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ŠIANDIENOS 
RŪPESČIAI 

(Tęsinys) 

Nerimą kelia kai kurių 
„gudriųjų", su bedieviška 
valdžia sugyvenančių kunigų 
pamokymai tikintiesiems (ne 
iš sakyklos), kaip gudriai gali
ma atsakyti į bedieviškų anke
tų klausimą — „Ar tiki 
dievą?" Esą galima atsakyti: 
„Netikiu prietarais", nors 
šiais laikais Lietuvoje visi 
žino, kad terminas „prietarai" 
bedievių pirmoje eilėje taiko
mas religijai charakterizuoti. 
Šiems gudruočiams reikėtų 
priminti, kaip mokė mūsų 
liaudį vysk. Motiejus Valan
čius sunkiais carinės prie
spaudos laikais: „Turite būti 
pasiruošę kentėti kančias, 
kaip senovės katalikai. Nors 
viršininkai už tvirtybę katali
kų tikėjime atimtų gyvenimą, 
sodintų j kalėjimus, plaktų ar 
kapotų. Visai tai turite išken
tėti, nes verta to yra dangaus 
karalystė. Jūsų vėlės yra ver
tos to, idant dėl jų išganymo 
truputį pakentėtumėte, todėl, 
mano vaikai, nesigailėkite nei 
savo namų, nei turtų, nei 
gyvybės. Tikėkitės, vaikai 
mano, turėkitės savo tikėjimo, 
nors jus ir visus užmuštų..." 

Kaip skaudu girdėti, kai, 
norint išvengti daug mažes
nių kentėjimų, nei vysk. M. 
Valančius mini, raginama 
„gudriai" išduoti savąjį tikėji
mą. Tikintysis neturėtų ir 
tokioje situacijoje pasimesti. 
Bažnyčia nesugriuvo, nors 
vienas iš pat ies Jėzaus 
pasirinktų apaštalų ir nuėjo 
išdavystės keliu. Liūdna, kai 
mūsų tikintieji, neturintys 
rimtos religinės spaudos kun. 
Broniaus Bulikos imami 

maitinti Bažnyčios pasmerkto 
„Olandų katekizmo" pirmo
sios laidos vertimu. Gera bent 
tai, kad kunigija ir tikintieji 
rimtai sureagavo. 

Nenustebino Lietuvos tikin
čiųjų kun. Roko Puzono atvi
ras laiškas, atsisakant bendra
darbiavimo su saugumu. Ne 
tokie naivuoliai mūsų žmo
nės, kad nežinotų, kokiais 
metodais dirba saugumas. 
Stebina tik kai kurių kunigų ir 
t ikinčiųjų la ikysena šio 
teis ingo gesto atžvilgiu. 
Ypatingai kai šio pasirinkto 
būdo teisingumą liudija jam 
priešingas atvejis, kai vienas 
gražiai pragarsėjęs kunigas, 
panašiai saugumo supančio
tas, tyliai nutraukęs su jais 
ryšius, tačiau neišdrįsęs viešai 
to paskelbti, vėliau saugumo 
buvo palaužtas ir priėjo iki to, 
kad beieškodamas išteities 
metė kunigystę. 

Keista, kad ne tik Lietuvoje, 
bet ir Vatikanui skleidžiami 
gandai, jog su kun. R. Puzonu 
bus taip, kaip su anuo metu
siu kunigystę. Kam smerkti ir 
pranašaut i iš anksto? Ateitis 
parodys. Niekas negaran
tuotas nuo puolimų. „Kas 
stovi, težiūri, kad nekristų", o 
už kun. R. Puzoną, išdrįsusį 
viešai išeiti prieš galingą jėgą, 
nebijojusį apkaltinti save, 
reikėtų pasimelsti, kad jam 
tiktų arkivysk. J . Matulaičio 
žodžiai, kuriuos jisai užrašė 
savo primicijų paveikslėliuo
se: „Man nebaisūs neteisingi 
užpuldinėjimai. Tik baisu, kad 
mūsų širdyse neimtų mažėti 
Dievo Bažnyčos ir idealų 
meilė". 

(Bus daugiau) 

Rusai išveža karius 
iš Afganistano 

Washingtonas . — Vals
tybės sekr. George Shultz va
kar kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungos planuojamą kariuo
menės išvedimą iš Afganis
tano, kuris kaip tik sutampa 
su Islandijos konferencija. 
Tuo Sovietų Sąjunga nori 
sumažinti Amerikos spaudi
mą dviejų dienų pasitari
muose, kad būtų visiškai 
išvesta sovietų kariuomenė iš 
Afganistano. Ką sovietai 
dabar išveda, tai yra tik labai 
maža dalis iš 110,000 laiko
mos ten kariuomenės dalinių . 

Telegrama 
popiežiui 

Kaunas . — Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų apaštalinis 
a d m i n i s t r a t o r i u s a r k i 
vyskupas Liudas Povilonis 
Lietuvos tikinčiųjų vardu 
telegrama padėkojo popiežiui 
Jonui Pauliui II už jo 
padrąsinantį žodį, kuriuo 
rugpjūčio 31 d. visam katali
kų pasauliui priminė Šiluvos 
šventovę ir jos maldininkus. 
Dėkoju Jūsų Šventenybei, rašo 
telegramoje arkivysk. Povilo
nis, už prisiminimą 600 metų 
krikščionybės jubiliejaus 
Lietuvoje ir už maldas, kad šis 
jubiliejus pagilintų bei 
sustiprintų mūsų tikėjimą ir 
mūsų ištvermę. Prašau, baigia 
telegramą a rk ivyskupas , 
laiminti maldininkus, kurie 
gausiai lanko Šiluvos švento
vę Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo šventės 
proga. 

Tai daroma tik viešajai opini
jai pagerinti. Gi šiuo metu, kai 
Amerika kelia visus tuos 
regioninius komunistų išpuo
lius. Sovietų Sąjunga yra tik 
gynimosi pozicijose. 

Sekretorius dar pasakė, kad 
visas tas karių išvedimas, kad 
ir dalinis, Sovietų Sąjungos 
pastangomis labai plačiai 
gars inamas pasaulio spaudo
je, visai nevertas to didelio 
dėmesio. 

Žod i s Eu ropa i 
J i s savo atskiroje konferen

cijoje ta ip pat kalbėjo apie 
visa tai, kas jau buvo anks
čiau kalbėta Baltųjų rūmų 
konferencijoje. Tačiau konfe
rencijoje su Europos žurnalis
tais, kuri skirta tik užjūrio 
kraštams, Valstybės sekreto
rius stipriai pabrėžė: „Kada 
žmonės išnaudojami, kada jie 
grūdami į kalėjimus už savo 
kritišką žodį arba kada jiems 
neleidžiama pareikšti savo 
religinių įsitikinimų arba kai 
jiems draudžiama emigruoti, 
tai ir yra tai, kas sudaro mūsų 
didelę įtampą. Apie tai mes 
norime kalbėti ir žiūrėsime, ar 
galime laukti kokio nors 
pa lengvėj imo iš Sovietų 
Sąjungos". 

— N e w H a v e n e buvo 
areštuotas vienas Kalifornijos 
gyventojas, kuris išsiųsdavo į 
užsienį karinio apsigynimo 
reikalams naudojamas dalis. 
Pas Arif Durano arešto metu 
rasta 22,000 dol. vertės į 
erdves siunčiamų raketų dalių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Nicaragvos Gynybos 
ministerija praneša, kad netoli 
Costa Ricos sienos nušovė 
vieną contras lėktuvą. Sandi-
nis tų Liaudies a r m i j a , 
panaudodama sovietų gamy
bos priešlėktuvinį pabūklą, 
nušovė tą lėktuvą, kai jis buvo 
įskridęs į Nicaragvos oro 
erdvę. Trys vyrai žuvo, o išli-

P rez iden ta s 
p r iminė ir Lietuvą 

Admirolas John Poindexter, prezidento Reagano saugumo reikalų 
patarėjas, nurodo kėdę Irinai L. Orlovienei vakar Baltųjų rūmų 
konferencijoje. Šalia Baltųjų rūmų štabo viršininkas Donald T. 
Regan. Sėdi lietuvių vyskupas Pranas Baltakis. 

Maskva tiesia ranką Bonai 
B o n a . Sovietų Sąjunga 

po trejų metų bandymo izoliuo
ti kanclerio Helmut Kohl 
vyriausybe, pradėjo daryti 
žygius santykių pagerinimui 
su Vakarų Vokietija. 

Vokiečių ekspertai sako, kad 
šis sovietų noras išplaukia ir 
pramatymo, kad kanclerio 
koalicija gali laimėti rinki
mus sausio mėnesį ir jiems 
teks vėl ketverius metus norint 
ar nenorint palaikyti ryšius su 
Kohl. 

Pagal politinius nuomonių 
tyrinėtojus, kad nebuvo Kohl 
laimėtas vidutinio nuotolio 
raketų mažinime Vak. Vokie
tijoje. Gorbačiovas tai sutiko 
tyliai, be pareiškimo. Sovietai 
dabar aiškiai nori savo poli
tiką pravesti visoje Europoje, 
bet ši politika yra visai negali
ma, jei su Vak. Vokietija 
santykiai šaltoki. 

Amerikos vidutinio nuotolio 
raketų klausimas Vokietijoje, 
kuris atšaldė Maskvos santy
kius su Bonna, sovietuose 
tebėra pagrindiniu klausimu. 
Gorbačiovas, kaip analizuo
tojai sako, vis tebedaro žygius, 
kad būtų sumažinta Amerikos 
Pershing 2 raketos Vakarų 
Vokietijoje ir kitose NATO 
šalyse. O to pasiekti galima 
tik gerumu, bet ne grasinimu. 
Šis pasikeitimas pastebimas 
Bonnos atveju iš įvairių ne 
viešų sovietų veiksmų, kaip 
sako vokiečių ekspertas Ger-
hard Wettig Rytų studijų 
reikalams. 

Maskva labai propaguoja 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerio užimtą poziciją, 
kuris savo kalbos metu Jungti
nėse Tautose pasisakė, kad 
vidutinio nuotolio raketos 
būtų mažinamos iš abiejų 
pusių. Krikščionių Demokratų 
partijoje betgi yra didelis susi
rūpinimas, kad, sumažinus 
minimas raketas, didėja pavo
jus iš trumpų distancijų sovie 
tų išdėstytų raketų Rytų 
Vokietijoje ir Čekoslovakijoje. 
Tuo yra susirūpinusi ir Vokie
tijos Gynybos ministerija. 

Giria vokiečius 
Naujas puslapis buvo at

verstas Maskvoje, kai Gen-
scher ir Gorbačiovas trijų 
valandų pokalbyje aptarė 

Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos bendradarbiavimą. Tada 
buvo pasirašytas mokslinio ir 
techninio bendradarbiavimo 
susitarimas. Po to tuoj sekė 
kultūrinio pobūdžio kontak
tai. Kai Shevardnadze susi
tiko vokiečių užsienio reikalų 
min. Genscher New Yorke 
Jungtinėse Tautose, pagyrė 
Bonos užsienio vedamą poli
tiką, ko nebuvo galima tikėtis 
prieš mėnesį. Laukiama, kad 
pats Gorbačiovas vizituos 
Vakarų Vokietiją. 

Vakarų Vokietija šiltai 
sveikino Sovietų Sąjungą už 
atominių ginklų bandymų 
savanorišką sustabdymą ir jį 
pratęsiant iki metų galo. To 
nepadarė nei Britanija, nei 
Prancūzija. 

Bonoje naujoji sovietų poli
tika yra tęsiama naujojo sovie
tų ambasadoriaus Juli A. 
Kvitsinski, kuris laisvai kalba 
vokiškai ir kuris buvo Gene-
vos nusiginklavimo pasi
tarimuose sovietų delegacijos 
nariu. Jis labai aktyviai reiš
kiasi diplomatiniu keliu vokie-
č ių a p l i n k o j e , d u o d a 
pasikalbėjimus spaudai, vis 
pabrėždamas vidutinio nuoto
lio raketų sumažinimą ir giria 
Vokietijos laikyseną. Sovietų 
ambasadorius net sako, kad 
Maskva neturi jokio intereso, 
kad Vokietija būtų neutrali. 
„Juo stipresnė bus Federalinė 
Vokietijos respublika Vaka
ruose, juo labiau bus pasto
vesnė Europos pozicija", 
pasakojo jis Koelno laikraš
čiui. 

Islandijoje Žmogaus 
teisių klausimai 

Lietuviai Baltųjų Rūmų konferencijoje 
NVashingtonas. — Prez. sukviesti į Baltuosius rūmus, 

Reaganas, priimdamas sovie- kaip apie tai rašo New York 
tų disidentą Yuri F. Orlovą, T i m e s d i e n r a š t i s . , ,Šis 
sakė, kad žmogaus teisių pasitarimas yra ne sutarčių 
reikalai turi būti žymiai pasirašymui, bet pasiruoši-
pagerinti Sovietų Sąjungoje, mas naudingam viršūnių 
kas buvo iškelta Gorbačiovui susitarimui. Mes neatsisaky-

kęs gyvas Eugene Hafenfuf viršūnių konferencijoje. Ten sime pagrindinių principų, 
»-.-:-. įsamer. kietis patarė- r e ikia sustabdyti persekio- kurie yra gyvybinės reikšmės 

jimus už religijos praktika- Amerikai, kad galėtume tik 
vimą, sujungti i šski r tas susitikti. Aš pasakysiu aiškiai 
šeimas ir leisti laisvą emigra- ponui Gorbačiovui, kad, kol 
ciją. nėra tikrai tikros pažangos 

Tai buvo pirmas kartas, kai žmogiškųjų teisių klausime 
prezidentas ta ip aiškiai Sovietų Sąjungoje, tol nebus 
pasisakė, kad viršūnių susi- reikalingos politinės atmosfe-
tikime buvo keliamas teisių ros ir kitose srityse", 
klausimas ir kad apie tai vėl 
bus kalbama su Gorbačiovu šį 
savaitgalį Islandijoje. 

_ . _. Tą pačią spalio 7 dieną 
Pas i ruoš imas ž m o g a u s teisių ir religinės 
konferenci ja i . . . - , , . , / . 

laisves reikalais konferenci-
Administracijos svarbieji joje, ryšium su prezidento R. 

pareigūnai turėjo paruošia- Reagano ir M. Gorbačiovo 
mąjį posėdį I s l a n d i j o s susitikimu Islandijoje, daly-
konferencijai kartu su prezi- vavo 18 žmonių, tarp jų 
dentu, kuriame buvo sutarta VVashingtono arkivyskupas 
tvirtai laikytis ginklų kontro- Hickey ir kitų religijų atstovai 
lės klausimu. Vidutinio nuto- bei civiliai. Lietuviams atsto-
lio raketų atžvilgiu Amerika vavo vysk. Paulius Baltakis, 
laikysis savo nusistatymo, kun. Kazimieras Pugevičius ir 
Strateginio apsigynimo inicia- Vytautas Volertas. Konfe-
tyvos programoje sovietai turi renciją pradėjo preziden-
sutikti su pačia tos programos to komunikacijos asistentas 
interpretacija, kas prezidento Patrick Buchanan. Platesnį 
jau yra rašyta liepos 25 d. pranešimą padarė Valstybės 
laiške Gorbačiovui. Kitais d e p a r t a m e n t o žmogaus 
ginklų kontrolės klausimais teisėms asistentas ambasa-
pas i saky ta , kad gal ima dorius Shifter. Jo pagrindinė 
laisvai laikytis pagal svars- mintis — prezidentas kels 
tomus dalykus. žmogaus teisių ir religijos 

laisvės klausimus susitikime. 
Prezidentui svarbu, kad visi 
amerikiečiai remtų jo pastan-

Prezidentas ruošiasi iškelti gas. Po to atvyko Valstybės 
žydų emigracijos klausimą, departamento sekretorius G. 
kuri šiuo metu yra dar labai Shultz, Baltųjų rūmų štabo 
suvaržyta. Kartu kad ir kitų vadovas Regan ir spaudos 
tautybių asmenims būtų leista sekr. Speakes. Jiems atėjus, 
emigruoti. Pasirodo, kad apie pasirodė prez. R. Reaganas su 
tai Genevos konferencijoje Orlovu ir jo žmona. Tuo metu 
prezidentas kalbėjo 90 minu
čių su Gorbačiovu ir jis pasi
ryžęs ir dabar apie tai ilgai 
diskutuoti. „Mes norime, kad 
jie suprastų ir žinotų, jog turi 
būti žmogaus teisių reikalai 
žymiai pagerinti. Mes norime, 

jas kariniams reikalams iš EI 
Salvadoro. Valstybės depar
tamentas ir San Salvadoro 
Amerikos ambasada atsisakė 
šį įvykį komentuoti. 

— Britanijos Transporto 
sekretorius uždraudė po spalio 
31 d. visiems Libijos lėktu
vams skristi į Angliją protes
tuojant prieš teroristinius 
veiksmus. 

— Lietuvoje lankėsi Boli
vijos ir Ekvadoro komunistų 
partijų žmonės. 

— Meksikoje lankosi Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
min. E. Shevardnadze, atvy
kęs iš Kanados, kur jis daly
vavo kviečių s u t a r t i e s 
pasirašymo ceremonijose. Jis 
pasisakė už tampresnių santy
kių išvystymą ir pakvietė 
Meksikos prez. Muguel de 
Madrid atvykti į Sovietų 
Sąjungą, o prezidentas pakvie
tė Gorbačiovą apsilankyti 
Meksikoje. Meksiką dar nėra 
lankęs joks sovietų valdžios 
vadas. Iš ten išvyko į Kubą. 

Orlovo 
prašymas 

Bus ke l iamas 
emigrac i jos k laus imas 

Žmogaus teisių gynėjas Yuri kad tai jie padarytų dar prieš 
. v i r š ū n i ų k o n f e r e n c i j ą 
Jungtinėse Amerikos valsty
bėse"'. 

— Iš Formozos pasitraukę 
kiniečiai ir dabar gyveną 
šiame krašte suorganizavo 
naują organizaciją, kuri yra 
priešinga dabartinei vyriausy
bei Formozoje. Ta organizaci
j a pas ivad ino T a i w a n o 
demokratų partija. Apie 350,-
000 yra pasitraukę iš Formo
zos. Tos organizacijos vienas 
iš vadovų yra Hsu Liang, 
laikraščio Formoza leidėjas, 
gyvenąs Los Angeles mieste. 
J is reikalauja, kad vyriausy
bė būtų renkama demokra
tiniu būdu, išleisti politiniai 
kaliniai ir kad būtų leista 
laisva spauda 

Orlov. 
Orlovas, kalbėdamas su 

reporteriais po vizito pas prezi
dentą, pasakė, kad jie kalbė
josi apie taikos problemas, 
saugumą ir kaip tos proble
mos yra surištos su žmogaus 
teisėmis. Jis sako, kad prašė 
p r e z i d e n t ą k a l b ė t i su 
Gorbačiovu apie Sacharovą, 
kuris laikomas Gorky mieste, 
ir apie Antolijų Marčenko, 
ukrainiečių žmogiškųjų teisių 
gynėją, dabar laikomą darbo 
lageryje. Orlovas, pats išgyve
nęs 5 metus Sibiro darbo 
koncentracijos stovykloje, 
prezidentui paliko gilų įspūdį, 
apie kurį prezidentas išsireiš
kė, kad „Vakarai yra jam 
daug skolingi už jo drąsą ir už 
jo nepalaužiamą kovą už 
žmogaus teises ir laisvę, kurių 
mes kartais nevertiname". 

Specia lus prez idento 
p r a n e š i m a s 

Prezidentas apie savo 
įsipareigojimus, po priėmimo 

leido dalyvauti apie 100 
korespondentų, bet jie galėjo 
tik fotografuoti, o paskiau 
visus atleido. Prezidentas 
kalbėjo apie 10 min. ir 
pakartojo tą, ką pasakė Shif-
teris. Priminė ir Lietuvą. Taip 
pat per vertėją kalbėjo Orlo
vas ir priminė, kad Sovietų 
t ikslas yra t ik Vakarus 
apgauti. Prezidentas ženklais 
parodė, kad jis tai žino. 
Konferencija užsitęsė apie 
pusantros valandos. 

Po Genevos konferencijos 
sovietai išleido išvykti Anato-

Orlovo ir jo žmonos, kalbėjo Hjų Sčaranskį, iškeičiant jį į 
religinių ir žmogaus teisių 
gynimo atstovams, kurie buvo 

koje, Vatikane. Vyskupas 
Vale r ians Zondaks buvo 
ilgametis vienintelės Latvi
joje kunigų seminarijos rekto
rius. Laidotuvių pamaldos 
įvyko Rygos Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje spalio 1 d. Palaido
tas Kristaus Karaliaus kapinė
se. Mirus vysk. Valerians Zon
daks. Latvijoje lieka trys 
vyskupai: Rygos ir Liepojos 
Apaštalinis administratorius 
kardinolas Julians Vaivods. 
vyskupai pagelbininkai Janis 
Cakula ir Kazimirs Dulbins-
kis. Vyskupas Dulbinskis, 
kaip žinoma, yra sovietinės 

Mirė Latvijos 
™ valdžios sukliudytas eiti savo 

Ryga. — Ok. Latvijos pareigas, 
sostinėje, Rygoje, rugsėjo 27 d. Latvijoje yra 179 katalikų 
mirė vysk. Valerians Zondaks. parapijos. 102 kunigai. Vie-
Vysk. Zondaks. Rygos ir nintelėje Latvijos kunigų 
Liepojos vyskupijų apašta- seminarijoje šiuo metu yra 79 
l inio a d m i n i s t r a t o r i a u s klierikai, kurių tik keletas yra 
pagelbininkas, gimė prieš 78 latviai. Baigę mokslus ir priė-
m. Kunigu įšventintas 32 me kunigystėsą šventimus, 
metų. Vyskupu konsekruotas dauguma Latvijos kunigų 
1972 m. Lietuvos Kankinių seminarijos auklėtinių grįžta į 
koplyčioje. Sv. Petro bazili- s a v o k i l m ė s kraštus. 

sovietų agentus, leido Sacharo
vo žmonai atvykti į Vakarus 
sveikatos reikalais, leido 
keliems disidentams išvažiuo
ti, bet tai yra lašas jūroje. Tai 
padary ta propagandinia is 
tikslais. 

Pirmadienį p rez identas 
ka lbės į tautą 

Raitieji rūmai praneša, kad 
prezidentas į Islandiją išvyks
ta .šiandien ir sugrįš sekma
dienį, o pirmadienį apie šį susi
tikimą painformuos tautą. 

KALENDORIUS 
Spalio 9 d.: Denis, Publija, 

Dalius, Branguolė. 
Spalio 10 d.: Pranciškus, 

Eulampija. Gilvydas, Auksė. 

Saulė 
6:21. 

ORAS 
teka 6:55, leidžiasi 

D e b e s u o t a , v ė j u o t a . 
Temperatūra 56 1. dieną, nak
tį 38 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. spalio mėn. 9 d. 

D E t S O I T O 
2 U J t W l t l S T V 

SKYRIMUS ŠVENTĖ 
Prabėgo h&klešimt penkeri 

metai nu<t Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos Ditroito skyriaus 
jsisteigimo. ^įkakčiai paminė
ti pasirinkta 1986 m. rugsėjo 
mėn. 21-mos dienos data. 
Dabartinė skyriaus valdyba — 
Vytautas Kuikus, Stasys Sli
žys ir vAAtanas Grinius 
suorgarti»fc*j «kynaus jubilie
jinę švente. Minėjimo progra
ma buvo trijų dalių: pamaldų, 
akademinėAjBiVlies ir vaišių. 
kurių met i pasisveikinta su 
kolega Alfonsu ir Brone 
N a k a i s , - i š v y k s t a n č i a i s 
apsigy veftUtai, Floridoje. 

Šv. Antano bažnyčioje kun. 
Alfonsas Bafconas aukojo šv. 
Mišias už mirusius skyriaus 
narius. Milasiem?. atminti 
gėles prie altoriaus atnešė 
Birutė Janus kaitė ir Šarūnas 
Mingėla. Auką nešė Bronė 
Selenienė ir Angelė Žiedienė. 
Per Mišias giedojo Šv. Anta
no parapijos choras, o solo ir 
duetą atliko Birutė Januškie
nė ir Stasys Sližys. Skambėjo 
giesmės: „Išklausyk Lietu
vos", S. Sližio, „Skausmo 
kryžkelėje", J. Siniaus ir« 
„Išvarginto* kartos giesmė", 
harm. S. Sližk), bei liturginės 
Mišių dalys. Į' 

l minėjimą aalėje susirinko 
daugiau negu įimtas asmenų. 
Parapijos salę puošė Mykolo 
A b a r i a u s d a r b o dvide-
šimtpenkmečio plakatas ir 
atskiroje lentoje surašyti miru
siųjų skyriaus narių vardai: 
Karolis Balys, Jonas Gaižu
tis, prel. Leonardas Gižins-
kas, Petras Januška, Vladas 
Mingėla, Viktoras Perminąs 
Vladas Selenis, Marija Sims, 
Pranas Turūta , Rapolas 
Valatka ir Alfonsas Žiedas. 
Mirusieji pagerbti minutės 
atsistojimu. Jų pagerbimui 
didžiulę žvakę uždegė skyriaus 
steigėjo Vlado Mingėlos sūnus 
Šarūnas. 

D a b a r t i n i s s k y r i a u s 
pirmininkas Vytautas Kutkus 
pravedė programą. Perskaitė 
Tėvo dr. Tapo Žiūraičio ir 
Žurnalistų centro valdybos 
sveikinimus. Dvidešimt minu-

• 
čių trukusiame pranešime 
išvardino buvusiųjų skyriaus 
valdybų sudėtį ir jų atliktus 
darbus. Po to pristatė pagrin
dinį kalbėtoją Balį Gaidžiūną, 
kuris kalbėjo apie tris mūsų 
veiksnius — Altą, Vliką ir 
Lietuvių Bendruomenę. Apta
rė ką kiekvienas veiksnys dir
ba ir ką taš*,darba? Lietuvos 
laisvinimui neša. Vyriausio 
veiksnio nebuvimas esanti 
nešusi kiauB^ĮIo pasekmė. 

Meninėje, dfriyje Šv. Antano 
parapijos i y a r t e t a s : B. 
•Januškien*, £ t .Pliūrienė. N. 
Sližienė tįtJutimuiiomenė. 
p a d a i n a v o t r i s d a i n a s , 
kurioms žodlius sukūrė Balys 
Gaidžiūnas, o muziką Stasys 
Sližys: 4 * $ * * $ gegužį", 
„Sugrįžt CMUUhi"? ir „Senolio 
kryžius", tim. Stasys Sližys 
su kvartetu dar.vieną dainą 
skyrė Alfonsui ir Bronei 
Nakams. Meninė dalis baigta 
Tautos himnu. 

Vaisęs pradėtos malda, 
kurią sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Pasistiprinus, su 
žurn. Alfonsu Naju atsisvei
kinimo žodi tarė: Jonas Miku 
lioni8 — ateitininkų vardu. 
Antanas Zaparackas — 

Lietuvialfcj Metodijų" radijo 
valandėtom *trdu, Marijus 
Sajauskas (eiraotu žodžiu) Šv. 
Antano parapijos choro var
du, rašytojai Vytautas Alan
tas ir Balys Gražulis savo var
du. Tai buvo kūrybingo žodžio, 
humoro ir geriausių linkėjimų 
pynė Alfonsui ir Bronei 
Nakams. Alfonsas Nakas 
savo trumpoje padėkoje paste
bėjo, kad jo reportažai jau yra 

pasiekę milijoną žodžių. 
Iškilmės baigtos Vytauto Kut-

kaus padėka ir asmenišku 
pabendravimu. 

Stasys Garliauskas 

SKAUTIŠKOJ 
PADANGĖJ 
Tuntų sueiga 

Po vasaros pirmoji „Gabi- Lietuvos Vyčiai Clevelande. 
jos" ir „Baltijos" tuntų bendra 
sueiga įvyko rugsėjo 21 d. 
Kultūros centre. Sueigą prave
dė ps. Linas Orentas ir vsl 
Alma Matvekaitė. Tuntinin-
kų vsl Vidos Juškienės ir vsl 
Šarūno Mingėlos įsakymai 
skelbė: 

Detroitiečiai skautai,-ės 
praėjusią vasarą stovyklavo 
trijose stovyklose — Rakė 
..Laisvės Varpo", Kanadoje 
..Romuvos" ir Dainavoje „Avi
lio". 

„Avilyje" skautės trečio 
patyrimo laipsnio egzaminus 
išlaikė ir skautės įžodį davė 
Dana Barauskaitė ir Laimutė 
Lungytė, jos perkeltos į skau
čių draugovę. Jaun. skaučių 

£LlXBVXirV<D8 

Aleksandras Pakalniškis , J r . 
11 Sycamore Lane 
Westford, MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

73-CIO V Y ČIŲ 
SUVAŽIAVIMO 
R E Z O L I U C I J Ų 

IŠTRAUKOS 

lavimo ir lietuviškų religinių ir 
kultūrinių knygų ir žurnalų 
leidimą, 

Kadangi seserų darbas ir 
pasiaukojimas atnešė naudos 

antro patyrimo laipsnio Kadangi prieš 50 metų, 1936 i į e tuviams ir lietuvių kilmės 
egzaminus išlaikė Kristina m . penkios Nekaltai Pradėto- amerikiečiams, įskaitant ir 
Barauskaitė, Kristina Dedi- šios Švč. Mergelės Marijos Lietuvos Vyčius, 
naitė ir Aidutė Viskantaitė. vienuolyno seserys atvyko iš N u t a r t a kad Lietuvos 
Kristina Dėdinaitė ir Daiva Lietuvos į Ameriką talkinti Vyčiai Nekaltai Pradėtosios 
Stonytė perkeltos į „Vilijos" Tėvams marijonams Thomp- § v . Mergelės Marijos seserims 
skaučių dvės kandidačių son mieste, Connec t icu to 
skiltį. valstijoje, išlaikyti lietuvybę 

„Avilio" stovykloje skauto Amerikos lietuvių bendruo-
trečio patyrimo laipsnio menėje. 
egzaminus išlaikė ir skauto Kadangi tos vienuolės čia 
įžodį davė Antanas Bulota, Amerikoje sėkmingai įkūrė 
Paulius Juška, Mindaugas vienuolyną savo tautiečių 
Mingėla ir Saulius Polteraitis. bendruomenėje, 
Jaun. skauto trečio patyrimo Kadangi Nekaltai Pradė-
laipsnio egzaminus išlaikė ir tosios Šv. Mergelės Marijos £ i k * " V " Vatikane "V987 
vilkiukio įžodį davė Robertas s eSerys per paskutinius 50 u$T™l4d 
Arlauskas, Tadas Baukys, metų rūpinosi senais ir beje-
Tomas Dėdinas, Mark Juška giais, išplėtė savo šakas į 

i. usiųstų 50 dolerių auką jų 
vienuolyno pastatų remontui. 

Kadangi 1987 metais viso 
pasaulio lietuviai švęs Lietu
vos Krikščionybės priėmimo 
600 metų sukaktį, 

Kadangi pats svarbiausias 
šio jubiliejaus įvykis bus Šven
to Tėvo Mišios, kurios bus 

m. 

Nuspręsta, kad Lietuvos 
Vyčiai būtų paraginti jungtis į . . . čS- • * - i . J T v y č i a i o u i ų p a r a g i n u j u n g u s t 

kitas Šiaurės Amerikos dalis, g ^ MiegU) m a l d i n i n k ų 
ir Tomas Sventickas. 

Pasveikinti į paskautinin- kūrė vaikų globos centrus 
kių laipsnius pakelti: Paulita mūsų jaunimui ir vedė apašta-
Abariūtė, Kristina Butkūnaitė _ ^ 
ir Paulius Jurgutis. Tunto ~~ ~-
sueigoje skautininkų įžodį P n d e t l Lietuvių kambario Kadangi Kari Linnas, estų 
davė Paulita ir Paulius. V V a > n e . f tete universitete ^ ^ A m e r i k o s p i l i e t i S j y ^ 

Iš įsigytų specialybių ir p i r m i n i n k e s S t e f a n i j o s T e i s i n g u m o Departamento 
ženklų paaiškėjo, kad „Avi- Kaunehenes rekomendaciją ( ( > S I ) Specialių tyrimų sky-
lio" stovykloje daug dirbta, fs telefonas - 564-4190). riaus t a r d o m a s j , j a m b u v 0 
įgyta gražaus stovyklinio Svarbu, kad pažymių vidurkis a t i m t a A m e r i k o s piiįetybė ir 
patyrimo, žaisti kalbą ir žinias bū t l* * e r a s ' studentas būtų 
laviną žaidimai ir... labai aktyvus lietuviškam gyveni-
daug dainuota. Stovyklavusių m e-

kelionę, tuo parodydami savo 
l ie tuvišką, kr ikščionišką 
vienybę. 

vaikų entuziazmas sueigoje 
įrodė, kad tuntų vasaros 
stovyklos suteikia įkvėpimo ir 
noro ateinančio rudens ir 
žiemos darbui. 

Kadangi jo teisme OSI rėmė
si sunkiai įtikimomis žinio
mis, kurios buvo parūpintos 
sovietų KGB, be pi lnos 
Amerikos Konstitucinės teisės 
(Amer ican due process) 
panaudojimo ir 

Kadangi Kari Linnui gresia 
Iškyla 

bus iškyla į Mayberry State 
parką — užkandžiai, važia
vimas ant šieno, žaidimai. 
Iškyla tęsis iki 3:30 v.p.p. Išky-
lon kviečiami ne vien skautai. 
Kviečiami visi vaikučiai ir jų 
tėveliai. Užkandžius parūpins 
organizatoriai . Galintieji 
padėti nuvežti vaikus iškylon 
praneša Vidai Juškienei, tel. 1-
482-8360 arba Almai Sventic-
kienei. tel. 464-9157. 

S T I P E N D I J O S 
LIETUVIAMS 

STUDENTAMS 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

Pubhsh*d daily extept Surūkys and Moodays. Legal Holiday*. the 
Tuesdavs following Monday observance of Legal Holidays as well as D e c 
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Catholic P™** Soc.ety. 454.> W. &3rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Second elass postage paid at Chicago, IL. 
Subscnption Rates: $53.00. foreign eountries $53.00. 
Postmaster Send addre=,s changes to Draugas - 4545 W 63rd bt. . 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautai prenumeratas 
nesiunėiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i i a n k s t o 

Chicago jr Cook County 
Kanadoje ( U 5 . A . dol.) $53.00 
Užsienyje S53.00 
Kitur — Amerikoje . . . $53.00 
Sava i t in i s (Sefltad. pried.) $30.00 

metama 1/2 m e t ų 3 m e n . 
$53.00 $30.00 $20.00 

$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 

$19.00 

TAUTYBIŲ MUGĖ 
D E T R O I T O 

TARPTAUTINIAM 
INSTITUTE 

Spalio 16-19 d. Detroito deportacija į Sovietų okupuo-
- _ _ Tarptautiniame institute vyks ** **Į* « • " š l * m e t l * s P a h o 

Spalio 18 d. po šeštadie- m e t i n ė Tautybių mugė. I mugę «*»• 7 d< t u ° nusižengiama 
mnes lituanistines mokyklos a ž i u o j a t ū k s tanč ia i l a n kv- J A V ne te i sė tam Sovietų 

V T " *— t0)ų n e
J

t i k i š Detroito, jo Pabaltijo* valstybių okupa-
priemiescių, bet ir tolimesnių aJ°T

8 nepripažinimo principui, 
miestų. Suvažiuoja tie, kurie , r . N u t a r t a < k a d 73-čiasis 
domisi tautybių menu. dirbi- Visuotinis seimas griežtai 
niais . t au t in ia i s šok ia i s , reikalautų prezidentą Ronald 
dainomis ir pan. Reagan, valstybės prokurorą 

Lietuviai turės savo skyrių. E d w m .M**e i r
0 valstybės 

Iki šiol Lietuvių skyrius ir kitų sekretorių George Schultz, kad 
tautybių lankytojų būdavo Kari Lmno deporiaajos proce-
laikomas gražiausiu. Šiemet s a s b ū t u sustabdytas, 
vėl turėsime didelį pasirinki- Kadangi Sovietų valdžia 
mą gintaro puošmenų, audi- pasisavino iš Lietuvos katali-
niu, medžio dirbinių, Anta- kų Vilniaus Katedrą, pavertė 
n i n o s J o n y n i e n ė s š i a u - Šv. Kazimiero bažnyčią 
din ūkais papuoš tą kalė- ateistiniu muziejum ir 
dinę eglę, jos š iaudel ių Kadangi Marijos Taikos 
paveikslus, vazas- Turėsime Karalienės bažnyčia Klaipė-

Detroito valstybiniame didelį pasirinkimą Antaninos doje, nors ir buvo pastatyta 
VVayne State u-tete yra a.a. Jonynienės ir Stasės Šimoliū- Lietuvos katalikų lėšomis bei 
Juozo Tamošiūno fondas. Jo nienės š iaudinukų kalė- jėgomis, bet Sovietų valdžios 
palūkanos naudojamos tame dinėms eglutėms, kuriuos pasisavinta, 
universitete studijuojantiems labai mielai perka kitataučiai. Nutarta Lietuvos Vyčių 73-
lietuviams studentams padėti. Bus ir Stasės Šimoliūnienės č iame Visuotinio seimo 
Iki šiol trys studentai pasinau- šiaudelių paveikslai. Kasmet suvažiavime Allentown, Penn-
dojo tomis stipendijomis, abi tautinio meno puoselė- s y l v a n i a , r ašy t i sovietų 
Raginame ir kitus lietuvius tojos sukuria ką nors naujo, a m b a s a d o r i u i Jung t inėse 
studentus pasinaudoti. gražaus. Bus lietuvių ir anglų A m e r i k o s V a l s t y b ė s e ir 

Stipendijas gali gauti lietu- kalba naujausių knygų apie reikalauti, kad tos religinės 
vių kilmės studentai. Stipendi- Lietuvą, lietuviškų plokštelių, institucijos būtų grąžintos 
jas skiria Studentą Financial lipinukų, atvirukų ir t.t. Atvy- Lie tuvos t ik int ies iems jų 
Aids Office, Wayne State Uni- kę neapsivilsit. Atsivežkite ir Kr ikšč ionybės jubil iejaus 
versity, 222 Administrative parodykite lietuviškus dirbi- proga 1987 metais ir laikytis 
Service Building, Detroit, MI nius kaimynams ir draugams. Sovietų konstitucijos taisyk-
48202. Ten gaunamos aplika- Lauksime! lįų, kuriose skelbiama reli-
cijos. Prie aplikacijos reikia S.K. gijos laisvė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Kadangi Lietuvos Vyčiai 71-
mame Visuotiniame suvažia
vime 1984 m. „įsūnijo" Šv. 
Kazimiero Pontifikalinę kole
giją Romoje ir nubalsavo 
pasiūlyti savo piniginę ir 
nioralinę paramą jos apašta
liškam veikimui, 

Kadangi pastato pagerini
mui buvo pasiūlyta tokia 
galimybė, būtent, pilnu ar 
dalinu kambario apstatymu, 

Nutarta, kad Lietuvos Vy
čiai pažada paaukoti 1450 dol. 
vieno kambario įrengimui. 

Nutarta, kad pirmoji 600 
dol. suma būtų duota dabar, 
kad pavieniai nariai ir kuopos 
būtų paraginti aukoti, kad tas 
pažadas būtų išpildytas vienų 
metų laikotarpyje. 

Kadangi Lietuvos Vyčių 
Garbės narių komisija prašo, 
kad 73-čias Seimas pakeltų į 
Garbės narius 72-rame seime 
užgirtą kandidatą kunigą 
Antaną Jurgelaitį, 

Nuta r ta , kad 73-čiasis 
Visuotinis seimas kunigą 
Antaną Jurgelaitį, O.P., Provi-
dence kolegijos, Providence, 
Rhodt Island, 103-čios kuopos 
nari. pakeltų į Garbės narius; 
jo kandidatūra buvo patvir
tinta 72-ro Visuotinio seimo 
New Haven, Connecticut. 

Kadangi Lietuvos Vyčių 
Garbės narių komisija prašė, 
kad 73-čias seimas užgirtų 
prelatą Algimantą Bartkų iš 
Anthracite 144-tos kuopos, 
Saint Clair, Pennsylvania, 
kaipo kandidatą į Garbės 
narius už jo nepailstamumą 
per ilgus metus garbingai besi
darbuojant Lietuvos Vyčių 
organizacijos gerovei, 

Nutarta, kad 73 Visuotinis 
s e i m a s u ž g i r t ų p re l a to 
Algimanto Bartkaus, iš 
Anthracite rajono Saint Clair 
miestelio, Pennsylvanijos 
valstijoje esančios 144-tos 
kuopos nario, kandidatūrą j 
Garbės narius, laike 74-to 
Visuotinio suvažiavimo 1987 
metais. 

Kadangi Benedict Karklius 
yra įsteigęs Alice Karklius 
memorialinę stipendiją su 12,-
500 dol. auka Lietuvių Vyčių 
fondui ir y ra pažadėjęs 
paaukot i panaš ią sumą 
ateinančiais metais, taip, kad 
pelnas (palūkanos) galėtų būti 
panaudotos stipendijai ir 

Kadangi B. Karklius taip 
pat paaukojo 2000 dol. pirmai 
Alice Karklius stipendijai, 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčių 
73-čiasis visuotinis seimas, 
s u s i r i n k ę s A l l e n t o w n , 
Pennsylvania, išreikštų savo 
nuoširdžią padėką B.J£arkliui 
už jo įdėtą dosnų kapitalą į 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
ateitį, ypatingai į jos jaunimą. 

K a d a n g i „ D r a u g o " 
dienraštis dosniai spausdina 
Lietuvos Vyčių savaitines ži
nias „Vyčių veiklos" skyriuje, 

Nutarta, kad šis seimas 
išreikštų nuoširdų įvertinimą 
„Draugo" dienraščio redakci
jos kolektyvui ir administra
cijai už jų dosnų bendra
darbiavimą. 

Vertė Apolonija Ziaušienė 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
H:.Ut— 4:00; Šeštadieniais nedir
ba 

• Redakcija s tra igsn ius ta i so s a v o 
nuožiūra. N e s u n a u d o t ų s tra ipsn iu 
nesaugo. J u o s gražina tik is anks 
to susitarus. Redakcija už skel
b imų turini neatsako . S k e l b i m ų 
ka inos pris iunčiamos g a v u s prašy
mą. 

Pažinimu pasiekiame tik 
pasaulyje randamą tikrovę, o 
absoliutinė būtis atsiskleidžia 
tik tikėjimu. 

K. Jaspers 

DR. LINAS A. SIOHYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 7l»t Street 
Priimi trečiad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v.r ik; e v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Kvailas yra tas, kuris negali su
pykti, bet išmintingas, kuris 
nesupyksta. 

Anglų patarlė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRL'RGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai 

Vai.: pirm., antr , ketv . penkt 
nuo 12 iki o \ v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOM ET RISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Te l . — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 1-
antr ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

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 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Of i so tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr. ir 
ketv. o-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MA2EJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-' 

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

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S . Pu lask i Rd. 
Va landos pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave. , Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ;r kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
.540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU UIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave . 

Valandos pagal susitarimą 

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

mvlia i vakarus nuo H.irlem Ave 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai; 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTEB BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

Ant 95tfi St 1 btokas Į rytus nuo Roberts Rd ) 
Ta i . 598-4101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-Iiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydvtoįas 

3925 VVest 5oth Street 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt 

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

Tel. 

Neturtingiausias žmogus pa
saulyje yra tas, kuris nieko kito 
neturi, tik pinigų. 

Anonimas 

ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P . KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave. , Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Re*. 852-0889 
Vai pirm., antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
S p e c i a l v b ė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2696 W. 71st St.. CMcaoo, M. 
T«4.: 436-0100 

11800 Souttiw*st Hlflhw»y 
Palos VMOMB, M. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p ir kftv. 2-5 p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės 
trtteiiai. plokštelės ir bendro|i praktika 

2659 W. 59 St. C h i c a g o 
Tai . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialvbė - Vidaus ligų gvdvtotas 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

Ofs . tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą i 



Ar žmogus turi 

TEISĘ NUMIRTI? 
Medicinos technologijai 

darantis vis galingesnei, vis 
didėjantis skaičius žmonių 
sulaukia pilno amžiaus. Vis 
mažiau žmonių miršta nuo 
staiga pasitaikančių sutri
kimų. Apskaičiuojama, kad iš 
5,500 kasdien mirš tančių 
amerikiečių, 87% miršta nuo 
chroniškų, kol kas dar nepagy
domų ligų, k.t. vėžio, em r -
žemos, inkstų ligų, diabetikos, 
Alzheimerio ligos ir Lou 
Gehrigo ligos. Ir nors šios 
ligos neišgydomos, su dabar
tine medicinos technologijos 
pagalba jomis sergantieji gali 
ilgai ir daugelis, palyginti, 
normaliai gyventi. 

Bet kaip su sunkiai sergan
čiaisiais ar net komoje esan-

lauja, kad teismas ligoninei 
įsakytų nutraukti dirbtinį 
maisto tiekimą, nes, jų supra
timu, jis faktinai jau mirė 
prieš trejus metus, o ligoninė 
dabar atsisako tą padaryti. 
Šeimos poziciją palaiko kun. 
John Paris, etikos profesorius 
Šv. Kryž iaus kolegijoje 
Worcester, M a s s a c h u s e t t s : 
„Yra moraliai klaidinga dirb
tiniu maisto tiekimu išlaikyti 
beviltiškai sergančius pacien
tus suspenduotos gyvybės 
stovyje, nei gyvus, nei miru
sius". 

Ši kun. Paris pozicija iš 
tikrųjų nepalaiko argumen
tuojančiųjų už asmens visuo
tinę teisę atsisakyti gydymo. 
Cia pateikti argumentai už ir 

KAI SVAJONĖS TAMPA TIKROVE 
Marija Remienė pasisako apie Lietuvių Fondo veiklą 

Marija Remienė lietuviams 
gerai žinoma visuomenininke 
ir Lietuvių Fondo bei kitų dar
bų nuolatinė organizatorė, 
vadovė, rėmėja. Ryškiausiai 
yra pasirodžiusi kaip Put-
namo seselių ilgametė rėmėjų 
pirmininkė, JAV LB tarybos 
narė (dabar jau pasitraukusi), 
„Draugo" sėkmingų renginių 
vadovė ir ilgametė Lietuvių 
Fondo tarybos ir valdybos 
narė. 

Dar žodelis apie M. Reinie
nės veiklą Lietuvių Fonde. Jei 
ne LF leidinys, vargu ar ir 
pati M. Remienė atsektų, 

A. JUODVALKIS 
išlaikymui. Per Lietuvių Fon
dą užsimojimai tampa tik
rove. 

— L i e t u v i ų F o n d a s 
pirmąjį milijoną doler ių 
su te lkė per 12 metų (1974 
m.), ant rą j į milijoną užbai
gė pe r 6 metus (1980 m.), o 
tretįjį milijoną — per 4 
m e t u s ( 1 9 8 4 m.)- A r 
n e m a n o t e , kad ketvirtąjį 
milijoną bus gal ima sutelk
ti dar t rumpesniu la iku? 

— Lietuviai myli savo 
kalbą, papročius, o savo sutau
pytus pinigus vertina ir bet 

čiais ligoniais? Nors dauge- prieš dirbtinio maisto tiekimą 
lis jų dar išliktų gyvi be 
kvėpavimo mašinų, nė vienas 
neišliktų be tų chemikalų, 
vitaminų ir dirbtinio maisto, 
kuris gali būti įpumpuojamas 
ar įlašinamas į žmogų neno-

daugiausia šitaip yra statomi 
sekularinėje etikoje ir teis
muose, bet svarbu ne tiek 
galutinis atsakymas, kiek 
prielaidos, padarytos ieškant 
sprendimo. Jų teisingumas 

rintį ar negalintį valgyti. Ar nulems ir sprendimo moralinį 
tokio maisto sulaikymas yra teisingumą, 
šeimą ar bendruomenę apsun- Grupė, a r g u m e n t u o j a n t i 
kmančio asmens nužudymas? p r i e š dirbtinio maisto nutrau-
O gal tai humaniškas veiks- k i m ą b i j 0 atsižvelgti į kiek-
mas, sulaikantis tolimesnį v i e n os situacijos unikalią 
beviltiškai sergančio asmens s ą i y g ų kombinaci ją , nes , 
kentėjimą, su t rumpinimas p a dar ius vieną išimtį, tuoj 
neišvengiamo mirties pro- atsiranda šimtai kitų panašių 

ir nelabai panašių, taip, kad 
gali pasidaryti sunku garan
tuoti kiekvieno atvejo teisin
gą sprendimą sergančiojo nau
dai. Jie nestato savų kriterijų 
ir nebando suprasti kiek
vienos padėties moralinių 
pasekmių. J ie tik visuotinai 
priešinasi tiems, kurie visą 
gyvybės išlaikymą ar nutrau
kimą nori pilnai pavesti lie
čiamam individui ar jo įgalio
tiniui. 

Ir tai iš dalies teisinga, nes 
kol kas bent mūsų plačioji 
bendruomenė dar nepripažįs
ta teisės į savižudybę, kas iš 
tikrųjų yra, kad ir dažnai 
nesąmoningas, pripažinimas, 
kad žmogaus gyvybė yra ko 
nors aukštesnio valdžioje, to, 
kurį tikintieji vadina „Dievu". 
Bet sekularinėse filosofinėse 
diskusijose į Dievą atsižvelgti 
nepriimtina, nes stengiamasi 
filosofijos nemaišyti su kurios 
nors religijos specifiniais įsiti
kinimais. Iš tikrųjų gal tai net 
būtina daugiatikybinėje bend
ruomenėje, bet tai gerokai 
apsunkina viešas diskusijas 
moralės klausimais. 

bos pirmininkas dr. A. Raz
ma 1975 m., pavesdamas 
renginių ir vajų vadovės parei 
gas. Po trejų metų (1978 m.) M 

— Kokios nuo ta ikos vy
r a u j a L. F o n d o v a d o 
vybėje i r a r p a k a n k a m ą 
dėmesį i r p a r a m ą te ik ia 
visuomenė? 

— Lietuvių Fondo vadovybė 
yra įsitikinus, kad Fondas turi 
augti, kad reikia turėti tvirtą 
finansinį užnugarį , nes 
kasmet g a u n a m a š imta i 
prašymų pusės milijono dole
rių sumoje. Dar didelė mūsų 
tautiečių dalis nėra paaukoju
si nė vienos šimtinės. Apla-
mai,Lietuvių Fondas turi akty
viosios visuomenės pasitikėji
mą, kuri visada, ypač vajų 
progomis, dosniai atsiliepia. 

— Ar L.Fondo vajai vyk
domi t ik Chicagoje, a r ir 
kitose lietuvių apgyven
tose vietose, je i ta ip, ta i 
kuriose? 

— Sėkmingai kasmetiniai 
Lietuvių Fondo vajai vyksta 

nuo 

ceso: 
JAV Aukščiausias teismas, 

pirmą kartą susidūręs su šia 
problema praėjusią vasarą, 
p a n e i g ė prez . R e a g a n o 
administracijos potvarkius, 
reikalaujančius gyvybę prail
ginančios medicininės inter
vencijos, imtinai ir sunkiai 
s u l u o š i n t ų n a u j a g i m i ų 
maitinimą. New Jersey Aukš
čiausias teismas, kuris 1976 
m. leido išjungti kvėpavimo 
mašiną, palaikusią komoje 
esančios Karen Ann Quinlan 
gyvybę, pernai nusprendė, kad 
į žmogų leidžiamas maistas 
turi tą patį gyvybinį poveikį 
kaip ir kvėpavimo mašinos ir 
todėl leistina jį nutraukti, kai 
šis maitinimas žmogui jokios 
kitos naudos neduoda. Kovo 
mėnesį Amerikos Gydytojų 
sąjunga pripažino visų gyvy
bę prailginančių medicininių 
priemonių nutraukimą pacien
tams, esantiems neišgydo
moje komoje, net jei mirtis 
artimoje ateityje nenumato
ma. 

Šiuo metu vyksta gyvos 
diskusijos tarp tų, kurie bijo, 
kad šie sprendimai ves į legali
zuotą žmogžudybę ir tų, kurie 
gina „teisę numirti". Pasta
rieji veda akciją net už dau
giau negu tik mašinų ar mais
to tiekimo nutraukimą, jie net 
nori pravest i į s ta tymus , 
įpareigojančius gydytojus 
norinčiam mirti asmeniui 
„padėti lengvai numirti". įlei-
džiant atitinkamų vaistų. 

Raginantieji jokiu atveju 
nenutraukti dirbtinio mai
tinimo argumentuoja, kad 
maistas toli gražu ne tas pats, 
kas kvėpavimo mašina — tai 
elementariausia žmogaus 
gyvybės palaikymo priemonė, 
į kurią kiekvienas asmuo turi 
pagrindinę teisę. Galų gale 
nežinia, ar komoje esantis 
asmuo, kuriam nutraukiamas 
maistas, žiauriai kenčia bado 
skausmus, kol pagal iau 
numiršta. 

Pasisakantieji už dirbtinio 
maisto tiekimo nutraukimą ne 
tiek priešinasi maitinimui, 
kiek palaiko paciento ar jo glo
bėjo teisę į asmenišką pasi
rinkimą galėti nutraukti gy
vybės palaikymo priemones. 
Šie argumentai daugiausia 
pagrįsti jų palaikoma indi
vido teise būti negydomam, jei 
jis to nenori. Cia pavyzdžiu 

kūnais metais ir kokias parei- kur nemėto. Didžiajai mūsų 
gas Lietuvių Fonde ėjo. Į LF visuomenės daliai rūpi tau-
valdybą M. Remienę pakvietė tinis išlikimas išeivijoje, jos 
Fondo pradininkas ir valdy- kultūriniai pasireiškimai, jau

nimo švietimas ir dvasiniai 
siekiai. Šie visi siekiai yra 
įvykdomi per Lietuvių Fondą, 
kuris, būdamas finansiškai , , 

Remienė buvo išrinkta ir į LF pajėgus, kiekvieneriais metais Chicagoje nuo pat Fone 
tarnybą. Taigi M. Remienė jau paskirsto dideles sumas pini- įsisteigimo. Vajų renginiai 
haigia taryboje trečią kaden- g ų lietuvybės išlaikymui bei 
clją ir 11 metų dirba valdy- ugdymui. Lietuvių Fondas 
boję, nerodydama nuovargio gerai ir planingai investuoja 
žymių, o tebėra pilna ener- sukauptą kapitalą. Todėl jis 
gijos, lakios vaizduotės ir per visus 24 metus, įgavęs 
naujų sumanymų. Šiuo metu savo tautiečių pasitikėjimą, 
M. Remienė yra valdybos yr a jų dosniai remiamas. Esu 
pirm. pavaduotoja, vajų įsitikinus, kad ketvirtą mili-
organizatorė ir LF pelno skirs- joną sutelksime dar per 

trumpesnį laiką. 
— Iš t i są dešimtmetį o r g a 

n izuodama LF vajus ir tuo 
pačiu metu vykdydama 
naujų na r ių verbavimą, a r 
mato te skir tumą t a r p a n o 
ir š io me to lietuvių dosnu-

tymo komisijos narė. 
Norėdami daugiau patirti 

apie LF vajaus užbaigtuvių 
pokylį ir veiklą, pateikėme 
keletą klausimų. 

— Kadang i tur i te visą 
eilę įsipareigojimų kitoje 
l ie tuviškoje veikloje, kas 
p a s k a t i n o Jus, įsijungti į 
Lietuvių Fondą i r daugiau 
deš imtmečio atiduoti lais
v a l a i k į l i e t u v i š k i e m s 
r e i k a l a m s ? 

— Sunku būtų aptarti ke
liais sakiniais, kas mane 
paskatino įsijungti į Lietuvių 

Tuo tarpu angažuotiems 
krikščionims šias problemas 
lengviau spręsti, nes daug 
mažesnis reikalas ginčytis dėl 
prielaidų. Mums jas duoda 
mūsų tikėjimas. Todėl mums 
svarbu. kokius pagrindus 
mums tikėjimas duoda tokių 
klausimų sprendimui. Pirmu
čiausia, mes nedviprasmiškai 
pripažįstame, kad gyvybė 
mums ateina iš Dievo rankų: 
mums ji neatiduota daryti ką 
norime, o tik mums patikėta, 
kaip prievaizdoms, ją saugoti, 
jai sudaryti sąlygas tarpti ir, 
Dievui jos vėl paprašius, ją 
jam sugrąžinti. Todėl netu
rime teisės gyvybę nei savo, 
nei kitų naikinti (ir neturime 
teisės su ja neatsakingai 
operuoti kaip daroma gene
tiniuose tyrinėjimuose) ir netu
rime teisės ją statyti į pavojų 
ar atimti sąlygas normaliam 
jos vystymuisi. 

Todėl klausimas, darant 
sprendimą, ar nutraukti dirb
tinį maisto tiekimą ar ne, nėra 
..Ar iš viso tai visuotinai leis
tina?" arba „Ar sergantysis ar 
jo globėjai to norėtų?" Klausi
mas yra „Ar tam žmogui Die
vo duotos dienos jau yra 
suskaitytos, ar Dievas jau yra 
paprašęs to asmens gyvybę 

duodama dabar teismuose grąžinti?" Tą galima spręsti 
einanti 49-mečio bostoniečio l š to> a r žmogaus gyvybė turi 
gaisrininko Paul Brophy byla. perspektyvų išlikti, vartojant 
Jis jau trejus metus išbuvęs paprastas gydymo priemones, 
komos stovyje be jokios vilties M u s u a t s a k o m y b ė y r a 
pagyti (manoma, kad tokioje s t e n g t i s s u p r a s t i D ievo 
padėtyje yra apie 10,000 kitų valią i r J a i pasivesti, 
asmenų) ir jo šeima reika- a.j.z. 

mor 
— Gyvenime niekas nestovi 

vietoje. Keičiasi laikas, ateina 
naujos kartos su kitom idėjom. 
Lygiai yra ir su Lietuvių 
Fondo vajais. Pr is imenu 
laikus, kada vajai Chicagoje 
sutelkdavo 30-35 tūkstančius 
dolerių. To šiandien sunku 

Fondo eiles. Gerų darbų dary- tikėtis. Kaip anksčiau, taip ir 
mas man buvo prie širdies dabar dosnieji lietuviai yra iš 
nuo skautavimo laikų. Lietu- vyresniosios kartos. Vyres-
viškas gyvenimas yra mano nieji ne tik aukojo ir aukoja, 
gyvenimas. Jam atiduodu veik bet įvairiomis progomis įrašo 
visą savo laisvalaikį ir didelę mirusius artimuosius, savo 
dalį tarnybos valandų. Tam vaikus ir net vaikaičius į 
turiu sąlygas ir galimybes. Lietuvių Fondo narių eiles, o 
Lietuvių Fondo skelbiama idė- testamentuose dalį turto palie
ja remti lietuviškus eikalus ka Lietuvių Fondui. Auko-
išeivijoje man patiko ir 6 a tojų eiles retina mirtis. Gaila, 
į s i j u n g u s i neaps ivy l i au . kad jaunesnioji karta, čia 
Jaučiu, kad mano veikla čia mokslus baigusi ir finansiš-
atneša vienus pačių gražiau- kai gerai įsitvirtinusi, aukoti 
sių mano darbo vaisių. Gale- neskuba. Kai kuriuose vyrau
dama dalį savo gyvenimo skir- ja nuomonė, kad Lietuvių Fon-
ti lietuviškiems reikalams, dui nereikia didinti kapitalo: 
atiduodu savo duoklę tautai, užtenka, kiek sukaupta. Vis 
kurioje gimiau, kurią myliu ir dėlto prašančiųjų skaičius 
j kurios prisikėlimą tikiu, didėja, ne mažėja. Taigi ir 
Lietuvių Fondas yra kaip lai- Lietuvių Fondo augimas būti-
das, per kurį plaukia parama nas. Bendrai, mūsų tautiečiai 
lietuviškai kultūrai, švietimui, yra dosnūs ir, kada yra svar-
jaunimui ir visam lietuvybės bus reikalas, gausisi aukoja. 

su 
gerom programom daug prisi
dėjo prie tuomet mažai žino
mo Fondo išgarsinimo ir 
patraukė tautiečius į narių 
eiles. Tokie vajai buvo organi
zuojami ir didesnėse lietuvių 
vietovėse. Mažėjant lietu
viškoms kolonijoms, nustojo 
veikti ir Lietuvių Fondo vajai 
kai kuriose vietovėse. Tačiau 
vajai tebevyksta Los Angeles, 
St. Petersburge, atgaivinta 
New Yorke, kartais Detroite, 
Clevelande bei Grand Rapids. 

— Kaip v y k s t a šių metų 
vajus Chicagoje ir k a d a 
pabaigtuvių pokylis įvyks? 

— Šiais metais Chicagoje 
Lietuvių Fondo vajus buvo 
skelbiamas rugsėjo ir spalio 
mėnesiais. Aukos jau plaukia, 
bet, kaip paprastai, aukotojų 
dauguma atsiranda pasku
tinėmis dienomis. Užbaig
tuvių banketas bus spalio 25 
d. Jaunimo centre. Programą 
atliks humoristas aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New Yor-
ko, kuris jau seniai buvo 
pasirodęs Chicagos scenoje ir 
kuriam lygaus dar neturime. 
Tai bus tikra atgaiva. Paauko
ję 100 dolerių gaus vieną 
svečio bilietą į banketą, o 
pramogai išleistas doleris 
nenueis į svetimtaučių ran
kas, bet bus investuotas lietu
viškiems reikalams. 

Marija Remienė. Lietuvių Fondo valdybos pirm. pavad., daro prane
šimą LF narių metiniame suvažiavime. N u o t r . J . Tamulaičio 

lietuvių kultūros, lituanistinio 
švietimo bei visokeriopus lietu
vybės puoselėjimo reikalus. Su 
viltimi žiūrėkime į Lietuvių 
Fondo augimą, nes jis mums 
visiems reikalingas. Juk LF 
remiant, daugelis lietuviškos 
veiklos svajonių tampa tikro
ve. 

Dėkoju Marijai Remienei už 
pareikštas mintis ir jungiuos į 
jos kvietimą stoti j Lietuvių 
Fondo šeimą ir didinti turi
mus įnašus, nes LF remia lit. 
švietimą, kultūrinius ir visuo
meninius reikalus, te ik ia 
stipendijas studijuojantiems 
lietuviams. 
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d a r no rė tumėte 
l ietuvių visuo-

- Ką 
pasakyt i 
menei? 

— Junkimės į vieningą 
Lietuvių Fondo šeimą. Čia 
vadovybė dirba sutartinai ir 
vieningai, išlaikydama Lietu
vių Fondą ne tik visada jauną 
ir gyvą, bet ir tuo pačiu vis 
labiau paremiantį išeivijos 

Rugsėjo 1 d. buvo Vakarų Vo
kietijoje Vasario 16-tos gimnazi
jos mokslo metų atidarymas. Ta 
ypatinga diena prasidėjo su 
Lietuvos vėliavos pakėlimu. Po to 
visi mokiniai, mokytojai ir sve
čiai nuėjo į bažnytėle, kur buvo 
pamaldos. Pradžioj šių pamaldų 
tos bažnytėlės klebonas vokiš
kai palinkėjo mums gerų mokslo 
metų. Pirma buvo evangelikų 
pamaldos — evangelikų 
kapeliono Fr. Skėrio ir po to 
katalikų Mišios — kun. J. Dėdino. 
Kun. Dėdinas mums pasiūlė savo 
kambaryje pasidaryti kampeli, 
kur galime pasimelsti, pagalvoti, 
paverkti. Kai grįžom atgal j 
mokyklą, direktorius A. Šmitas 
mus pasveikino ir pristatė 
mokytojus. Šiais metais šią 
mokyklą lanko 83 mokiniai iš 11 
kraštų: Vokietijos, JAV, Ka
nados, Dominikonų respublikos, 
Argentinos, Mali, Brazilijos, 
Urugvajaus, Venezuelos, Švei
carijos ir Lietuvos. 

Tautos šventė buvo rugsėjo 8 d. 
Mes tą pirmadienį pradėjom su 
Lietuvos vėliavos pakėlimu, pa

maldom. Pamaldose buvome 
paskatinti būti geresniais lie
tuviais. Po pamaldų ėjom į savo 
klases ir žaidėm Viktoriną. Tas 
žaidimas buvo įdomus, nes 
reikėjo sužinoti atsakymus viso
kiems klausimams. Vienam atsa
kymui reikėjo nueiti į kapines 
sužinoti, koks žymus lietuvis ten 
palaidotas. Vakare buvo proce
sija, suorganizuota mūsų atei
tininkų. Buvo trys trumpi vaidi
nimėliai, kurie parodė Marijos 
svarbą Lietuvai, Lietuvos ateitį ir 
papasakojo apie Šiluvos Mariją. 
Procesija vaizdavo eiseną į 
Šiluvą melstis, bet tikrai ėjom tik 
per mūsų miškelį ir paskui vėl į 
mokyklos kiemą. Procesijoj 
nešėme kelis plakatus, kryžių. 
Keli mokiniai buvo apsirengę 
kaip kareiviai. 

Labai įspūdinga diena 
pasibaigė su Lietuvos himnu. 
vėliavos nuleidimu ir tada visi 
kartu sudainavom „Kaip grįžtan
čius namo paukščius". 

Vasario 16 gimnazijos mokinė 
Asta Tijūnėlytė 

FLORIDOJE 
DAIRANTIS 

ANDRIUS MIRONAS 

imigrantų lietuvių. Kapinės yra VVest Palm vaisių ir daržovių surinkimo centras ir prekyba. 
Beach ribose. Nuo Juno Beach Golfo srovė pasisuka Visur jaučiama dabar auganti atskirų šeimoms 
toliau į rytus, nuo Floridos krantų, todėl šiauriau nuo namų ir daugiabučių namų bei kondominiumų staty-
šio miesto vietovės laikomos jau nebe tropinėje zono- *>a. Apylinkėje apsčiai pušų medžių. Ir čia kai kurie 
je. Kiti tokia riba laiko Vero Beach miestą, bet tai lietuviai rado sau gyvenamus namus, nes netoli į Juno 
netoli vienas nuo antro, t.y. apie 60 mylių. Porą Beach. 
mylių už Juno Beach apie 10,000 gyv. miestas Jupi- Vero Beach yra stilinga pensininkavimo 
ter yra kaip ir žemesnėje pajūrio vietoje ir didesnės vietovė. Gyventojų tik apie 17,000. Kai kurie lietu-

15 *>ongos kartais užlieja didesnius plotus. Čia dar tebe- viai čia apsigyveno norėdami turėti ramybę, toliau 
VVest Palm Beach miestas yra žymiai didesnis veikia švyturys, pastatytas 1860 metais Jupiterį uo didelių ir triukšmingų miestų, 

(apie 63,000 gyv.) yra svarbus komercinis centras, "lėgsta nlmų aktoriai, todėl galima atsilankyti Burt Sebastian nedidelis miestelis niekuo ypatingu 
bet taip pat ir rezidencinis. Šunų lenktynės ir jai alai **ynold vardo Dinner Theatre. Arti yra Jonathan nepasižymi, bet saloje esantis sąsiauris (Sebastian 
žaidimo stadionai ir kitokio sportavimo pastatai ^ck inson State Park, 9,564 akrų ploto žemumos, nlet)tun savo istonją. Cia 1/lo m. liepos mėnesi net 
išbarstyti po miestą. Įdomesnės vietos yra Lion mangrovų pelkių ir Loxahatche upės krantai apžė- 12 laivų buvo sudaužyta smarkios audros (uragano). 

lę krūmais ir pušimis. Pavadintas kvakeno vardu. Apie loOO žmonių išsigelbėjo ir sudarė bendrą 
kurio laivas buvo išmestas į krantą 1694 m. ir indė- stovyklą tikslu atgauti iš Atlanto vandenyno pražu-

Country Safari vakarinėje dalyje, yra 630 akrų 
aptvertas plotas su laukiniais žvėrimis gyvenan
čiais natūraliose sąlygose. Grįstu keliu galima 
važiuoti ir stebėti kai kur aptvertus saugumo sume

nu išgelbėtas. 
Stuart miestas (apie 10,000 gyv.) yra vienas 

timais rajonus. Lankytojams neleidžiama išlipti iš žymiausių chrizantemų auginimo centras. Taip pat 
mašinų ir neatidarinėti langų. Galima fotografuoti, žinomas ir laivų buriavimo mėgėjams kaip rytinis 

vusį auksą ir sidabrą, priklausantį Ispanijos val
dovams. Jiems pagelbėjo vietos indėnai. Pietiniame 
sąsiaurio gale yra McLarty Museum (State Recrea-
tion Area ribose), kuriame galima atsekti vietos 

Mašinai sugedus reikia duoti garsinį signalą kol taškas iš Okeechobee vandens kelio, einančio iš eže- apylinkių istoriją Tarp įvairių ano meto daiktų yra 
atvyks pagalba. Galima važiuoti ir traukinėliu, ro į Meksikos įlanką. Labai gera vieta žuvautojams ir diorama rodanti I į • j į J l | ifi Atlanto keleivių 
plaukti laivu, jodinėti drambliais ar „džypais". Indian River krantuose, taip pat ir apie 10 mylių nuo stovyklą ir jų pastangas. Labiau į pietus yra Peli-
įėjimas apmokamas su nuolaida seniorams. kranto, kur pagaunamos didesnės žuvys. Vasaros k a n u s a u g ° n ė - koridoje daug kur pelikanai yra 

Science Museum and Planetarium, Norton metu didžiuliai vėžliai deda kiaušinius pajūryje. s a u * ° m i - _• . . - t . . . 
Gallery and School of Art, taip pat Dreher Park and Įdomesnės vietos yra House of Refuge Museum, kur P a k e l l u > * š » a u ^ tenka Į ^ S S * s m a « i a i 

Zoo pavadinimai patys kalba už save. Teirautis yra restauruota gelbėjimo stotis, buvusi pakrantėje a u « a n t * m i e s t a Melbourne (apie oO 000 gyv. ) kuris 
vietoje. Mieste daug *erų krautuvių ir didelių 1875 m. tikslu padėti išmestiems į krantą. Jūrų 3™ S a n f P ^ o j e vietoje, nes netoli Cape Cana-
pirkimosi centrų. Gana daug gyvena ir lietuvių. laboratorija ir muziejus bei akvariumas šalia vėžlių v e r a l i r J o h n f- Kennedy Space Center ir 192 polntae. 

Pajūrinėje saloje yra keli priemiesčiai, kaip neršimo tyrinėjimų sudaro pagrindinius domėjimosi vedantis i Orlando o ten susispietė įvairus malonu-
Riviera Beach, Palm Beach Shores ir North Palm taškus. Elliott Museum turi istorinių eksponatų apie m a i - k a i P Disney VVorld Sea World n• kt. Tačiau 
Beach. Tirščiau lietuvių gyvenama Juno Beach. važiuojamųjų vežimų evoliuciją ir veltui meno gale miestas yra už ur^s ir toliau vykstant A lA^eše l iu 
Nors savos bažnyčios lietuviai neturi, bet glaudžiasi riją. pasiekiame Cocao Beach miestą (apie 12.000 gyv 
prie amerikiečių katalikų bažnyčios. Kai kurie mūsų Toliau yra augantieji miesteliai, kaip Jensen X?8*1 **1 erdvių tyrinėjimų centro. Tun 800 pėdų 
tautiečiai verčiasi ir daugiabučių namų laikymu. Beach, Port St. Lucie ir kiti. Didesnis yra Fort Pierce J u r o 8 t l l t a- žvejojimui. 
Daugiausia Juno Beach lietuvių iniciatyva įsteigtos (apie 35,000 gyv.), išsivystęs iš Amerikos kariuo- • ( R u s daugiau) 
kapinės, o 1984 m. pastatytas paminklas Amerikai menės posto XIX š. vidury. Dabar mėsos, citrininių 
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AR NE NUO PAMATŲ 
PRADEDAMA 

STATYTI NAMAS? 
STASĖ VAIŠVILIENĖ 

Ir koks gi klausimas! Juk 
visiems a i šku k a i p statomi 
namai. Bet jei vaikų įugdymą į 
l ie tuvišką k u l t ū r ą ir kalbą 
galima palyginti su statomu 
namu, tai mūsų lietuviško namo 
statyba išėjo kažkaip kitaip. 

Lietuviai gal ime džiaugtis 
turėdami daug šviesių, pasiauko
jusių, gabių žmonių mūsų veikėjų 
tarpe. Sugalvota įsteigti Lietuvių 
fondą — padaryta. Sugalvota 
įsteigti Lituanistikos katedrą — 
projektas beveik baigtas. Surink
ta, suaukota šimtai tūkstančių. 
Turėsime kuo didžiuotis ir siųsti 
anūkus, turtinti savo lietuvišką 
lobyną, jei turėsime jaunimo, 
kuris kalbės savo tėvų kalba taip, 
kad pajėgtų naudotis šios in
stitucijos teikiamais lobiais. Čia 
ir grįšiu prie statybos, kuri ne 
visai taip eina kaip kontraktoriai 
stato. Bet., čia ne kontraktorių 
darbas ir gali būti, kad visi, įdėję 
t iek daug darbo, energijos, 
nemigo nak tų ir nepaprasto 
s u m a n u m o s t a n t a n t stogą, 
n u t a r s savo k i t u projektu 
pas i r ink t i p a m a t ų statymą: 
atkreipti dėmesį į jaunų šeimų su 
mažamečiais vaikais reikalą. 

Tikrai tuo tikiu, nes lyg ir ma
tyti prošvaistės. 1985 m. spalio 
18 d. buvo surengta vakaronė, 
skirta priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjimui, lapkričio 23 ir 
24 d. mokslinėj konferencijoj 
tautinės sąmonės išlaikymo išei
vijoje klausimu, daug dėmesio 
skirta jaunoms šeimoms. Lietu
vių fondas, skirstydamas šimtus 
tūkstančių, rado reikalą paskirti 
1,000 dolerių priešmokykliniam 
auklėjimui (buvo prašyta 2,500 
dol.). Prašoma suma buvo dėl 
žiniaraščio „Mūsų Vaikas" ir 
organizavimui kokio nors pobū
džio kursų , s emina ro , kon
ferencijos — nesvarbu kaip pava-
dinsim — jaunoms šeimoms, 
kurios atsidūrusios tėvų rolėje 
bando apsispręsti už lietuvybę. 

Per „Mūsų Vaiką" turiu tiesio
ginių ryšių su jaunomis šeimomis 
laiškelių ar apklausinėjimų at
sakymais. Aiškiai matyti geri 
norai, bet dažnu atveju jiems 
trūksta žinių, šaltinių kur. kaip. 
kokia l i e tuv i ška medžiaga 

gaunama. Atrodo, kad „Mūsų 
Vaiką", kurį paruošia lietu
vaitės Montessori auklėtojos, fi
nansuoja LB Švietimo taryba ir 
Montessori d-ja, užpildo kai 
kurias spragas. 

Čia nekalbu apie tėvus, kurie 
leidžia vaikus į dvi lietuviškas 
Montessori mokyklas. Jie visa tai 
gauna per mokyklą iš savo 
auklėtojų. Kalbu apie tėvus, 
kurie gyvena Kalifornijoj, Texas, 
New Yorke, Toronte, Montrealy, 
Hamiltone. Po LB Švietimo 
tarybos surengto:: . akaronės 
mažamečių auklėjimo klausimais 
Montessori draugijai buvo pa
vesta ką nors suorganizuoti tuo 
reikalu. Taip gimė kuklus žinia
raštis „Mūsų Vaikas" ir keli 
diskusijų būreliai. Bet mūsų 
maža, jėgos nedidelės, todėl 
laukiame didesnės paramos iš 
visų l ie tuviškų veiksnių. 
Tuštėjant šeštadieninėms mokyk
loms gal pagaliau prieisim prie 
išvados, kad užsiauginti vadovų, 
kurie perimtų dabar vadovau 
jančių pareigas, turim pradėti 
nuo šeimų ir jų prieauglio. 

Lietuvių Montessori d-ja buvo 
įsteigta 1958 metais a.a. Marijos 
ir Adomo Varnų ir D. Petrutytės. 
Draugija jau nuo tų metų 
organizuoja j a u n a s še imas, 
kursų, diskusijų formoje keldama 
ypatingai didelę svarbą bendrai 
mažų vaikų auklėjime, o ypač 
įauginmą į lietuvybę. Mūsų bal
sas iki šiol nėra pasiekęs pla
tesnio pritarimo, bet nežiūrint to* 
be didelės pompos ir propagandos 
ji varo gilią vagą lietuvybės 
darbe. 

Šiuo metų laiku straipsnių apie 
mokslo metų pradžią pilni 
laikraščiai. Angliška spauda rašo 
apie mokytojų streikus, apie 
reikalą grįžti prie pagrindinių 
mokymo dalykų, apie drausmę. 
Lie tuviškuose laikraščiuose 
skundžiamasi mažėjančiu moki
nių skaičiumi, silpnu kalbos 
žinojimu, lėšų telkimu, mokytojų 
trūkumu ir t.t. 

Tarp viso to judėjimo savo duris 
atidarė dvi lietuviško švietimo in
stitucijos — tai priešmokyklinio 
auklėjimo įstaigos, apie kurias 

VAKARAI RUOŠIASI 
JUBILIEJUI 

Spalio 21 d. Ca lgary mieste, 
Albertoje, Vancouverio, Ed-
m o n t o ir v i e t o s l i e tuv ia i 
t a r s i s su Šv. Kazimiero parapi-
joi klebonu prel. Jus t inu Ber-
taš ium iš Winnipego apie 
b e n d r u s p l a n u s 1987 m. 
k r i k š č i o n y b ė s L i e t u v o j e 
jubiliejaus. Nors Winnipegui 
ar t imiausia didesnė lietuvių 
kolonija y ra Chicaga , prel. 
Bertašius progomis aptar
nauja ir vakarų K a n a d o s lietu-
v i u s , k u r i e m s K a n a d o s 
Lietuvių kunigų vienybė kartą 
per metus pa rūp ina ir keliau
jant į kunigą (šiais metais kun. 
Viktorą Ski landžiūną iš Ot-
tawos). 

Rugsėjo 26-28 d ienomis prel. 
B e r t a š i u s s u k v i e t ė savo 
parapijos l ietuvius savaitga
lio programai , prasidėjusiai 
su dviem is tor iniais žvilgs
niais — 150-ties skaidrių 
montažas apie krikščionybės 
kelius Lietuvoje i r pokalbis 
apie asmeninę t ikėjimo isto
riją dalyvių gyvenime. Progra
mos pašnekes ia i pravesti 
abiem kalbom. Antrą dieną 
temos buvo apie susi t ikimą su 
Kristumi Šv. Raš te , žmogaus 
santykį su Dievu ir klausimu 
„Kodėl Jėzus?" , o diena baigė
s i b e n d r a s u s i t a i k y m o 
sakramentu i ruoša . Po sekma
dienio Mišių sk i r t a laiko 
K r i k š č i o n y b ė s jub i l i e j aus 
p r o g r a m o s a p ž v a l g a i ir 
g a l i m y b ė m s W i n n i p e g e 
sudaryti suaugus ių š v . Rašto 
a r kitokius suaueus ių tikėji

mą p r a t u r t i n t i bū re l iu s . 
Pokalbius pravedė ses. Igne iš 
Pu tnamo ir kun. A. Saulaitis, 
SJ , iš Chicagos. Parapiečiai 
galėjo apsirūpinti atvežta reli
gine literatūra, lankstinukais, 
p a v e i k s l ė l i a i s . L i e t u v i ų 
draugo pastangomis miesto 
la ikrašt is „Free Press" įdėjo 
žinutę apie savaitgalio progra
mą. 

Rugsėjo 21 d. Vancou
verio lietuviai susirinko lietu
viškoms Mišioms Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, kur 
seniau vykdavo lituanistinė 
mokykla. Apie 30-40 asmenų 
dalyvavo Mišiose, suneštinėse 
vaišėse ir išklausė piešinėliais 
iliustruoto pokalbio apie krikš
čionybę Lietuvoje nuo beveik 
priešistorinių laikų. Rugsėjo 
14 d. Seattle, WA, lietuviai, 
vadovaujami LB pirm. Inos 
Bray, suorganizavo šv. Mišias 
Šv. Monikos bažnyčioje ir su 
šeimomis ir draugais domė
josi panaš iu kun. A. Saulaičio 
pr is ta tymu apie svarbesnius 
įvykius bei asmenybės lietu
vių krikščioniškoje raidoje. 
Svečias taip pat pravedė 
dešimt pamokų Šv. Juozapo 
jėzuitų parapijos mokykloje 
apie katalikų Bažnyčios padė
tį Lietuvoje. (Seattle yra netoli 
Kanados sienos ir dažnai 
bendradarbiauja su Vancou
verio lietuviais). Panašus 
p o k a l b i s b u v o p r a v e s t a s 
Calgary lietuviams pamal
dose rugpjūčio 24 d. 

AS 

CLASSIFIED GUIDE 

Po koncerto Kennebunkporte. Iš kairės: kun. L Andriekus, kun. J. Gailiušis, dr. Č. Masaitis, 
dr. A. Stankaitis, sol. G. Čapkauskienė, pranciškonų provincijolas kun P. Barius ir prel. V. 
Balčiūnas. v . v n _-• 

Nuotr. K. Daugėlos 

mažai kas kalba, mažai kas rašo, 
nes mūsuose vis dar nepakan
kamai įvertinama šio amžiaus 
svarba lietuviškame auklėjime. 

Šios mokyklos yra įsteigtos Lie
tuvių Montessori d-jos pastango
mis. Kriaučeliūno Vardo Vaikų 
namai atsidarė, 1963 metais Mar-
ųuette Parke. „Žiburėlio" Mon-
tesso. i mokykla Lemonte įsteigta 
1983 metais. Abiejose mokyklose 
dirba ilgos patirties auklėtojos: 
pirmoje Liuda Germanienė, kuri 
su vyru prieš 23 metus padėjo 
šią mokyklą įrengti ir į kurią 
leido savo sūnus. Lemonte dirba 
Dana Dirvonienė, kuri yra aktyvi 
d-joj nuo to laiko, kai leido savo 
sūnų ir dukrą fc-Montessori 
klases. (Abu jau baigę un-tus). 
Abi mokyklos pradėjo mokslo 
metus su padidėjusiu vaikų skai
čiumi. Pirmas tėvų1 susirinkimas' 
Lemonte įvyko rugsėjo 10 d , o 
kitą vakarą Marųuėtte Vaikų 
namuose. Susirinkimuose buvo 
išrinkti tėvų komitetai. Abu susi
r i nk imus pasve ik ino d-jos 
pirmininkė M. Utz, taip pat 
dalyvavo direktorės Čepėnienė'fr 
S. Vaišvilienė. 

Montessori d-jos tikslas yra 
populiarinti Montessori metodą, 
kuris į kiekvieną vaiką žiūri kaip 
į individą. Paruoštoje aplinkoje^ 
vaikai pas i r enka d a r b u s , 
kuriems jie yra pribrendę, tuo 
mokymosi procesas yra įdomus ir 
malonus. Vaikai, lankę Mon
tessori mokykla*,- dažniausiai 
turi labai pozityvų* nusiteikimą 
mokyklos atžvilgiu. Jei tai būtų 
įmanoma įgyvendint i nors 
dalinai mūsų šeštadieninėse 
mokyklose, gal va ikai t a ip 
nesikratytų tos mokyklos ir joje 
mokomų dalykų. Kitas mums 
lietuviams ypač svarbus aspektas 
yra kiek galima daugiau pratur
tinti vaiko lietuvišką žodyną, 
skaitymą ir rašymą prieš pra
dedant anglišką mokyklą. Tai 
ypač padėtų l i t uan i s t i n ių 
mokyklų mokytojam. 

Noriu grįžti prie lietuviško 
pastato, kurio stogas uždėtas ant 

Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Fla. 

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBAS 

Nauja i į s ikūręs St . Pe-
tersburgo Lietuvių Pensininkų 
klubas rugsėjo 17 d. surengė 
gegužinę ir visą gautą pelną 
paskyrė į vargą patekusiems St. 
Petersburgo lietuviams pensi
ninkams. 

Diena buvo graži, saulėta. To
dėl jau apie 10 v.r. į gražų 
veteranų parko ketvirtąjį pavil
joną ant įlankos kranto, apaugusį 
palmėmis ir kitais medžiais, 
pradėjo r inktis naujojo klubo 
rėmėjai, o jau apie 11 vai. jų buvo 
t iek daug, kad reikėjo net šešis 
s ta lus atsigabenti iš gretimų 
paviljonų. Nuotaika buvo pakili. 
Vieni kalbėjosi, klegėjo, kiti pirko 
talonėlius pietums ir loterijai, 
kuriai laimėjimus patys gegu
žinės dalyviai paaukojo. 

12 vai. 30 min. klubo pir
mininkas Steponas Lungys padė
kojęs susirinkusiems už atsi
lankymą pakvietė visus pietų ir 
kunigą Gasiūną sukalbėti maldą. 
Pietums rengėjai- patiekė cepe-
J inus , viščiukus ir kavą su razin-
kų pyragu. 

Vis iems pap ie tavus pirmi
n i n k a s p r a n e š ė , kad klubo 
meninės pajėgos atliks dar ir 
programą, susidedančią iš dviejų 
dalių: Korespondento vaidmenį 
atl iko „Žibinto" vaidintojas Bro
nius Ginčauskas, duetą atliko 
Adelė Acienė, Antanui Urbo
navičiui palydint akordeonu. 

Korespondentas humoristiniu 
pasikalbėjimu su klubiečiais ir 
svečiais nustebo, kad pensininkų 
gegužinėje visi taip jaunai atrodo 
ir pranašavo klubui gerą ateitį, 
nes jo veiklą savo atsilankymu 

labai siūbuojančių pagrindų, bet 
t ikiu, kad dar nepervėlu pradėti 
statyti tvirtus, ilgai laikančius 
pamatus. 

remia lietuvių dvasiškiai, kaip 
kunigas Gasiūnas, k u n i g a s 
Dabušis, liuteronų dvasinis vadas 
kunigas daktaras Gerulis su' 
ponia. Kad ir nugara bėgiojant 
baimės blusytėmis, pamatęs 
dalyvių tarpe režsierę teatro 
kritikę Dalilą Mackialienę, supa
žindino ją su klubiečiais ir sve
čiais ir pasidžiaugė jos nutarimu 
nuolat in ia i aps igyvent i St. 
Petersburge. 

Pakarniai lenkė savo galvą 
dėkodamas už tokių gardžių 
valgių ir pyragų pagaminimą 
vyriausiai šeimininkei Adelei 
Acienei, jos padėjėjui inž. Petrui 
Vasiliauskui ir visam virtuvės 
štabui. Girdėjęs, kad ir pats klubo 
pirmininkas Steponas Lungys, 

% rankoves atspfštęs, dirbo, plušo, 
v kad tik t as nelengvas maisto pa

ruošimo darbas būtų sklandžiai 
atliktas. Tada dalyviai gausiai iš
reikšdami padėką jiems ploja. 

Korespondentas pasidžiaugė, 
kad pensininkai gerai padarė, 
nutarę vieni kitais rūpintis, nes 
valdžia čia per daug jais nesi
rūpina. Humoristiniai diskutavo 
šio klubo santykiavimą su kitais 
St. Petersburge veikiančiais 
klubais ir organizacijomis. 

Adelė Acienė su akordeonistu 
' 'Antanu Urbonavičiumi gražiai 
..atliko dainų pynę, judėdami po 
publiką. Padainavę pora dainelių 
Avienai stalų,grupei, perėjo prie 
kitos, kol pagaliau visi svečiai įsi
jungė, pritardami programos 
atlikėjams. 

Loteriją pravedė Bron ius 
Ginčauskas, talkinant inž. P. 
Vasiliauskui ir M. Ginčauskie-
nei. Pirmąjį loterijos bilietą iš
traukti buvo paprašyta naujau
sioji šios kolonijos gyventoja reži
sierė Dalila Mackialienė. Aguoni-
nį pyragą laimėjo D. Mackialienė 
ir bonką vyno laimėjo kun. dr. 
Gerulis. Ginčauskų paaukotą pa
veikslą iš varžytynių laimėjo K. 
Genčius ir pagalvėlę iš varžy
tynių laimėjo V. Pleskienė. 

S. L 

Don't GoThroughThe R 
VtfnitingForA 

Home Improvement Lomu 
Standard Federal home improvement loans are approved 

usually vvithin 24 hours. You get your money fast, too-normally 
7 days. There's no application fee. No points. So come to 
Standard Federal. For a loan at a speed thatll floor you. 

mx 
M \ Come np to o u Standard. 
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REAL ESTATE 

No. 681 — 83 ir California. 5 kamb. 
mūrinis. 2 dideli miegam., 1 Vi vonios, puiki 
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu 
Įvažiavimu į 2 maš. garažą. Labai švarus 
ir geras pirkinys. Šaukite dabar! 

No. 714 — Brightono 3 butai 3 butų 
mūrinis su 5 kamb. ir 2 miegam, kiek
vienam bute Ištisas rūsys. Nuomininkai 
apsimoka šilumą. Geras pajamų nešėjas 
prie 43-cios ir California Skubinkite ir 
šaukite dabar 

No. 687 — 51-ma Ir Lawndale — 
$39,900 Aluminu apkaltas 2 butų namas 
su 3 miegam, butu savininkui ir 1 miegam 
butas pajamoms. Ištisas rūsys, gražus 
kiemas, geras pirkinys už žemą kainą, 
šaukite dabar! 

No.716 — 59-ta Ir Kostnar. 5 kamb 
mūrinis su 2 dideliais miegam. — 32 m. 
senumo. Gražiai [rengtas rūsys, naujas 
šilumai pečius ir centrinis oro vėsintuvas. 
Labai švarus, daug priedų. Geras pirkinys, 
šaukite dabar! 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 West 66 Place, p^ 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji, 
modern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su 
šoniniu (važiavimu į naują 2-jų maš- garažą. 
Pusiau jrengtas rūsys. Aluminijaus soffit & 
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. 703 — 58-ta & St. Louls apyl. 
Giminingai šeimai arba pajamoms 5 kamb. 
mūrinis namas. 2 miegami savininkui. 
Moderni virtuvė ir vonia. Gražus 3 kamb. 
butas rūsyje pajamoms 2 maš. garažas 
Geras pirkinys Skambinkite dabar. 

No. 686 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys 
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus. 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 698 — 1V2 aukšto namas 71-os 
ir Kedzie apyl. Tik $69,900 — labai ne
brangiai. 6 kamb., 3 karališko dydžio 
miegamieji pirmame aukšte savininkui, 3-jų 
kamb. butas viršuj pajamom ar giminingai 
šeimai gyvent. Švarus rūsys, centr oro vė
sinimas. Naujas stogas ir centr. pečius. 
Naujos ąžuolinės spintos virtuvėje. 2 maš. 
garažas. Puikus namas. Paskubėkite, 
skambinkite tuoj pat. 

V 
No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 

$41,900 — negalima t ikėt 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius „paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys. Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

No. 676 — Pravažiuoki te — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 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. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

BOSTONO LIETUVIŲ 

BALSO 

MINKŲ KAIMO PROGRAMA 

per radijo stoti 
M U M į 136," AM bandos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 

\ed* S. i r V. Minkai 
71 F a « a g u t Road 

S. Boston, Mass. 02127 
Tf!. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas dien
raš t i s "Draugas" . 

REAL ESTATE 

B *wiš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

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 .norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

OMK„ 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
Real tor /Assoc ia te 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

2 butų, 25 metų mūrinis namas. At
skiras karšto vandens apšildymas ir atski
ra elektra. Dideli kamb. Labai geram Chica
gos rajone Skambinti 

RIMAS STANKUS 
361-5950 

- — — — i 

By owner near 68th and Pulaski 
3 bedroom, brick, IV2 bath, finished 

t 

basement, kitchen dinette, fireplace, 
2 car garage. 

284-1040 

IŠNUOMOJAMA — FOR 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti ap?«idomi 
butai po 3V2 ir 4 kamb., po . mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

t -HELP WANTED 

Live in housekeeper—cook for fami-
ly with children in the near north. Ex-
perienced and non smoking preferred. 
Mušt have some knowledge of 
English. Please call 

751-0347 
P- ~ 

M I S Q E L L A N E O U 9' 
— — — — — ^ — ^ — ~ ' i 1 Į 

A V I L I M A S 
' M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . — GA 4-9654 v 

MASTER PLUMBING 
Uceneed, Bontfed, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos pryte-. 
lės. Karsto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 639-2960 

EASY PIEROGI MAKER 
VVith the help of My form no need 
to pinch with fingers to make afl 
šame size pierogi. . , 
* 2 Forms To Choose From 

(Each Form Costs $10.00) 
Makes 20 ps. — Small pierogi 

14 ps. — Large pierogi 
Send $10.00 

To J . Chlypniacz 
4834 W. Henderson 

Chlcago IL 80641 286-6675 

NIDA RCSTAURAMT 
M17 w 71M S*. 

CMtCAGO ' U I M l t 

» » » * « « FOOO * LIOUOB 
2S34 m. LfTM. POZA 

CM0O. IL ( M M PIEROGI KING 



MOŠŲ KOLONIJOSE 

• 

Putnam, Conn. 
NAUJOS KANDIDATĖS 

l VIENUOLYNĄ 
Vienuolyno seselės ir visa 

Putnamo lietuvių kolonija 
džiaugiasi, kad dvi jaunos 
lietuvaitės: Irena Normantai-
tė ir Karina Vaznytė įstojo 
noviciatėmis (naujokėmis) į 
vienuolyną. Rugsėjo 8 d. 
popietyje vienuolyno koplyčio
je vienuolyno kapelionas kun. 
V. Cukuras ir seselių vyresnio
ji seselė Paulė priėmė jaunuo
les kandidatėm s. Neilgos 
pasižadėjimo ir maldų apei
gos kėlė susikaupimą, ypač 
gilų, kai buvo pašventinti ir 
i teikti .-.andidatėms ba l t i 
(kandidačių) galvos apdan
galai, įstojimo — priėmimo 
apeigos baigtos himnu Šv. 
Trejybei, kurį giedojo visi 
dalyvavusieji. 

Kandidatė Irena Norman-
taitė yra baigusi meno mokyk
lą. Jos sesuo Stasė jau yra 
vienuolyno seselė. Kandidatė 
Karina Vaznytė (kurios tėvas 
yra lietuviškos kilmės, motina 
— itališkos), yra kolegijos 
studentė. Abi yra iš Maine 
v a l s t i j o s . T a i p s e s e l ė s 
vienuolyne turi menininkę, bet 
svarbiausia — dvi pajėgias 
seseles dirbti Kristaus vynuo
gyne ir padėti artimui, ypač 
lietuviui. Sveikiname naują
sias seseles, linkime ištver
mės ir pasižadame joms padė
ti. 

NEPABAIGIAMI 
DARBAI ALKOJE 

Amerikos lietuvių kultūros 
archyvo „Alkos" (autonomi
nis Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos padalinys \ Putna-
me. direktoriato nutarimu, 
rugpjūčio 21 d., posėdyje bent 
metams bus samdoma biblio
tekininkė kataloguoti „Alko
je" turimas knygas. Biblio
tekininkė Beatriče Vasaris 
(buvusi Kerbelienė) rugsėjo 1 
d. pradėjo darbą. Kompiuterio 
įsigijimas, nes teikia didelę 
pagalbą katalogavime, ir prie 
jo dirbančio asmens reikalai 
taip pat baigiami sutvarkyti. 

„Alkoje" tęsiamas telkimas 
gausių lietuviškos kultūros 
vertybių, pvz.: prof. dr. J . 
Gimbutas, pedagogai VI. ir V. 
Kulbokai, rašytojas V. Alan
tas, rašyt A. Norimas (Miro

nas), A, Mažiulis — lituanis
tas, kun. R. Krasauskas — 
is tor ikas ir keletas kitų 
palaipsniui perkelia į čia savo 
a r chyvus i r bibl iotekas. 
Kalifornietė Lambertienė taip 
pat atsiuntė kelias dėžes savo 
vyro, rašytojo ir poeto, 
l i t e r a t ū r i n i o p a l i k i m o . 
Dailininkas Lapas padovano
jo gražų paveikslą, o įvairūs 
tautodailės dirbiniai nuolat 
pasiekia „Alką". 

„Alka" jau pakankamai 
gerai žinoma ne tik visuose 
laisvuose pasaulio kraštuose 
esantiems lietuviams mokslo 
žmonėms, bet ir dabartinėje 
Lietuvoje. 

Verta ir toliau ugdyti 
„Alką", kurios tvarkymas 
sumaniai tęsiamas dabartinių 
jos tvarkytojų, ypač kun. R. 
Krasausko ir dr. J. Kriaučiū
no. Tikima, kad ligšioliniai 
„Alkos" rėmėjai, o skatinami 
ir nauji, rems „Alkos" turtini
mo i š l a i k y m o u ž m o j u s . 
„Alka" išsilaiko vien tik rėmė
jų aukomis. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautos dieną, rugsėjo 8-tąją, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės ir Putna
mo lietuviai minėjo religinę 
šventę. Vienuolyno kapelio
nas kun. V. Cukuras aukojo 
šv. Mišias ir jų metu pamoks
le kėlė lietuvių tautos atsparu
mą persekiojimams. J is primi
nė ir Šiluvos Mariją, kuri 
dabartinėje Lietuvoje tikin
čiųjų labai garbinama ir teikia 
s t iprybę persekiojamiems. 
Ragino visus aukotis Marijai 
ir prašyti 3 globos tautai. Po 
pamaldų, *aip ir kiekvieną 
sekmadienį, buvo bendri visų 
dalyvių pusryčiai ir pabendra
vimas. 

J. Kr. 

Laiškai 

AUKOS TAUTOS 
FONDUI DETROITE 

Šių metų rugsėjo 26 d. 
„ D r a u g o " v e d a m a j a m e 
Bronius Nainys bando rasti 
atsakymą į labai rimtą mūsų 
visuomenėje klausimą: „Ar 
dar galimas posūkis į vieną 

bendrą vadovybę". Be ilgų 
išvedžiojimų Bronius Nainys 
tuojau pat randa ir atsakymą, 
kad tai neįmanoma todėl, kad . 
Tautos šventės minėjimo metu 
Detroite vykę „kuriozai — kur 
prie salės, kurioje vyko LB 
apylinkės ruošiamas Tautos 
šventės minėjimas, kori
doriuose plasnojo politikieriai 
ir iš į minėjimą einančių 
žmonių lupo aukas Tautos 
Fondui, tam VLIKo iždui, 
kuris apmoka mūsų politikie
rių posėdžių kelionių ir kito
kių žodžių žaidynių išlaidas". 

Mes, Tautos fondo atstovy
bės Michigan valstijai valdy
bos nariai, tiesiog stebimės 
Broniaus Nainio „piUetine 
drąsa" rašyti apie dalykus, 
kurių nematė, nes aprašo- ( 
rnajame minėjime jis nedaly
vavo, o tik remiasi „kažkieno I 
pašnibždomis". Todėl mes | 
Tautos fondo atstovybės . 
Michigan valstijai valdybos 
vardu pareiškiame, kad tai 
netiesa, nes jokio organizuoto 
aukų rinkimo Tautos fondui 
nebuvo, išskyrus patarna
vimą ke l i ems vyresnio 
amžiaus tautiečiams, rečiau 
dalyvaujantiems renginiuose, 
priimant, o ne „išlupant" jų 
pasiūlytą auką Tautos fondui. 
Mes tik apgailestaujame, kad 
Bronius Nainys be jokio 
atsakomybės jausmo paskel
bė netiesą ir tuo padarė 
„ m e š k o s p a t a r n a v i m ą " 
siekiui, ieškant bendros vado
vybės mūsų lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje. 

Eugenija Bulotienė 
Tautos fondo atstovybės 

Michigan valstijai 
valdybos pirmininkė 

Vincas Tamošiūnas 
valdybos sekretorius 

LITUANISTAI 
IŠKRAIPO PAVARDES 

Skelbiant lituanistikos 
katedros mecenatus, „Drauge" 
(1986X2, nr. 192, 4 psl.) 
i škraipyta mano 71-uoju 
sąrašo mumeriu pažymėta 
pavardė, nes aš esu ne 
Mikaliūnas, o Mikeliūnas. 
Su garbėtroškomis niekad 
nėjau ir neisiu lenktynių, bet 
nemėgstu visokių klaidų, taigi 
ir rašybos. Be to, ir neblogas 
pradžios mokyklos mokinys 
žino, jog East Chicago yra ne 
Illinois (IL), o Indiana (IN) 
valstijoje. 

J. Mikeliūnas 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS 
JUBILIEJAUS IŠKILMĖS 

Jau pusė vietų užsakyta 
Waldorf-Astoria viešbutyje 
Manhattane Lietuvių Kata
likų religinės šalpos pokyliui, 
kuris bus po iškilmingų Mišių 
Šv. Patriko katedroje šešta
dienį, spalio 25. Mišios prasi
dės 5:30 v.v., kokteiliai 7 v.v., o 
banketas 8 v.v. 

Viešbutyje bus pagerbtas 
didelis Lietuvos kenčiančios 
kovojančios Bažnyčios bičiulis 
Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Joseph Bernardin. Taip 
pat bus pagerbti apaštališ
kasis protonotaras prel. Jonas 
Balkūnas, ilgus metus Reli
ginės šalpos reikalų vedėju 
buvęs kun. S. Raila bei kiti 
Religinės šalpos pionieriai. 
Bus pagerbtas taip pat Reli
ginės šalpos naujai išrinktas 
pirmininkas vysk. P. Balta
kis. OFM. 

Į iškilmes stalus jau užsisa
kė renginio komiteto pirminin
kas dr. Juozas Kazickas ir 
ponia. Lietuvių Fondas, lietu
viai pranciškonai. Nekalto 
Prasidėjimo seselės iš Put
namo, Marytė Šilinskienė. dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai, 
Ateitininkų federacija. Iš 
Romos į iškilmes atvyksta šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius prel. Algimantas 
Bartkus. 18 Dalias, Texas, 
atvyksta dr. V. Vygantas su 
ponia. Dr. V. Vygantas sutiko 
būti vakaro tostmeisteriu. 

Vakarinę programą praves 
ž y m u s s o v i e t o l o g a s dr . 
T h o m a s Bird iš Queens 
College. 

Pavieniai bilietai į renginį — 
125 dol., o stalas 10-čiai 
asmenų 1000 dol. 

2 M I L . D O L . DAR
BININKŲ 

LAVINIMUI 

Caterpillar bendrovė moder
nizuoja savo įmones, kad būtų 
reikiamai pamokyt i dar
bininkai, kurių susidarė net 
9,000. Bendrovė buvo paskirta 
2 m i l . d o l e r i ų . Naują 
paruošimą gaus 1,100 darbi
ninkų, tarnaujančių Auroroje 
ir Joliete Šios bendrovės 
įmonėse. 

KETVERIŲ 
METŲ 

MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.fA. 
JONAS 

VISClUS 

Buvo gimęs 1919 metais, kovo mėn. 8 dieną. Mirė 1982 
metais, spalio mėr.. 9 dieną. 

Prabėgo keturi liūdesio meteliai, kai netekau Tavęs. 
Krenta pageltę lapai nuo medelių, vysta gėlės, ilgesys, liū
desys ir gailesys spaudžia mano širdį, kai rašau Tau laišką. 
Visur, kur matau Tave — girdžiu Tavo balsą. Brangus 
•Jonai. Tu tebesi ir būsi gyvas mano širdyje ir mintyse tol, 
kol aš gyvensiu. Jo brangiam atminimui, liūdnos sukakties 
proga už Jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Mari
jonų koplyčioje ir Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Bridge-
porte. gruodžio mėn. 30 d., 7 vai. vakare. 

Liūdinti Valerija. 

A.fA. 
KĘSTUTIS KAZIMIERAS 

JANULAITIS 

je.) 
Gyveno; San Clemente, California. (Anksčiau Chicago-

Mirė 1986 m. spalio 5 d., sulaukęs 43 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Casey ir Markus-

duktė Kathy Janulaitis; tėvai: Vytautas ir Salomėja; brolis 
Mindaugas su žmona Carol, jų vaikai Victoria ir Michael ir 
km giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
. ' į ~ t penktadienį, spalio 10 d. nuo 5-9 vai. vakaro 

Laidotuvės »vyks šeštadienį, spalio 11 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 

, parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio, sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietu vių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
pažjstamCSs dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, duktė ir tėvai . 
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-3245. 

ir 

A.fA. 
Liudas B. Černiauskas 
Gyveno Edmonton, Canada. (Anksčiau Chicagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje.) 
Mirė 1986 m. spalio 1 d., sulaukęs 35 m. amžiaus. 
Gimė Anglijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai: Bronius ir Bronė 

Černius, 4 seserys: Danutė Ripskis su vyru Stasiu, Danguo
lė Scalzo su vyru Steven, Dalia ir Laima Černius; brolvai
kiai Vytas ir Tomas Ripskiai, Stepas ir Krista Scalzo; krikš
to tėvai: Aksenija ir Bronius Kuras ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. penktadienį, spalio 10 d. nuo 3-9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 11 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
''etuvių kapines. 

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

Nuliūdę Tėvai i r seserys. 
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 4762345. 

MIRUS 

A.tA. 
ALGIRDUI KURAUSKUI, 

žmonai INAI ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Santara-Šviesa 

A.fA. 
VERONIKĄ SNARSKIENĘ, 

mūsų draugijos narę, liūdėdamos lydime malda į 
amžinybę. Velionės dukrai STEFANIJAI, sūnums 
VACLOVUI ir ALBERTUI bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mylimai Motinai ir Uošvienei 

A.fA. 
KOSTAI MAŠIOTIENEI 

išsiskyrus iš savųjų tarpo, mūsų mielus draugus ir 
bendrakeliautojus, MILDĄ ir dr. ROMA POVILAI
ČIUS, giliai užjaučiame jų skausme. 

Angelą ir Vytenis Dirkiai 
Viktorija ir Kazys Kleivai Florida 

Lietuvos valstybinio teatro pirmūnui, aktoriui 

A.tA. 
HENRIKUI KAČINSKUI 

minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną SOFIJĄ, jo bro
lį komp. JERONIMĄ, visus giminaičius ir artimuo
sius. 

L.B. Sunny Hills 
apylinkės valdyba 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. spalio mėn. y d. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
SOPHIE 
BARČUS 

LAURINAVICICTĖ 
Sohie Barčus 

šeimos radijo įkūrėja 

Mūsų mylima motina ir senolė mirė 1%I m. spalio 9 d. 
Palaidota amžinajam poilsiui Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiaulių apskr.. Užvenčio miesto. 
Amerikoje išgyveno 57 metus. 

Paliko giliai nuliūdusius dukterį Aldoną Daukus. anū
kus Terry. Michael ir Sophia ir kitus gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionė priklausė SLA 208-tai moterų kuopai, Amerikos 
Legiono 271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagelbiniam 
vienetui. Chicagos Lietuvių Moterų klubai, Balfui ir kitom 
draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti už jos sielą 
šv. Mišios buvo atnašautos šiandien, spalio 9 d.. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Prašome visus gimines ir draugus prisiminti 
velione savo maldose. 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime. Tegul Gailestingas Dievas Tau suteikia amžinąją 
ramybe. 
Šią dvidešimt penkerių metų mirties sukaktį liūdnai pamini 

Duktė , anūka i ir kiti g iminės. 

A.tA. 
MKCIUI PETRAUSKUI 

mirus, jo žmoną ANTANINĄ, sūnų RAIMUNDĄ su 
šeima, dukrą VERĖNĄ, sūnų LEONĄ, seseris JAD
VYGĄ, STEFANIJĄ ir STASE su šeimomis, gimines 
ir artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos Detroite 
choro vadovas ir choristai su šeimomis 

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 Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel . RE 7-1213 

11028 Sou thwes t Hwy.. Pa los Hills, Ill inois 
Tel. — 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 662-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. spalio mėn. 9 d. x Chicagos s k a u t i n i n k i ų 
d raugovės sueiga bus pirma
dienį, spalio 13 d., 7 vai. v. sk. 
Reginos Kučienės namuose, 
S626 S. Mozart St. Visos 
Chicagoje ir a p y l i n k ė s e 
gyvenančios s k a u t i n i n k ė s 

1 

x V a k a r o n ė su Pu tnamo 
seselėmis bus rytoj, penk
tadienį. Jaunimo centro kavi
nėje 7:30 vai. vak. Seselės 
rodys filmą iš savo darbų 50 
metų gyvavimo Amerikoje 
sukakties. Rengia Chicagos 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių rėmėjai. 

x Ateit ininkų federaci
jos valdybos posėdis įvyko 
spalio 7 d. Marijonų vienuo
lyno patalpose Chicagoje. 
Valdyba įvertino 1986 m. rug
pjūčio mėnesį įvykusias jubi
liejinę stovyklą ir nepaprastą 
konferenciją. Stovyklos ir kon
ferencijos įvertinimas, paskai
tų tekstai, darbų santraukos ir 
pan. bus spausdinami „Atei
tyje". Posėdyje Ateitininkų 
federacijos valdyba aptarė 
tarybos posėdžio išvadas, 
statutą, fondą ir kitus reika
lus. Jubiliejinės stovyklos ir 
nepaprastos konferencijos pro
ga „Amerikos Balsas" trans
liavo pranešimą ir pasikalbė
jimus. Ateitininkų federacijos 
valdyba ir federacijos nariai 
šalia organizacinių reikalų 
rūpinasi Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus švente. 

x Rasa (Kamantai tė) i r 
Paulius Raga i spalio 7 d. 
susilaukė pirmgimio sūnaus 
Andriaus Antano. Nauja
gimiu džiaugiasi ne tik jau
nieji tėvai, bet taip pat ir sene
liais tapę Aldona Kamantienė, 
bei Praurimė ir dr. Leonidas 
Ragai. 

x Tony Mankus, kaip 
advokatas, dirba didelėje 
advokatų bendrovėje McKen-
zie ir McKenzie, tel. 774-8388. 

x I l o n o s Z u b r y t ė s i r 
Frank F r a g h i a sutuoktuvės 
bus a te inant į šeštadienį 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke. 

x Kviečiame visus golfo 
mėgė ju s d a l y v a u t i Le-
monto Maironio mokyklos 
golfo iškyloje, kuri įvyks 
sekmadienį, spalio 19 d. Old 
Oak Country Club, 143-čia ir 
Parker Rd. nuo 12 vai. p.p. 
Visiems sveč ;ams veiks už
kandžių bufevas. Dėl plates
nės informacijos prašome 
skambinti 231-5851 arba 359-
1496. 

(pr.) 

x Už a.a. Vincą ir Antani
ną Povilaičius šv. Mišias 
atnašaus kun. V. Bagdanavi-
Čius. MIC spalio 11-tą dieną, 9 
vai. ryto Tėvų Marijonų koply
čioje. Po pamaldų — pamink
lo šventinimas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Artimuosius prašo
me dalyvauti. 

(pr.) 

x Seklyčia — tai Vyres
niųjų l ietuvių cent re nau
ja i į r e n g t a l i e t u v i š k a 
valgykla. Įvairus patiekalų 
p a s i r i n k i m a s . Ma lonus 
patarnavimas. Vyresniesiems 
$1.25 nuolaida. Seklyčia atida
rą kiekvieną dieną, išskyrus 
trečiadienį, nuo 11 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Kviečiame visus 
apsilankyti, skaniai paval
gyti, susitikti su draugais, 
praleisti laiką jaukioje lietu
viškoje atmosferoje. Sekly
čios ad re sas : 2715 W. 71st 
St. Telefonas 476-2644. 

(sk.) 

A R A S 
nonKijrne ir taisomo visu TUMU 

S T ( X , l S 
Su aukštu p j t v r imu. cs.imc 

apdrausti . Pats pr i / i i i r iu darbą 
AR\ \ H \ S K l f l \ 

arha t a rp I C* v r ir s \ \ 
tel 4 34 -V — 

x Rašyt . Birutė Pūke-
levičiūtė, „Draugo" bend
radarbė ir kelis kartus „Drau
go'* romano laureatė, šį 
penktadienį išvyksta nuola
tiniam apsigyvenimui į Dayto- kviečiamos dalyvauti, 
na Beach, Fla. Kaip Chica
goje, taip juo labiau Floridoje 
ji nežada apleisti kūrybinio 
darbo, ir galima laukti naujų 
kūrinių. Rašyt. B. Pūkelevi-
čiūtei tenka tik palinkėti nau
joje vietoje gerai įsikurti ir 
tęsti savo kūrybą. 

x lnž. Algimantas Gečys 
iš Philadelphijos, Pa., JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
buvo atvykęs į LFB konferen
ciją Chicagoje ir ta proga 
dalyvavo ir „Draugo" ban
kete Martiniąue pokylių salėje. 
Grįžęs į namus mums parašė 
malonų laiškutį: „Dar vis 
gyvenu maloniais „Draugo" 
banketo prisiminimais. Malo
nu buvo jame matyti tokią 
gausią, gerai nusiteikusią jo 
skaitytojų šeimos dalį. Ta pro
ga Teresė ir aš jungiamės siųs
dami 25 dol. paramą savo 
dienraščiui paremti". Nuošir
dus ačiū už auką ir laiškutį. 

x Vid. Vak. apygardos 
valdyba, kuriai pirminin
kauja B. Vindašienė, rengia 
Clevelando Vyrų okteto 
koncertą spalio 19 d. 

x Dal ia Sruogaitė-Bylai-
t ienė skaitys paskaitą rašy
tojos Sofijos Čiurlionienės 
gimimo šimtmečio minėjime, 
kurį spalio 26 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose rengia 
Chicagos skaučių tuntai. Ta 
proga D. Bylaitienė suruoš ir 
S. Čiurlionienės raštų, laiškų, 
nuotraukų ir kt. parodėlę. 

Jos visada visiems pasiruošusios 
padėti: Marija Saliklienė ir Anice
ta Mažeikienė priima nario mokes
tį Putnamo seselių rėmėjų susi
rinkime. 

Nuotr. Z. Zilevičienės 

x „Š.m. spalio mėn. 19 d., 
sekmadienį 2 vai. p.p. Lietu
vių Tautiniuose namuose, 
Chicagoje, ruošiamas Jono 
Švobos knygos „Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva" pris
tatymas. Su knyga supažin
dins dr. Br. Nemickas. Ištrau
kas skaitys stud. Renata 
V a r i a k o j y t ė . Men inę 
programą atliks dainininkė 
Linda Burbienė. Pasisvečia
vimas prie kavutės. Įėjimas 
visiems laisvas. Maloniai 
kviečiame Chicagos lietuvius 
skaitlingai dalyvauti". 

Rengia A.L. Tautinės 
S-gos valdyba. 

(pr.) 

x Ieško giminių: Lukošių 
(Justino ir Sofijos) jauniausia 
duktė Joana ieško Ivan Aukš-
kalnio (sūnaus Charles Aukš-
kalnio). Jis arba apie jį žinan-
t i e j i p r a š o m r a š y t i : 
DRAUGAS c/o *619, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x L i e t u v o s D u k t e r y s 
k v i e č i a drauge atšvęsti 
rudens derliaus Švente jų 
ruošiamam pokylyje spalio 11 
d., 7 v.v. Jaunimo centre. 
Programoje — sol. Pr. Ragie-
nė, vaišes, gausūs laimikiai. 
Rezervacijos ir bilietai dr-jos 
rastinėje, 2735 W. 71 St., tel. 
925-3211 (kasdien 10-5, ftestad. 
10-2). Laukiame fantų laimės 
iuliniui praturtinti. 

(sk.) 

x Li tuanis t ikos s p a r n a i 
— filmas video pagalba bus 
rodomas Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį 2 vai. p.p. Kun. Juozo 
Juozevičiaus kilnios mintys, 
maldos ir p a l a i m i n i m a s . 
Pensininkų sveikatos reika
lai. Kraujospūdžio matavi
mas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. 
Visiems įėjimas laisvas. 

x Jūrų skau t i jos ve ik l a i 
paremti šeštadienį, spalio 18 
d., 7 vai. vak. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje ruošiamas 
tradicinis vakaras — „Puota 
jūros dugne". Visi kviečiami. 

x Akademinio s k a u t ų są
jūdžio met inė š v e n t ė bus šį 
savaitgalį, spalio 10 ir 11 die
nomis. Penktadienį, spalio 10 
d., 7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose namuose bus laiko
mos šv. Mišios ir naujų narių 
pakėlimai. Šeštadienį, spalio 
11 d., 6 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose vyks 
metinis pokylis. Dėl regis
tracijos kreiptis į tn Nidą 
Bichnevičiūtę 656-3721. 

x Dr. Gedas i r A l d o n a 
Griniai, Flossmoor, 111., mūsų 
rėmėjai, negalėdami dalyvauti 
Draugo metiniame bankete, o 
buvojau isigiję bilietus, tą sumą 
— 50 dol. paaukojo Draugo 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū. 

x Birutė ir Petras Buchai, 
Oak Lawn, 111., buvo įsigiję bilie
tus į Draugo banketą, bet dėl 
rimtų priežasčių negalėjo jame 
dalyvauti ir sumą — 50 dol. 
paaukojo "Draugui". Nuoširdus 
ačiū. 

x Elena Mūrel is , West-
minster. Cal., atsiuntė visą 
šimtinę ir pratęsė „Draugo' ' 
p r e n u m e r a t ą v i e n i e m s 
metams. E. Mūrelį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
mielą paramą labai dėko
jame. 

x „L i tuan i cos" fu tbolo 
klubo vyrų komanda Šį sek
madienį, spalio 12 d., žais 
pirmenybių rungtynes prieš 
turkų „Bullets" komandą. 
Rungtynės bus Marąuette 
Parko aikštėje. Pradžia 3 vai. 
p.p. Visi futbolo mėgėjai kvie
čiami. 

Illinois sen. Judy Baar Topinka buvo pagerbta už rūpestį etninėmis grupėmis ir jų reikalais 
rugsėjo 27 d. Iš kairės: dr. Ben Liu, kiniečių respublikonų vadovas, sen. J. B. Topinka. Anato
lijus Milūnas, respublikonų tautybių pirmininkas, ir Richard Gunter. Amerikos vokiečių 
respublikonų pirmininkas. Topinka yra Amerikos čekė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LITUANISTIKOS 

K A T E D R O S JKŪRIMO 
UŽBAIGTUVĖS 

Lituanistikos katedros vajui 
užbaigti pokylis buvo sureng
tas spalio 4 d. Jaunimo cent
re. Pokylį pradėdamas dr. P . 
Kisielius savo kalboje pabrė
žė, kad lituanistikos katedra 
yra mūsų lietuviškoji šven
tovė. Šiandien mes keliame 
užbaigtuvių vainiką. Sveikino 
svečius, kviesdamas linksmai 
praleisti vakarą. Katedros 
rėmimo komiteto pirmininkas 
dr. Kisielius pokyliui vado
vauti pakvietė P. Jokubaus-
kienę ir B. Jasaitienę. Maldą 
sukalbėjo ,,Laiškų lietu
viams" redaktorius kun. J . 
Vaišnys. Vakarienės metu 
fortepijonu svečius linksmino 
A. Narbutis. Vaišės buvo gau
sios. 

B. Jasaitienė pažymėjo, kad 
susirinkome pasidžiaugti dide
liu laimėjimu — užbaigėme 
surinkti 600,000 dol. Lituanis
tikos katedros įsteigimui ir 
užlaikymui. Buvo iššaukti gar
bės svečiai: Illinois univ. kanc
leris D. Langenberg, slavų ir kuriais pateisiname savo būvi 
baltų studijų skyriaus va- mą išeivijoje 
d o v ė p r o f . B . S l j i v i c -
Simsic, prof. N. Moracevich ir 
savieji vadovaujantieji kated
ros įsteigimo darbe. 

Vyt. Kamantas supažin
dino su Lituanistinės kated
ros įsteigimo istorija. PLB 
dėkinga Illinois universitetui, 
priglaudusiam lituanistines 

leris dėkojo už tokią lietuvių 
auką lietuvių kalbos, kultūros 
studijoms. Slavų ir baltų 
kalbų skyriaus vedėja prof. B. 
Sljivic-Simsic lietuviškai 
pasakė ačiū. Dr. Noravich 
taipgi lietuviams nuoširdžiai 
dėkojo. 

Lietuvių fondo vardu šiuo 
laimėjimu džiaugsmą pareiš
kė dr. A. Razma: Katedra tai 
vienas didžiųjų išeivijos lietu
vių laimėjimų L. fondas kated
rai yra skyręs 80,000 dol. 

Lit. Katedros vedėjas dr. Br. 
Vaškelis priminė, kad katedra 
pradėjo trečius metus. Iš viso į 
lituanistines studijas yra užsi
registravę 32. D. Račiūnaitė 
artėja prie doktorato. Sukū
rėme instituciją, kuri pragy
vens mus visus. Tebūnie Lit. 
katedra uostas nuo ištau-
tėjimo audrų. 

LB krašto valdybos vardu 
sveikino Br. Juodelis, pažy
mėdamas reikalą katedrą 
užpildyti mūsų jaunimu. J. 
Kavaliūnas, kuris yra pradė
jęs ir vedęs lėšų telkimą kated
rai, pabrėžė, kad katedra yra 
vienas iŠ didžiųjų darbų, 

Sveikindamas PLB vykd. 
v icepi rmininkas prof. T. 
Remeikis pranešė, kad buvo 
susitarta su V. Kamantų toliau 
tęsti pirmininko pareigas. 

Gen. kons. V. Kleiza bai
giamąjį žodį sakydamas, svei

kino PLB, Liet. fondą už atlik
tą darbą. Bet čia kartu ir 
darbo pradžia — išvystyti 
katedros veiklą, kad šven
čiant dešimtmetį turėtų kated
ra didelę biblioteką ir būtų 
lituanistinių tyrimų centras. 
Dėkojo Illinois universiteto 
vadovybei už pasitikėjimą 
lietuviais. 

V. Kamantas paskelbė apie 
aukas iš kitų miestų: D. Navic
kienė jau turi 4000 dol., R. 
Ambrazaitytė — 4000 dol., J. 
Stukas 2400 dol., iš V nados 
gauta 9,100 dol. 

Dr. P. Kisielius pravedė tos
tą už įsteigtą katedrą. Sugie
dota ,,Gaudeamus igitur". Gro
jant Neo lituanų orkestrui 
vyko šokiai. 

Juoz. Pr. 

FILISTERIU SKAUTŲ 
SĄJUNGOS POBŪVIS 

Jauna ir energinga Filis
terių Skautų sąjungos Chica
gos skyriaus valdyba, kurią 
sudaro S. Kerelytė — pir
mininkė, V. Kerelytė — vice
pirmininkė, R. Likanderytė — 
sekretorė, V. Eidukaitė-
Milavickienė — iždininkė ir A. 

Baukutė — renginių vado
vė, jau seniai nerimo, galvo
dama, kaip išjudinti Chicagos 
skautus filisterius, kurių sąra
šuose yra daugiau kaip 200. O 
kas būtų, jei jie visi imtų ir 
ateitų! Pradėta tuo reikalu tar-

x Ant ro ka imo š.m. prog
ramoje vaidinami mūsų klasi- studijas. Ši Lituanistikos 
kų Kazio Binkio ir Vinco katedra yra pirmoji ir vienin-
Krėvės humoristiniai kuri- telė laisvajame pasaulyje, 
niai. Pasirodymai Playhouse. Katedra pavadinta Pasaulio 
2515 W. 69 St., spalio 11,12,18, L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
19 ir 25 d., šeštad., 8 v.v., Lituanistikos Katedra, 
sekm. — 6 v.v. Rezervacijos Dėkojo Illinois universiteto 
Gifts I n t e r n a t i o n a l , 4 7 1 - vadovybės žmonėms, St. Bal-
1424. 

(pr.) 

x NAMAMS P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ieinamais nuoš imčia i s . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

x TAUTOS FONDO CHICA
GOS KOMITETAS 1986 m. 
spalio mėn. 12 d. f sekmadienį) 
2:30 vai. p.p. Lietuvių Tautiniuo
se namuose (6422 S. Kedzie Ave.) 
ruošia TAUTOS FONDO TRADI
CINIUS PIETUS. Maloniai 
kviečiame lietuvišką visuomenę 
šiuose pietuose dalyvauti. Savo 
dalyvavimu Jūs paremsite mora
liai ir materialiniai Tautos Fon
do atliekama darbą. Pietų metu 
meninę dalį atliks solistė Eglė 
Rūkštelytė ir pianistas Robertas 
Mockus. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti ligi spalio mėn. 
8 dienos tel. 737-0928 arba 
424 2904. Pietūs - 15 dol. 
asmeniui. 

<sk.) 

zekui, J : Kavaliūnui ir dau
geliui kitų. ypač dr. P. Kisie
liui ir Br. J a s a i t i e n e i , 
vadovavus i ems Katedros 
rėmimo komitetui, kuris buvo 
sudarytas iš 19 asmenų. 

Katedra gimė Chicagoje. Jos 
o rgan izav imo užuomazga 
buvo LB vadovybė, pirminin
kaujant Br. Nainiui. Buvo 
įsteigtas specialus fondas, 
kurį inkorporuojant pasirašė 
V. Kleiza, A. Juodvalkis ir V. 
Kamantas. Su universitetu 
pasirašė sutartį dr. A. Raząia 
ir V. Kamantas. Daug pasi
darbavo N. Balzarienė. St. 
Jokubauskas su komitetu 
suorganizavo labai sėkmin
gus laimėjimus. Aukotojų 
pava rdės bus su rašy tos 
specialioj knygoj . Daug 
parėmė Lietuvių fondas. 

Spalio 4 d. pasiekta 600,000 
dol . ka tedra i už t ikr in t i . 
Turimas dar ir stambesnis 
likutis, iš kurio sudaromas 
St. Barzduko vardo tyrimų 
fondas. J am Aušra Barz-
dukaitė ir Rytas Babickai 
paaukojo 5000 dol. Univer
siteto kancleriui buvo įteikti 
čekiai — 100,000 dol. Kanc-

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— A.a. J o n a s Danvs (Da-
n i u s e v i č i u s ) , l i tuan is tas , 
buvęs Rokiškio ir Niurtingeno 
Vokietijoje gimnazijų direk
torius, dėstęs kalbą Kalbų ins
titute Monterey, Calif., tenai 
mirė spalio 2 d., sulaukęs 80 
metų amžiaus. 

— Nijolė Pup ienė praneša, 
kad prie Šv. Kazimiero parapi
jos po lietuviškos sumos 
Mišių gailestingosios seselės 
vėl pradės tikrinti kraujo 
spaudimą. 

— Li tuanis t n ė mokyk la , 
kuri Los Angeles veikia^ prie 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios 
turės metinį balių lapkričio 22 
d. Balių rengia tėvų komitetas 
Šv. Kazimiero parapi jos 
viršutinėje salėje. 

tis dar ankstyvą pavasarį. 
Valdyba pasikvietė į talką 
filisteres D. Eidukienę, J. 
Kerelienę, Al. Likanderienę ir 
N. Maskaliūnienę ir filisterius 
K. Ječių ir A. Rauchą. 

Posėdžiavom. svars tėm, 
ginčijomės ir diskutavom, 
sutapo nuomonės ir nesutapo. 
Ir laikas buvo problema, ir vie
ta, ir programa. Ar daryti 3 
dienų savaitgalį, ar užteks 
vienos dienos? Kada geriau — 
šeštadienį ar sekmadienį, ar ir 
šeštadienį ir sekmadienį? 
Kokia programa — rimta, 
linksma, paskaitos, kupletai, 
baletas. Posėdžiavom, svars
tėm. bandėm. Galų gale nuta
rėm ruošti a t s ipaž in imo 
vakarą su paskaita ir pietu
mis. Pažįstami tarp savęs mes 
jau esam seniai, tačiau keletą 
metų nemačius tų veidų, malo
nu juos ir vėl sutikti, pasi
dalinti mintimis, pabendrau
ti. Jei gerai pavyks, ruošim 
dar kartą. 

Chicagoj rasti laisvą šešta
dienio vakarą ar sekmadienio 
popietę beveik neįmanoma. 
Nežiūrint, kaip anksti pradedi 
..Draugo" renginių kalen
doriuj skelbtis, vis tiek kas 
nors kur nors susikryžiuoja. 
Tačiau tuo metu, kai sutarėm, 
rugsėjo 27 d. buvo pati pato
giausia data. Atrodė, kad dar 
balių sezonas nebuvo prasi
dėjęs, ir renginių kalendoriuj 
tai dienai niekas nieko neskel
bė. Suplanavus kartais išeina 
kitaip. Atsipažinimo vakarą 
rugsėjo 27 d. Tautiniuose 
Namuose atidarė fil. S. Kerely
tė, valdybos pirmininkė. J i 
trumpu žodžiu pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė prof. 
fil. Br. Vaškelį paskaitai. Filis
terio paskaitos tema „Filis
teris šiandieniniam gyve
nime". Tema aktuali, įdomi ir 
gerai paruošta, greičiausiai 
bus a t spausd in ta ..Mūsų 
Vyty". O ir pats filisteris mo
ka kalbėti, net nustebome, kai 
jau ėjo sėsti į vietą, nes atro
dė, kad tik keletą sakinių tepa
sakė. Gėlę — baltą gvazdiką 
— prisegė fil. A. Baukutė. 
Rausvomis rožėmis valdybos 
pirmininkė apdovanojo savo 
ruošos komitetą. Vakarienė, 
kava, vynas, dainos. Vakaras 
praėjo labai maloniai. Skai
tant, kad sąraše yra netoli 300 
pavardžių, filisterių galėjo 
būti žymiai daugiau. Net vie
nas svečias paklausė, a r skau
tus filisterius sudaro tik mote
rys, ar vyrai nepriklauso 
sąjungai? Na, žinoma, pri
klauso ir jų yra, bet salėje tą 
vakarą jų buvo mažuma. 
Tačiau nuotaika buvo gera, 
visi patenkinti (gal vienas 
kitas ir išėjo susiraukę), bet 
daugumos pageidavimu suta
rėm ir vėl gan greitu laiku tokį 
vakarą ruošti. 

Al. Likandenervė 

Lisa Kosmonaitė-Beigienė modeliuoja I>ee parduotuvės 
drabužius. Ji modeliuos K. Donelaičio lit. mokyklų rengiamoje madų 
p a r o d o j e Nuotr J . Tamulaičio 
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