo MOTINAI, ŽMO
NAI, SŪNUI ir DUKRAI reiškia 

Kazakevičiai 
Ona. Juozas. Petras 

ir Anatolijus 

MIELAM DRAUGUI 

A.tA. 
ALEKSUI BARADUI 

mirus, jo žmoną GENUTĘ ir gimines širdingai užjau-
čiam ir kartu liūdime. 

Stasys ir Ona Predkeliai 
Petras ir Stasė Ramanauskai 

J 

P A D Ė K A 

Savanoris, maj. 
A.tA. 

Kazimieras Daugvydas 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis atsiskyrė su šiuo 

pasauliu 1986 m. birželio 14 d. savo namuose ir buvo palai
dotas birželio 17 d. Holy Sepulchre kapinėse. 

Reiškiame gilią padėką šv. Antano parapijos klebonui 
kun. Alfonsui Babonui, suteikusiam velioniui paskutinį 
patarnavimą, rožinio atkalbėjimą. už koncelebravimą šv. 
Mišių ir palydėjimą į kapus. 

Nuoširdi padėka Dievo Apvaizdos parapijos klebonui 
kun. Viktorui Krištiūnevičiui už šv. Mišių atnašavimą, 
turiningą pamokslą ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame Ramovėnams ir Jūrų šauliams už garbės 
sargybą prie karsto. 

Gili padėka karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū atsisveiki
nusiems su velioniu, giminėms, draugams, pažįstamiems 
aukojusiems šv. Mišias. Lietuviu ir Tautos fondams. 
prisiuntusiems gėles ir pareiškusiems užuojauta žodžiu, lai^ 
kais ir spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktorei Jolandai Zapnrnrkienpi 
už malonų ir rūpestingą patarnavimą-

Nuoširdus ačiū mus atjautusiems šioje sunkioje mūsų 
gyvenimo valandoje. 

Su liūdesiu liekame: Žmona Kristina, sūnus K i man
tas ir duktė Virginija su šeimomis. 

Šiandien, rugpjūčio 14 d., suėjo treti liūdesio metai, 
kada staigi ir nelaukta mirtis pasiėmė iš gyvųjų tarpo mano 
Mylimą ir Brangią Mamytę 

A.fA. 
APOLONIJA JAROŠIENĘ 

Šiai liūdnai sukakčiai ir Jos brangiam atminimui šv. 
Mišios bus aukojamos Švenčiausios Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje ir Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti Velio
nę savo maldose. 

Tebeliūdinti Duktė Krist ina. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 501 h Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn . 14 d. 

x R y t o j , r u g p j ū č i o 15 d., 
yra Švč. M. Marijos į Dangų 
paėmimo — Žolinių šventė, 
kuri yra visiems ka t l ikams 
p r iva loma Tą dieną reikia 
išklausyti šv. Mišių. Gal ima, 
k a m p a t o g i a u , i š k l a u s y t i 
Mišių iš vakaro, tai y ra šian
dien. 

x C h i c a g o s a r k i v y s k u p i j a 
kviečia visus vedusius šven
čiančius 50-ties metų moterys
tės sukaktį dalyvaut i šv. 
Mišiose, kur ias a t n a š a u s Šv. 
Vardo katedroje Chicagos 
ark ivyskupas kard. Joseph 
Bernardin. Iškilmės katedroje 
bus rugsėjo 7 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Tuo susidomėjusios 
poros gali paskambint i tel. 
751-8351. 

x Į „ D r a u g o " m e t i n į 
b a n k e t ą , kuris bus rugsėjo 28 
d., sekmadienį, Mart inique 
pokylių salėje, bilietus ga l ima 
j au užsisakyti s t a l ams ar 
pavienius pas komiteto nar ius 
ir „Draugo" administracijoje. 
Bankete bus meninė dalis, 
kurią at l iks „Dainuojančios 
Žemaitės" su savo vadovu 
muz. Kaziu Skaisgiriu, link
smoji dalis, vakar ienė ir 
šokiai. Visus „Draugo" drau
gus komitetas ir administraci
ja kviečia su užsisakymais 
nevėluoti. 

x D r . P . J o n i k o s t u d i j a i 
„Lietuvių ka lba ir t a u t a amžių 
būvyje" išleisti gautos pirmo
sios aukos: 500 dolerių — 
Barbora ir Teodoras Blins-
trubai; po 100 dolerių: Povilas 
Gaučys, A n t a n i n a ir J o n a s 
Kutrai , A n t a n a s Pleškys, 
S tasė ir Bronius Vaškeliai . 

x J a d v y g a S k v a r c i u s 
„Draugo" spaudai stiprinti 
prisiuntė 10 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame už savos spau
dos rėmimą. 

x K u n . J o s e p h J . S v i r s -
k a s , Haverhill , Ma„ pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 22 
dol. auka. Kun. J .J . Svirską 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x M r s . G e r h a r d L a u c k , 
Chicago, 111., užprenumeravo 
„Draugą" savo uošviui Stasiui 
Bareišai , gyv. Chicago, 111., 
kuris yra puikus vyras ir 
mėgs ta skaityti „Draugą". 

x J . V a s i u k e v i č i u s , Chica
go, 111., lietuviškos spaudos ir 
kitų gerų darbų rėmėjas, 
lankėsi „Drauge", pra tęsė pre
numera tą ir da r įteikė 47 dol.. 
jo palaikymui. J . Vasiukevi-
čių skelbiame garbės prenu
meratorium, o už realią auką 
ir rėmimą lietuviško žodžio 
t a r i ame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x O t o n a s K a p t e i n i s , 
Chicago Ridge. 111., mūsų gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
parėmė „Draugą" 47 dol. auka 
ir kar tu pratęsė jo prenumera
tą. O. Kapteinį ir toliau laiko
me garbės sąraše, o už mielą 
pa ramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x J a d v y g a J a n k a u s k i e n ė , 
Chicago, 111.. dosni ir nuoširdi 
„Draugo" rėmėja, su prenu
mera tos pratęsimo mokesčiu 
a t s iun tė d a r visą š imtinę dien
raščio stiprinimui. J . J a n k a u s 
kienę skelbiame garbės prenu-
m e r a t o r e , o už r ė m i m ą 
lietuviško žodžio t a r i ame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x M a r i j a P e t r a u s k i e n ė , 
nuoširdi „Draugo" rėmėja, 
a tos togaudama pas savo arti
muosius Clevelande, Ohio, 
a ts iuntė laiškutį ir 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x „ D r a u g o " r e n g i n i ų 
k o m i t e t o sus i r inkimas bus 
rugpjūčio 27 d., trečiadienį, 7 
vai. vak. Windmill restorane, 
5051 Ogden A ve.. Cicero. 
Komiteto nar ia i ir talkininkai 
kviečiami dalyvaut i . 

x L i e t u v o s V y č i ų c h o r o 
g e g u ž i n ė bus šį sekmadienį, 
rugpjūčio 17 d., Saulių salėje. 
Visi bus pava iš in t i lietuviš
kais valgiais, gros Rama
nausko orkestras, bus ir laimė
jimai. Visi kviečiami maloniai 
praleisti sekmadienio popietę 
su vyčiais. 

x L i e t u v i š k a s j a u n i m a s 
k v i e č i a m a s pasiklausyti įdo
mios j auno archeologijos dak
taro Ra imundo Sidrio paskai
tos „Gintaro prekyba Baltijos 
srityje". Paska i tą šeštadienį, 
rugpjūčio 16 d.. 7:30 vai. vak. 
dr. Lino Sidrio rezidencijoje. 
8920 W. 105 S t . Palos Hills. 
IL. ruošia l i e tuv ių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrus, 
įėjimas nemokamas . Visi kvie
čiami ir laukiami. 

x U ž a .a . I r e n ą R a d v i -
l a i t ę - B a l z e k i e n ę jos 10 metų 
mirties proga rugpjūčio 8 d. 
8:30 vai. Jėzui tų koplyčioje 
buvo gedulingos šv. Mišios. Po 
pamaldų St. Balzekas pakvie
tė dalyvius pusryčių prisimin
ti žmonai ir mot inai ..Nerin
gos" restorane. Velionės vardu 
yra pavad in t a s Lietuvių Kul
tūros muziejuje žemėlapių 
kambarys, nes velionė su savo 
vyru rūpinosi to muziejaus 
steigimu. 

x E l e o n o r a M i n u k i e n ė , 
Hartford. Conn., mūsų rė
mėja, a t s iuntė 20 dol. auką 
naujų spaus tuvės mašinų 
įsigijimo fondui. Nuoširdus 
ačiū. 

x S a u l i u s J . i r A l d o n a 
Mata i , Topanga . Cal„ mūsų 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i , 
pakeisdami „Draugo" siun
tinėjimo adresą, pridėjo ir 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 
Naujas adresas 9071 Five 
H a r b o r Dr . . H u n t i n g t o n 
Beach, Cal. 

x I n ž . E d m u n d a s Milius i r 
š e i m a . Mount Prospect, 111.. 
mūsų g a r b ė s p r e n u m e r a 
tor ius , p r a t ę s ė . . D r a u g o " 
prenumeratą su 27 dol. auka jo 
stiprinimui. Inž. E. Milių ir to
liau laikome garbės prenu
meratorių sąraše , o už nuola
tinę p a r a m ą l i e t u v i š k a m 
žodžiui t a r i ame nuoširdų ir 
dideli ačiū. 

x U ž E l e n o s B u g a r e -
v i č i enės sielą Mišios bus rug
pjūčio 27 d. 9 vai. ryto Jėzuitų 
koplyčioje ir laidotuvės Šv. 
Kazimiero kapinėse, patar
naujant kun. J. Borevičiui. 

(pr.) 

x B e v e r l y S h o r e s Lie tu
vių k l u b o r e n g i a m a gegu
žinė įvyks rugpjūčio 24 d. 1 v. 
p.p. Jonynų gražioje sodyboje. 
Kviečiame visus. 

(pr.) 

x R e i k a l i n g a s s ą s k a i 
t i n i n k a s (bookkeeper) dirb
ti pilną laiką. Turi mokėti 
naudoti rašomąją mašinėlę. 
Skambinti .Mutual F e d e r a l 
S a v i n g s , tel. 847-7747. , • 

A R A S 
Dengiame ir taisome visų rusių 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIF.I.A 

/ . i / l / 1 . 
arba tarp 10 v.r. ir H v.\. 

Tel. 4.U-9655 

iŠ ARTI IR TOLI 

Pokalbis Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitėje rugpjūčio 9 d. Iš kairės:. L. Koje 
lis, T. Gečienė, I. Bublienė, A. Gečys; stovi: J. Urbonas, dr. V. Vardys, J. Vasaris ir M 
Ambrozaitienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
S U S I R I N K O 

M O D E L I U O T O J O S 

P u t n a m o seselių rėmėjų ma
dų parodos, kuri ruošiama šį 
rudenį spalio 12 d. priešparo-
dinis pobūvis liepos pabaigoje 
praėjo pakilia nuotaika, rėmė
jos ir modeliuotojos Sofijos 
Plenienės kandominiume. 

Parodos koordinatorė Aldo
na Prapuolenytė pranešė apie 
numatomą madų parodos 
eigą, kvietimų platinimą, 
dekoracijas, kurias ruošia D. 
V a r a n e c k i e n ė . P a r o d o s 
pranešėja bus Audronė Kižy-
tė. Paminėjo krautuves, iš 
kurių numatoma gauti rūbus 
modeliavimui, ir siuvėjas bei 
mezgėjas, kurios pažadėjo ir 
šioje sidabrinėje madų p a r o 
doje savo darbus parodyti. 
Pasidžiaugta, kad M. Krip-
kauskienė - Andrėj auskienė 
sutiko atsiųsti savo sukurtus 
ir s iūtus rūbus iš Floridos ir 
St. Koronkevičienė i š Kalifor
nijos. 

x NAMAMS P I R K T I P A 
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimai* ir 
p r i e i n a m a i s n u o š i m č i a i s . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. V I 7 - 7 7 4 7 . ( s k > 

x A te i t i n inkų n e p a p r a s 
t o s k o n f e r e n c i j o s m e t u 
Toronte rugpjūčio 15-17 d. 
vyks akademija paminėti atei-
t i n i n k ų p r a d i n i n k u s S . 
Šalkauskį, kurį apibudins dr. 
A. Darnusis, ir P. Dovydaitį, 
kurį apibudins dr. A. Šidlaus
kaitė. Akademija bus rugpjū
čio 15 d., o po to bus jaunimo 
šokiai. Toronte nakvynių 
reikalais galima kreiptis p a s 
An taną Rašymą 416—233-
7757. Kitais konferenciją lie
čiančiais klausimais ga l ima 
kreiptis pas dr. O. Gustainie
nę 416—445-4521. 

x A t e i t i s F o u n d a t i o n , I^e-
mont . 111.. už gerą . .Draugo" 
informaciją, jos vadovybė 
ats iuntė 25 dol. dienraščio 
paramai . Labai dėkojame. 

x A r c h . B r o n e K o v a , d r . 
D o m a s Micuta, Waukegan. 
111.. Elena Norkaitis. Chicago, 
111., kiekvienas pratęsė „Drau
go" prenumeratą su 17 dol. 
auka . Nuoširdus ačiū mie
liems rėmėjams. 

x A n t a n a s J u z e l s k i s , 
Dovvagiac. Mich.. supras
d a m a s sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, pratęsė „Drau
go" prenumeratą ir pridėjo 27 
dol. jo stiprinimui. Ant Juzels-
kį skelbiame garbės prenu 
meratorium. o už mielą auką 
ta r iame nuoširdų ačiū. 

x B. S l o n s k i s , Stasys Peto-
kas . Gr. Meilus. P. Balčiūnas, 
J . J a n k u s . O. Daniusevičius. 
Veronika I^nkevičius. Bruno 
Sedleckas, visi iš Chicagos. A. 
Radžius. Baltimore. Md.. V. 
Samatauskas , Miami. Fla. . 
A n t a n a s Bajerčius. Dearborn 
Hts., Mich.. Peter Tribiušis. 
P r o v i d e n c e , R .L . M a r i e 
Lehmonn. Miami Beach. Fla.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

Po p raneš imo modeliuotojos 
pareiškė s a v o n u o m o n e s ir 
page idavimus . Diskusijos dau
giausia lietė muziką ir komen
tarus , kurie lydi modeliuo
tojas ir jų dėvimus rūbus 
rampos t aku . Koord ina torė 
pažadėjo, k iek ga l ima , mode
liuotojas pa t enk in t i . Džiugu, 
kad ne tik o rgan iza to rės , bet ir 
modeliuotojos i m a s i iniciaty
vos gauti i š ž inomų parduotu
vių rūbus, kur ie a t sp indė tų šio 
rudens ir ž iemos rūbu l ini jas ir 
s palvas . 

Po skan ių še imin inkės ir 
kitų dalyvių, bei va ldybos 
nar ių paruoštų vaišių, susi
rinkusios stebėjo ekrane save 
ir ki tas praėjusių metų video 
filme, p a s i d a l i n d a m o s ka r t a i s 
kritiškom i r h u m o r u perpin
tom pas tabom. T o k i a nuošir
džia ir d r a u g i š k a nuo ta ika 
praleistas v a k a r a s paska t ino 
rengėjas i r model iuotojas su 
dar didesniu en tuz iazmu ruoš
tis 25-jai jubiliejinei m a d ų 
parodai, kur ios pa j amos vėl 
padės seselėms leist i lietu
v iams va ikams žu rna l ą „Eglu
tę" . Gaila, kad t ok i a nuo ta ika 
džiaugėsi t i k da l i s modeliuo
tojų. 

Dalyvavo: J u z ė Ivašaus -
kienė. R ima I jzdenytė-Sel l . 
Giedrė Mereckienė, Vida Mur-
r a y . S t a s ė O l š a u s k i e n ė , 
Violeta P a b a r t i ū t ė - W o o d -

ward. Da ina Paka ln i šk i enė , 
Sofija Plenienė, D a n a Šil imai -
tienė. Daina Tijūnėlytė. Pobū
vyje da lyvavo i r rėmėjų 
pirmininkė Sa lomėja Endri-
jonienė, kuri t a i p pat labai 
rūpinasi parodos pas i sek imu. 

Ap. 

F R O N T O B I Č I U L I U 
S A V A I T E D A I N A V O J E 

Rugpjūčio 6 d. p r o g r a m a irgi 
prasidėjo šv. Mišiomis. kurių 
metu kun. V. D a b u š i s kalbėjo 
apie Kris taus a t s i m a i n y m ą šv. 
Eucharistijoje. 

Po pusryčių vėl vis i rinkosi į 
salę. J. Mikonis vadovu 
pakvietė dr. Vyt. Vardį . kur is 
supažindino visus su šios die
nos prelegentu A n d r i u m Anu-
žiu. J a u n a s i s A. Anužis , bai
gęs istorijos moks lus , yra 
kongresininko J a c k Kemp 
kampanijos vedėjas Michi-
gan valstijoje. Ta ipg i respub
likonų parti jos vicepirminin
kas ryš i ams su e tn inėmis 
grupėmis pa la iky t i . Lietuviš
koje veikloje pas i re iškė Balti
jos skautų tunte . 

J o paskai tos t e m a buvo 
. . Jaunas l ietuvis J A V poli
tikoje". P i rmiaus i a j is apgai
lestavo, kad v a k a r pirminiuo
se r i n k i m u o s e j o bro l iu i 
Sauliui nepas i sekė tapti 'M 
distrikto respubl ikonu kandi 
datų.Trūko vos 2DD balsų. J i s 
liko antroje vietoje. Redfordas 
laikomas demokra tų miestu, 
bet dabar keičiasi respubli
konų naudai . Apibūdino savo 
veiklą. Tikslas paveikti visuo
menę bendrai ir prie progos 
painformuoti ap i e Lietuvą. 
Palaiko ryš ius su kongre-
s ininkais ir sena tor ia i s Toms 

e tn in ių grupių vedėjo parei
goms buvo i š r ink ias prieš 
metus . Daug dirbo su ukrai
niečiais dėl Medviedo grąži
n imo į Sovietų Sąjungą. 
La imė ta — praves ta rezoliuci
j a t a m įvykiui ištirti . Baig
d a m a s j is rag ino visus jaunus 
l ie tuvius įsijungti į politinę 
veiklą, tuo būdu bus daug pro
gų iškelti Lietuvos laisvės 
klausimus. Visi turėtų skatin
ti jaunuol ius gauti internship 
darbą pas sena tor ius ar kong-
res in inkus ir tuo būdu įsigyti 
reikalingą pa ty r imą politinei 
veiklai. 

Buvo iškelti keletas klausi
mų, būtent koks skirtumas 
t a r p Bush ir Kemp. Pagal 
Anužj . Kemp labiau konser
va tyvus , t ik Pietų Afrikos 
k laus imu Anužis nesut inka su 
Kemp pažiūromis. 

Popietinė p rog rama pradėta 
5 vai. Susir inkus salėn. J. 
Mikonis pasveikino naujai sto-
vyklon a tvykusius Algimantą 
ir Teresę Gečius. Vadovas V. 
V a r d y s supažindino su prele
gentu A. Gečiu, kuris antra 
kar tą pirmininkauja JAV LB 
k ra š to valdybai . Anksčiau 
ilgą laiką buvo Visuomeninių 
reikalų ta rybos pirm. ir daug 
kar tų lankėsi Baltuosiuose 
rūmuose, g i n d a m a s lituvių 
interesus. Yra buvęs stud. at-
kų pirm. s tudentų sąjungos 
valdyboje, i š profesijos inži
nier ius . Jo paskai tos tema 
„Lietuvių Bendruomenė 2.010 
me ta i s " . Pr is ipažino nesąs 
p r a n a š a s , jo p raneš imas — tai 
bendros diskusijos apie LB 
ateitį. Siekė paieškoti modelių 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
P i rmas i s jų — tai pirmoji 
emigracija po 1853 m. nepavy
kusio sukilimo prieš rusus. 
E m i g r a c i j a n e g a u s i , per
siėmusį unij inėmis idėjomis. 
Antroji 19 a m ž i a u s pabaigos 
ir 20-jo pradžios gausi emi 
graci ja dėl ekonominių sąly
gų, greitai tirpo, pajutusi 
„t irpinimo ka t i lo" politiką. 
Trečioji mūsų po II pasaulinio 
karo įvyko geru laiku, nes 
JAV7 buvo ekonomiškai stip
rios. I mus veikė nauja dvasia 
— e thnic heritage. Lyginant tas 
emigracijas, ryšiai su kraštu 
nev isada buvo prieinami. 

Daba r n u m a t y m a s i ateitį 

J . A . V A L S T Y B E S 

— A l d o n a V a s a i t y t ė 
S e h g a l , Šiaurinės Kalifor
ni jos Amer ikos l i e tuv ių 
respublikonų partijos visuo
meninių reikalų vicepreziden
tė, su vyru Balraj ir va ikais 
Ravinderiu ir Sarita rugpjūčio 
mėnesi lankosi pas savo duk
rą Viją P a p u a Naujojoje 

Gvinėjoje. Vija Almenaitė 
Sehgal j au metai, kai gyvena 
M a d a n g , P a p u a Nau jo j e 
Gvinėjoje, kur renka duo
menis paremti savo mokslinio 
doktorato tezei: „Kodėl ir kiek 
ilgai naujagimiai kūdikiai y ra 
a tsparūs maliarijos infek
cijai". Daktarato studijoms 
finansinę paramą Vija g au n a 
iš Eas t West Center Honolulu, 
Havvaii. Vietoj atviručių su 
sv a k i n i m a i s iš tolimų kraštų 

24 metų laikotarpiui. Ekono
minė gerovė tęsis, santykiai su 
Sovietų Sąjunga liks panašūs 
kaip ir dabar, emigracijos iš 
krašto nebus. Ryšiai kultū
rinėj srity kiek prasiplės. Cia 
jis pateikė kiek statistinių 
duomenų apie lituanistinių 
mokyklų mokinių mažėjimą, 
lietuviškųjų parapijų išvir
timą angliškomis, lietuviškų 
l a i k r a š č i ų p r enumera to r ių 
skaičiaus sumažėjimą. Net LB 
tarybos rinkimuose daly
vaujančiųjų skaičius iš 13,000 
nukrito iki 7,000. Tik iškilo 
naujas faktas: atsirado 8 LB 
apylinkės jau vaitojančios 
ang lų kalbą . P a s t e b i m a s 
chorų nykimas, tik taut inių 
šokių grupės dar - tusios. 
Lietuvių Bendruomei e t aps 
daugiau koordinuojančia jėga 
lietuvių kolonijose. Teks vis 
dažniau pereiti prie anglų kal
bos vartojimo. Tai mums įrodė 
L. V y č i ų o r g a n i z a c i j a . 
Lituanistinės mokyklos virs 
lietuvių kalbos kursais. Pritrū
kus lietuvių kunigų, reikės 
daugiau diakonų lietuvių 
p a r a p i j o m s . . .B r idges" ir 
„Observer" turės tapti savait
raščiais. Tačiau ir angliškai 
kalbą lietuviai liks ištikimi 
laisvos Lietuvos idealui. Svar
besnę rolę suvaidins Liet. 
Vyčiai ir Liet. B-nė. 

Po jo kalbos kilo diskusijos, 
p a s i d a l i j i m a s s i ū l y m a i s . 
Vienas iš tokių tai apmokamų 
tarnautojų reikalas LB organi
zacijai. Vyt. Vardys pabrėžė 
komunikacijos reikšmę — jos 
priemonės kalba. Paskut inis 
A. Gečio žodis lietė jaunimą. 
Kas jam daro įtakos? Atsaky
mas — šeima, tėvai, seneliai. 
Ateity bus ne tokios gausios 
šventės, mažesni kongresai, 
bet nusvers žmonių kokybė. 

Jaučio kepimas valgykloje 
buvo 7 vai . vak.. o 8:30 v.v. 
graži vakaronė salėje. Visus 
nustebino ir pralinksmino 
naujas kvartetas iš Daytona 
Beach. Floridos. Puikiomis 
e i lėmis a t v a i z d u o t a s jų 
gyvenimas. Po to uždainavo 
tikrai vykusius kupletus, susi
laukę biso. Kvartetą sudarė 
dr. Vyt . Majauskas . O. 
Majauskienė. Dal. Mackia-
lienė ir Paliulis. Užbaigai dai
nos prie sūrio ir vvno. Gaila, 
oras visą dieną buvo niūrus , o 
po piet pradėjo lyti. 

A. P . B a g d o n a s 

Pokalbyje „Draugo" taikin'nki 
rinkien*' B Hri^duno i- K '"•< 

!« knirėv: M. Milkovnitis. M Mar-
Nuotr -I. Duobos 

savo draugams ir pažįs
tamiems, Aldona siunčia 25 
dcl. „Draugui" paremti. 

— Lie tuvių F r o n t o b ič iu
l ia i parūpino adv. Povilo 
Ž u m b a k i o knygą „Sovie t 
Evidence in North American 
Courts" kiekvienam stovyk
lautojui Neringos stovykloje. 
Stovyklos metu dr. Petras 
Kisielius, Jr., pristatė OSI 
temą jaunimui ir jie ten pat 
parašė laiškus savo kongres-
m a n a m s ar s e n a t o r i a m s , 
išreikšdami sa* J rūpesčius dėl 
OSI veiklos ir kartu pasiuntė 
knygą. 

— V y t a u t a s i r G r a ž i n a 
K a m a n t a i , LB darbuotojai, 
liepos mėnesio antrą pusę 
praleido keliaudami per JAV 
rytines valstijas. J ie buvo 
JAV sostinėje Washingtone, 
vėliau Bostone, dalyvavo 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
50-ties metų sukakties šven
tėje Putname, kur susitiko su 
vyskupu P. Baltakiu, ir trum
pai aplankė Neringos stovyk
lavietę Vermonte. Rugpjūčio 
pradžioje Kamantai sugrįžo 
namo į Grand Rapids, Mich. 

— „ V i l t i e s " ž u r n a l a s , kuris 
rašo apie įvairių tautų šokius, 
leidžiamas ir redaguojamas 
lietuvio Vytauto Beliajaus, šie
met švęs savo gyvavimo 40 
metų sukaktį. Šventė numato
ma rugsėjo 27 d. Programoje 
bus įvairių tautų tautiniai šo
kiai, numatomi ir bendri 
visiems svečiams šokiai. 

— J a u i r D e n v e r y , C o l o . , 
r e n g i a m a s i a t e i n a n č i a i s 
metais švenčiamam Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejui, 
kuris bus paminėtas 1987 m. 
birželio 14 d. Romoje, o Ameri
kos lietuvių įvairiu laiku. 
Norima ir čia sudominti kita
taučius, kad Lietuva yra sena 
valstybė. Norintieji gauti 
smulkesnių informacijų gali 
skambinti Bronei Feliss tel. 
256-0205. 

CHICAGOS ŽINIOS 

T E L E F O N A I 
A U T O M O B I L I U O S E 

Verslo įmonės ima kaskar t 
daugiau įrengti telefonus auto
mobiliuose, kad lengviau ir 
greičiau galėtų pareigūnai 
susisiekti. Gausėja telefonų 
įrengimas ir klientų auto
mobiliuose, susilaukiant geres
nio patarnavimo. Nauji išra
d i m a i k a s k a r t l a b i a u 
patobulina tokių telefonų 
veikimą. 

G Y V A S T Ė V O 
I N K S T U 

Vaikų ligoninėje Chicagoje 
buvo išgelbėta Brian Rubash 
gyvybė, kai, jam esant tik 
trejeto mėnesių amžiaus, buvo 
prigydytas iš jo tėvo iš imtas 
inkstas . Rugpjūčio 10 d. jis ir 
dar 50 kitų jaunučių, kuriems 
buvo a r bus inkstai persodin
ti, dalyvavo specialioj geguži
nėj Oz Parke. 

G A I S R A S L Ė K T U V E 

O'Hare aerodrome Chica
goje rugpjūčio 10 d. užsidegė 
American Trans Air lėktuvas. 
Liepsnos jį smarkiai sužalojo. 
Manoma, kad gaisras kilo nuo 
elektros laidų. Lėktuvas buvo 
pasiruošęs skristi su 300 kelei
vių į Jamaicą. tačiau pilotai 
pajuto karštį kajutėje, kelei
viai buo išlaipinti, nė vienas 
nenukentėjo. 
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