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TSRS KP CK Gen. Sekretoriui 
M. Gorbačiovui 
RRT Pirmininkui K. Harčevui 
LTSR Ministrų Tarybai

Pareiškimas
Mes, Klaipėdos miesto ir visos 

Lietuvos katalikai, 1961 m. 
savo lėšomis pasistatėme Klai
pėdoje Taikos Karalienės 
bažnyčią, 200 m. gyvenamą 
namą ir 3 garažus. Tais pačiais 
metais, dar nepradėjus ja nau
dotis, N. Chruščiovo įsakymu, 
bažnyčia su minėtais pastatais 
iš mūsų buvo atimta ir paversta 
koncertų sale. Esame nu
skriausti, nes niekuo nenusi- 
kaltome. Bažnyčią statėme su 
valdžios leidimu. Dabar 
neturime kur melstis. Mūsų 
turima bažnytėlė yra 
labai mažutė 48 m. užima 
presbiterija, 216 m. lieka 
tikintiesiems. Mes joje netel- 
pame: vieni alpsta nuo tvan
kumo bažnyčioje, kiti priversti 
kaitroje, šaltyje ir lietuje stovėti 
lauke, klauptis ant snieguotų ir 
purvinų šaligatvių, įrengti gal
ingi ventiliatoriai kelia didžiulį 
triukšmą. Langai žiemą ir 
vasarą atidaryti, nuo skersvėjo 
žmonės dažnai suserga.

1939 m. Klaipėdoje gyveno 
apie 60,000 gyventojų, o veikė 
5 bažnyčios. Kai 1961 m. buvo 
statoma bažnyčia, gyveno apie 
80,000 gyventojų, o dabar jau 
gyvena 200,000. 1961 m., 
uždarius bažnyčią Nidoje ir 
Juodkrantėje, Klaipėdoje ir jos

KATALIKAI PASAULYJE
UKRAINOS BAŽNYČIA 

IŠEINA IŠ POGRINDŽIO

Uždraustos ukrainiečių unitų 
Bažnyčios du vyskupai ir 23 ku
nigai paskelbė deklaraciją, jog 
jie pradėsią teikti bažnytinius 
patarnavimus viešai. Unitai yra 
rytų apeigų krikščionys, pripa
žįstantys Romos autoritetą, t.y. 
katalikai. Ukrainos Katalikų 
Bažnyčia buvo oficialiai lik
viduota 1946 m ir tuo metu ji 
perėjo į pogrindį. Deklaracijoje, 
kurią taip pat pasirašė 186 vie- 
nuoliai-ės ir pasauliečiai, ra
šoma, „Mes laikome, kad nebe
naudinga pasilikti pogrindyje” 
ir joje pažymi „vienos dalies uk
rainiečių katalikų Bažnyčios 
išėjimą į viešumą”. Žinia, 
pasirašiusieji rizikuoja areštu, 
kadangi Ukrainoje katalikų 
Bažnyčia yra oficialiai 
uždrausta.

Deklaracija, kuri pasiekė 
ukrainiečių katalikų vadą kard. 
Miroslavą Lubačivskį, gyve
nantį tremtyje Romoje, prašo 
pop. Joną Paulių II spausti 
sovietinę valdžią įteisinti 
katalikus Ukrainoje. Kard. 
Lubačivskis yra padavęs 
prašymą susitikti su Šv. Tėvu, 
prašydamas jo patarimo šiuo at
žvilgiu, tačiau pareiškė, kad 
deklaraciją pasirašiusieji išstatė 
save į pavojų, nes jis nežino, 
kokios įtakos sovietams šiuo 
atveju popiežius galėsiąs turėti.

Pasirašiusieji taip pat dek
laraciją įteikė vyr. KP Tarybai 
Maskvoje, minėdami Gorbačio
vo „glasnost” pažadą atleisti 
valdiškus varžtus. Signatarų 
sprendimas kaip tik rėmęsis 
naująja Sov. Sąjungos „rekons
trukcija”, atnešusia „palan
kesnes sąlygas”. Spėjama, kad 
pogrindinėje ukr. katalikų Baž

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

Klaipėdos ir visos 
Lietuvos katalikų

apylinkėse buvo apie 130,000 
katalikų.

Iki šiol dėl Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčios grąžinimo 
buvo kreiptasi:

1.1974 m. pasiųstas pareiški
mas su daugiau, kaip 3,000 
parašų Religijų reikalų ko
miteto pirmininkui Kurojedo- 
vui.

2. 1979 m. kovo mėn. pareiški
mas Aukšč. Tarybos Prezidiumo 
primininkui L. Brežnevui ir 
Kurojedovui su 10,241 parašu.

3. 1979 m. spalio mėn. pareiš
kimas L. Brežnevui ir Kurojedo
vui su 148,149 parašais,

4. 1980 m. pareiškimas L. 
Brežnevui ir Kurojedovui su 
600 parašų.

5. 1981 m. birželio mėn. 3-jų 
asmenų delegacija lankėsi 
Komunistų Partijos Centro 
komitete ir Religijų reikalų 
taryboje.

6. 1981 m. antrą kartą 10 
asmenų delegacija lankėsi RRT.

7. 1982 m. pasiųstas pareiški
mas L. Brežnevui ir Kurojedo
vui su 21,033 parašais.

8. 1982 m. pasiųstas pareiš
kimas L. Brežnevui.

8. 1982 m. trečią kartą 10 
asmenų delegacija lankėsi 
Maskvoje RRT.

(Bus daugiau)

nyčioje esama 4.5 mil. tikinčiųjų 
su 10 vyskupų ir 1,000 kunigų, 
visi, žinoma, slaptai įšventinti.

NAUJI ARKIVYSKUPO 
RYŠIAI

Vatikano spauda pranešė, kad 
Vatikane Tikėjimo Doktrinos 
kongregacijos prefektas kardi
nolas Ratzinger susitiko su ar
kivyskupu Marcei Lefebvre, 
kuris Popiežiaus Pauliaus VI 
nutarimu4.976 m. buvo suspen
duotas, laikinai uždraudžiant 
jam eiti vyskupiškas pareigas. 
Pasimatymas, kuris įvyko 
vyskupui Lefebvre prašant ir 
užtruko apie valandą laiko, 
buvo atviras ir nuoširdus. Po
kalbio metu buvo apsvarstyti 
įvairūs klausimai, liečiantys 
vyskupo Lefebvre įkurtos Pijaus 
X-ojo religinės bendruomenės 
santykius su Apaštalų Sostu. 
Abi pusės įsipareigojo apie 
įvykusį pokalbį neskelbti vie
šumai jokių kitų komunikatų.

Mirė paskutinis 
kunigas

Talinas. — Užsienio spaudos 
agentūros informuoja, kad 
liepos 14 dieną ok. Estijoje mirė 
vienintelis likęs katalikų 
kunigas Michael Krumpan. 
Spaudos agentūros atkreipia 
dėmesį, kad prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Estijoje buvo 
šešios katalikų parapijos iš 
kurių teliko viena — Talino 
parapija, kurią dvasiniai ap
tarnavo dabar miręs kunigas 
Krumpan. Visi Estijoje buvę 
katalikų kunigai pokario 
metais buvo sovietų ištremti į 
Sibirą.

JAV Žemės ūkio ministeris Richard E. Lyng supažindina prezidentą R. 
Reaganą su aukšta Žemės ūkio ministerijos pareigūne Ona Skirmante 
Kondratiene. Apie šią lietuvaitę plačiau buvo rašyta rugpjūčio 15 d.
„Horizontų” skiltyje. Baltųjų rūmų nuotrauka

Sandinistai veda 
Nikaragvą Į bedugnę

Managua. — Sovietų Sąjunga 
atsisako padidinti paramą 
Nikaragvai ir tuo pačiu sukelia 
didelę ekonominę krizę sandi- 
nistų vyriausybei. Užsienio 
diplomatai ir Nikaragvos ofi
cialūs pareigūnai pasakė, jog 
šiais metais sovietų oficialūs 
asmenys aiškiai jų pasitari
muose leido suprasti, kad negali 
daugiau padėti jų ekonimijai, 
kaip kad jie padeda nuo 1966 m. 
Kubos ekonomijai. Pats didžiau
sias Nikaragvoj trūkumas yra 
alyvos stoka.

Antradienio vakare Nikarag
vos viceprezidentas Sergio Ra- 
mirez viešai kreipėsi į draugiš
kus kraštus, kad siųstų jiems 
alyvą. Ne tik sovietai, bet ir 
kitos jų bloko šalys sumažino 
Nikaragvos aprūpinimą alyva. 
Vakarų Europos kraštai, o taip 
pat ir Lotynų Amerika pristab
dė siuntas, motyvuodami politi
niais motyvais, kad negali pa
dėti sandinistų režimui. Nika
ragva išimtinai remiasi užsienio 
pagalba, o jos biudžetas daugiau 
kaip 50% yra skiriamas karo 
reikalams. „Jei nebus gauta 
alyvos, nebus galima turėti 
pačių reikalingiausių kraštui 
dalykų: neveiks fabrikai, nebus 
■susisiekimo, ir kas svarbiausia, 
neveiks transportas, kas yra bū
tina krašto gynybai”, pasakojo 
sandinistų ministeris Henry 
Ruiz Barricados laikraščiui.

Kur padėjo plieną

Vakarų diplomatai pastebi, 
jog Sovietų Sąjunga ir Rytų 
Vokietija labai švelniu būdu 
pasakė, kad su jų duodama pa
rama Nikaragva galėjo žymiai 
daugiau padaryti gero savo 
kraštui, bet nevykęs adminis
travimas jų teikiamos paramos 
privedė prie esamos blogos eko
nominės padėties. Jie mano, 
kad sandiniečiai jų paramą 
veltui praleido nerūpestingai 
naudodami. Birželio ir liepos 
mėnesiais sandinistų vadai 
važinėjo po sovietų bloko kraš
tus ir po Iraną, Iraką, Libiją ir 
Alžiriją ieškodami pagalbos, bet 
rezultatai nebuvo tokie, kokių 
jie norėjo, sakė Ramirez. Jis 
pasakė, kad dar bus ieškoma pa
galbos kitur. „Mes turėjome so
vietų grupę, kurie mums siuntė 
tonas plieno praėjusiais metais 
ir jie norėjo pamatyti, kur tas 
plienas yra ir kokiems projek

tams sunaudotas”, sakė jis. 
„Bet mes nežinojome ką jiems 
parodyti ir nebuvo galimybės 
surasti, kur tas plienas yra. Jie 
tuo nepatikėjo”, pasakojo Rami
rez Barricados laikraščiui.

Sumažėjo kitų 
valstybių parama

Čekoslovakijos diplomatas sa
ko, kad jie negali tiek duoti, 
kiek sandiniečiai nori. „Mes 
negalime duoti jiems bilijoną 
dolerių” sakė Gustav Stopka, 
čekų ambasadorius. Sovietų 
bloko kraštai jau šiais metais 
davė sandinistams 425 mil. dol. 
Meksika ir Venecuela pardavė 
Nikaragvai žibalą kelis metus, 
bet sandinistai negalėjo 
sumokėti net papigintos kainos. 
Žibalo tiekimas buvo nutrauk
tas.

Vak. Vokietija anksčiau padė
jo Nikaragvai, bet kai paaiškėjo 
sandinistų marksistiniai nusi
teikimai, jie tuoj sustabdė duo
tą paramą. Prancūzija padarė tą 
patį, nes sandinistai jiems ne
galėjo sumokėti net palūkanų 
už 100 mil. paskolą. Ispanija ir 
Italija taip pat sumažino savo 
prekybą. Amerika paprašė 
sąjungininkus nepadėti daugiau 
sandinistams ir tai tuoj atsiliepė 
Nikaragvos ekonomijai. Tik 
Švedija ir Norvegija padidino 
savo paramą: Švedija šiais me
tais iš 23 mil. iki 29 mil., o Nor
vegija iš 11 iki 18 mil. dol.

Švedo siūlymas

„Geriausias dalykas yra 
neizoliuoti Nikaragvos, beet in
korporuoti ją į tarptautinę bend
ruomenę”, sako švedų diploma
tas Michael Fruhling, kuris Ma- 
nagvoje padeda tvarkyti Šve
dijos ir Norvegijos teikiamą 
paramą. „Sandinistai yra 
turbūt patys paskutiniai Tre
čiojo pasaulio revoliucionieriai, 
kuriuos sovietai finansavo, ne
žiūrint savo ekonominių proble
mų”, sako Švedijos ambasado
rius. „Jie ir toliau aprūpins juos 
ginklais ir bulvėmis, kas jiems 
daug nekainuoja, tačiau ne ver
tinga alyva”.

— Panamos valdytojas gene
rolas Noriega nelegaliai per
leido Amerikos aukštos tech
nologijos instrumentus Kubai, 
pranešė Los Angeles Times 
dienraštis.

TRUMPAI
IS VISUR

— Praėjusį ketvirtadienį 
„Draugo” pirmame puslapyje 
buvo įdėta nuotrauka ryšium su 
įvykusiomis demonstracijomis 
Vilniuje, minint 48 m. sukaktį, 
kai buvo Stalino — Hitlerio 
pasirašyta sukaktis, įgalinusi 
Sovietų Sąjungai užgrobti 
Pabaltijos vasltybes ir išžudyti 
tūkstančius lietuvių ir dar 
daugiau išvežti į darbo 
stovyklas, yra ne iš prie Telšių 
esančio Rainių miškelio, bet iš 
Panevėžio. Toje nuotraukoje 
matyti studentai, darbininkai ir 
ūkininkai nukankinti komunis
tų 1941 m. Panevėžyje.

— Maskvoje šį ketvirtadienį 
pirmą kartą sovietai savo 
„Maskvos Žinių” laikraštyje 
parašė, jog 86 asmenys buvo 
suimti Rygoje, kai 2,000 protes
tuojančių žmonių buvo susi
rinkę paminėti 48 metinių nuo 
Stalino — Hitlerio pakto pasi
rašymo 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Šeši iš jų buvo nubausti, bet ne
praneša kokia bausme, kiti 80 
vėliau paleisti. Tai pirmas so
vietų pasisakymas apie demons
tracijas Pabaltijo valstybėse.

— Washingtone, pagal 
atspausdintą pranešimą iš 
Maskvos, sovietų vadas M. 
Gorbačiovas palieka laisvą 
laiką spalio mėnesio gale ar 
lapkričio antrojoje pusėje, kad 
galėtų atvykti į Ameriką 
galimam viršūnių susitarimui. 
Datos lieka atviros iki to laiko, 
kai susitiks sovietų Užsienio 
reikalų ministeris Shevardna- 
dze ir Valstybės sekretorius 
Shultzas rugsėjo vidury.

— Bonnoje Vak. Vokietijos 
kancleris pranešė, jei Amerika 
ir Sovietų Sąjunga sutinka 
sunaikinti visas savo vidutinio 
nuotolio ir trumpesniųjų distan
cijų branduolines raketas 
Vakarų Vokietija sutinka savo 
Pershing 1A raketas taip pat 
sunaikinti.

Filipinų prezidentė 
Corazon Aquino

Pasaulį sujaudino žinia, kad 
ketvirtadienį įvyko pasikėsi
nimas nuversti Filipinų vyriau
sybę ir pašalinti prezidentę Cor
azon Aųuino. Maištininkai kariai 
kartu su kairiojo nusistatymo 
partizanais komunistais puolė 
prezidentės rūmus, užėmė 
televizijos ir radijo stotis ir užėmė 
kariuomenės štabo rūmus. Kovos 
vyksta; žuvo jau 23 asmenys ir 
sužeista 176, kurių tarpe yra ir 
prezidentės Aųuino sūnus.

Maištas prasidėjo, kai maždaug 
2 milijonai kairiųjų unijų narių 
paskelbė streiką prieš alyvos

Estų protestai prieš rusus
Auga opozicija komunistų 

išauklėtame jaunime
Maskva. — Prasidėjus tauti

niam judėjimui visoje Sovietų 
Sąjungoje, estų aukštieji parei
gūnai ir kutūrininkai pradėjo 
atvirai kalbėti ir kelti sovietams 
tokius klausimus už kuriuos dar 
prieš kelis metus būtų buvę 
išsiųsti į druskos kasyklas, rašo 
Baltimorės The Sun laikraščio 
Maskvos biuro korespondentas 
Antero Pietila.

Sensaciškoje kalboje Talino 
miesto tarybos posėdyje kompo
zitorius Lepo Šumerą pareiškė, 
jog jis ir kiti kultūrinio baro 
veikėjai pastebėjo, kad trijų 
gatvių pavadinimai miesto cen
tre yra nusižengimas. Jis rei
kalavo, kad senieji estų gatvių 
pavadinimai būtų sugrąžinti 
tuojau pat. Komp. Šumerą ten 
pat išminėjo tų gatvių pavadi
nimus, kuriuos reikia pakeisti 
— pirmoji yra Sovietų gatvė, an
troji — Yuri Gagarin bulvaras, 
jis buvo sovietų pirmasis 
žmogus skridęs erdvėje, ir 
trečioji — Maršalo Aleksandro 
Suvorovo bulvaras, kuris Pa
baltijo tautose atsimenamas 
kaip žiaurus gubernatorius dar 
iš caro laikų.

Nepasisekė perauklėti

Po 48 metų, kai buvo 
pasirašytas nelaimingasis 
Hitlerio ir Stalino paktas 
įgalinęs okupuoti Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, opozicija sovietams 
yra labai sustiprėjusi tose 
generacijose, kurios ideologiškai 
buvo auklėjamos komunistų 
mokyklose ir Raudonojoje Ar
mijoje, rašo tas pats reporteris.

Talino miesto tarybos nariai 
to komp. Sumeros prašymo 
neatmetė.

Jei būtų ne lietuvis, 
gal būtų laisvas

Longs Island. — Amerikiečių 
katalikų laikraštis „The Long 
Island Catholic” atspausdino 
straipsnį „Viktoras Petkus ka
lėjime”. Straipsnyje pateikiama 
šio lietuvio sąžinės kalinio bio
grafija, atkreipiant dėmesį, kad 
Viktoras Petkus pirmą kartą 
buvo suimtas būdamas septy
niolikos metų amžiaus. 
Atsėdėjęs šešerius metus, grįžo 
vadinamon „laisvėn”, bet po 
ketverių metų vėl buvo suimtas 
ir nuteistas aštuonieriem me
tam kalėjimo bei lagerio. 
Dešimtį metų pagyvenęs „lais
vėje”, 1976 m. buvo trečią kartą 
suimtas dėl dalyvavimo Helsin
kio grupėje ir dabar, praėjus 
vienuolikai metų, dar tebėra 
lageryje. Straipsnio autorius 
primena, kad su Petkumi 
drauge kalėjęs žydas Ščaranskis 
yra pažymėjęs, kad Petkus yra 
tikrai neeilinis žmogus, kurio 
draugystė jam padėjo sunkiomis 
kalėjimo dienomis. Ščaranskis 
dabar jau yra laisvas ir gyvena 
Vakaruose, o Petkus tebėra 
kalėjime. Straipsnyje pažy
mima, jog reikia ypatingu būdu 
rūpintis, kad ir taurusis lietuvis 
sąžinės kalinys Viktoras Petkus 
atgautų laisvę.

kainų pakėlimą. Vyriausybės 
daliniai bombardavo kareivines, 
kurias buvo paėmę kairieji. 
Prezidentė Aųuino esanti ap
saugota demokratijai ištikimų 
dalinių.

Miesto taryba priėmė tokį nu
tarimą „tegu būna laikinai 
sulaikytas gatvių pavadinimų 
pakeitimas tol, kol naujame 
priemiesčio rajone, kur 
daugiausia gyvena rusai, bus 
pravestos naujos gatvės ir 
pavadintos tais vardais. Tada 
bus galima sugrąžinti buvusius 
gatvių pavadinimus Taline. Ta
line šiuo metu rusai jau 
dominuoja ir tai kelia didelę 
neapykantą estų tarpe.

Estų protestai

Estai savo protestą prieš 
rusus pareiškia ir toliais būdais. 
Ateina prie gero restorano durų 
Taline puikiai apsirengusi pora 
ir nori įeiti. Durų sargybinis, 
išgirdęs juos kalbant rusiškai, 
neįleidžia, sakydamas, kad 
restorane nebėra vietos. Jauno
ji pora sako, kad jie turi rezer
vacijas, nes yra vestuvinė su
kaktis. Durų prižiūrėtojas nenu
sileidžia ir neįleidžia į vidų. 
Moteris verkia, ir jie nueina. 
Tuoj pat ateina kita pora, 
kalbėdami estiškai, jie tuoj pra
leidžiami į restoraną.

Panašios scenos Estijoje 
vyksta ir krautuvėse —- prekių 
būna estiškai kalbantiems. Tad 
estai ir tokiu būdu pareiškia 
savo protestą prieš pavergėjus.

Maskvos korespondentas rašo, 
kad estai 1940 m. turėjo tik 8 
valandas birželio mėnesį, kai 
jiems buvo įsakyta sudaryti pro
sovietinę vyriausybę, o po to 
tuoj įvedė savo trupes į Estiją.

Šiandien Estijoje, kaip ir Lie
tuvoje ir Latvijoje, žmonės žino, 
kad atgauti nepriklausomybę ir 
išvaryti ruęus yra dar 
neįmanoma. Bet protestai 
reiškiami įvairiais būdais, net 
ir daugelis Estijos komunistų 
partijos žmonių parodo savo 
nusiteikimą, tam tikromis pro
gomis dėvėdami rūbus, kurie 
turi nepriklausomos Estijos 
tautinės vėliavos spalvas.

Nereikia kasyklų

Estai labai susirūpino rusų 
antplūdžiu, kurie ypač pradėjo 
veržtis į mokyklas ir estų 
kultūrinio gyvenimo apraiškas. 
Praėjusį mėnesį Estijos Kultū
ros taryba protestavo prieš per
organizavimą namų konstrukci
jos sostinėje, nes tai padidintų 
nekvalifikuotų rusų darbo jėgą 
Taline. Bet šiuo metu pati di
džiausia kova vyksta prieš 
fosforo kasyklų planą šiaurinėje 
Estijos dalyje. Prieš tą projektą 
Taline demonstravo apie 300 
gimnazijos mokinių. Estai pasi
sako prieš 30,000 ar 40,000 rusų 
darbininkų atvežimą į Estiją, 
kurie dirbtų tose kasyklose.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 29 d.: Ipatijus, Sa

bina, Gaudas, Taugaila, Adol
fas, Svajonė.

Rugpjūčio 30 d.: Bonifacas, 
Teklė, Feliksas, Bytautas, 
Augūna, Vesta.

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas, 
Amija, Širmantas, Vilmė.

Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Verė
ną, Gunda, Gytis.

ORAS
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:10.
Temperatūra šeštadienį 75 1., 

sekmadienį 76 1., pirmadienį 74 
1., antradienį 72 1.



REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150.

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENŲ
“'1987 m. rugsėjo 4-7 dienomis 
'* Dainavoje dienotvarkė•Y i
"Penktadienis, rugsėjo 4 d.

12:00 Registracija.
'*■ 4:00 Globėjų ir organizacijos
~ darbuotojų suvažiavimo — pasi- 

’ tarimo atidarymas.
6:30 Vakarienė.

' 8:00 Skaidrių vakaras: Krikš- 
’ čionybės jubiliejaus iškilmės
Romoje.

Šeštadienis, rugsėjo 5 d.
8:00 Šv. Mišios.

" Pusryčiai.
9:30 Globėjų ir organizacijos 

- darbuotojų pasitarimai.
10:45 Paskaita: Viktoras Na

kas, „Ateitininkai išeivijoje ir
' dabartinė Lietuva”.
” 12:30 Pietūs.

2:00 Paskaitos:
Sės. Ona Mikailaitė, „Jurgio

• Matulaičio užrašų turinys ir 
“tematika”.
" Saulius Sužiedėlis, „Vysk. 
Matulaitis ir Vilniaus proble-

• matika, 1918-1923 m.”
• 6:00 Vakarienė.

8:00 Literatūros vakaras skir
tas poetui Kaziui Bradūnui jo 
naujausio poezijos rinkinio 
Krikšto vanduo Joninių 
naktį, išleisto Ateities 
literatūros fondo, bei auto
riaus 70-ties metų sukakties 
proga.

Vakaro programa:
Kęstutis Keblys, „Bradūno 

žodis — saikas ir gelmė”.

Autoriaus žodis ir poezijos 
skaitymas.

Programą praveda Ingrida 
Bublienė.

Sekmadienis, rugsėjo 6 d.
8:00 Šv. Mišios.
Pusryčiai.
9:30 Globėjų ir organizacijos 

darbuotojų pasitarimai.
10:45 Paskaita: Aušrelė Liule- 

vičienė, „Antanas Maceina kaip 
kultūros teologas”.

12:30 Pietūs.
2:00 Paskaita:
Gintė Damušytė, „Žvilgsnis į 

politinius pilgrimus be ružavų 
akinių”.

Knygos pristatymas:
Naujausio Ateities leidyklos 

leidinio, kun. Antano Paškaus 
knygos: Krikščionis ir
šiandiena, pristatymas. Pri
statyme dalyvas pats autorius ir 
tars žodį: „Ką dabartis mums 
kalba?”

6:00 Vakarienė.
8:00 Muzikos ir dainų vakaras 

— vadovauja Dalia Polikaitytė.

Pirmadienis, rugsėjo 7 d.,
8:00 Šv. Mišios.
Pusryčiai.
9:30 Pokalbis: Organizacinių 

klausimų apžvalga. Dalyvauja 
Federacijos vadas ir Sąjungų 
pirmininkai.

11:00 Užkandis, po kurio 
skirstomės į namus iki atei
nančių metų.

Edis Juškaitis ir Aras Norvilas, Dielininkaičio kuopos abiturientai, apdovano
ja Arūną („Baronka”) Bilų riestainiais. Nuotr. V. Juškaičio1

REIKIA SURASTI BALANSĄ TARP 
LIETUVIŲ IR AMERIKIEČIŲ

DARBYMEČIO PRADŽIA

Praėjusį sekmadienį dalyva
vusieji šv. Mišiose Ateitininkų 
namuose, Lemonte, pastebėjo 
plokščią stogą supančios 
sienelės mūro darbų pradžią.

Rašėm spaudoj ir numa
tytiems darbams lėšų telkimo 
laiškuose apie suplanuotus dar
bus ir tarybos rūpesčius dėl 
reikalingų leidimų ir rangovų 
suradimo. Juos suradę, nekan
triai laukėm darbų pradžios. Pa
galiau, net du darbai beveik 
kartų pradedami. Darbų vyk
dymo pradžia ir lėšų telkimo va
jaus sėkminga pradžia drąsina 
tarybą, kad jos užmojai bus 
įvykdyti. Kelias į Ateitininkų 
namus jau pravestas.

Pirmieji į lėšų telkimo laiškus 
atsiliepė Petras ir Ona Abro
maičiai su 500 dol. parama, dr. 
Petras ir Elena Jokubkos su 100 
dol.

Taryba aukotojams nuošir
džiai dėkoja, laukdama ir iš kitų 
stambesnių aukų, nes sąmata 
siekia 45,000 dol. sumą

Ateitininkų namų taryba

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000)

Published daily except Sundays artd Mondays, Legal Holidays, the 
TueSdays follchving Monday observaricė of Legal Holidays as well as Dec. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš' 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO.prenumerata mokama iš anksto

U.S.A.
Kanadoje (U.S.A.) dol.

metams
$60.00
$60.00

Užsienyje ....................... $60..00
' Savaitinis (Šešt. pried.) . $35.00

Vi metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20.00

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30,-4(00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

ATEITININKŲ NAMŲ 
GEGUŽINĖ

Nors rugpjūčio 16 d., sekma
dienio rytas, neatrodė palankus 
gegužinei, bet vėliau po Mišių 
saulės kaitra debesis išgarino. 
Popietė buvo tikrai karšta ir 
visus svečius laikė pririšusi prie 
atgaivos „šaltinio”.

Nežiūrint kai kurių nesklan
dumų kepsnių paruošime, už 
kuriuos taryba svečių atsiprašo, 
nuotaika buvo gera ir žmonės 
turėjo progos pabendrauti. 
Vieni dalinosi įspūdžiais iš 
kelionės Romon, kiti apžiūrinėjo 
ateitininkų namų vykdomus ar 
įvykdytus darbus. Daugelis gė
rėjosi nauju keliu ir 
automobiliams pastatyti aikšte
lėmis, pridėdami, kad kelias iš 
Archer Avė. suprastina įvažia
vimą į Ateitininkų namus, 
padarydamas juos prieinames- 
nius namų naudotojams.

Gegužinės ruošoj ir pravedi- 
me, be tarybos narių, talkinin
kavo ir daug namų lankytojų ir 
rėmėjų.

Buvo suorganizuoti net dveji 
laimėjimai. Mažieji laimėjimai 
suorganizuoti ir pravesti dažnos 
namų renginių pagalbininkės 

įmintos Marchertienės su sū-
4 Pauliaus ir Tomo pagalba.

.■lūžiuosius laimėjimus tvarkė 
Prudencija Jokubauskienė. Ji 
paskyrė ir kelias vertingas 
dovanas. Kitos dovanos gautos 
iš M. Rudaitienės — jūros 
kriauklių paveikslas, Marijos 
Ambrozaitienės — salotų pa
ruošimo indas ir iš P. Brizgio — 
„kilniųjų” gėrimų butelis. 
Bilietų pardavinėjime P. Joku- 
bauskienė uoliai talkininkavo 
Dalia Marchertaitė.

Gėrimais rūpinosi P. Kazlaus
kas, A. Kazlauskas, R. Posko- 
čimas ir A. Mockaitis. Mockaitis

su savo atžalynu, padedant Cin- 
tijai ir Kristinai Endzinaitėms, 
tvarkė ir įvažiavimo „muito” 
reikalus. P. Brizgys, kaip ir pri
klauso iždininkui, talkininkau
jant M. Tamulionienei, tvarkė 
visus pinigus.

Salotas parūpino ir paruošė 
Birutė Dailidienė su mamytės 
Janinos Lieponienės ir tetos V. 
Skėrienės pagalba. Agurkus ir 
šaltibarščius paruošė B. Na
vickienė, bulves iškepė M. En- 
dzinienė, o mėsą kepė A. Tamu
lis ir B. Burklow ant A. Tallat— 
Kelpšos parūpintos rūkyklos. 
Maisto dalinime patarnavo A. 
Kamantienė, dr. O. ir J. Dau
girdai, padedant Astai ir Vidai 
Kazlauskaitėms.

Visiems talkininkams ir prisi
dėjusiems prie gegužinės pasise
kimo nuoširdus ačiū.

Ateitininkų namų taryba

Redaktoriaus prierašas: Š. 
m. gegužės 16 dienos skyriuje 
tilpo Romualdo Kriaučiūno 
rašinys „Lietuviškos ir 
amerikietiškos aplinkos deri
nimas”. Rašinys baigtaš kreipi
muisi j sūnus, klausiant jų 
nuomonės iškeltais klausimais. 
Spausdiname gautus
atsakymus.

Manau, kad straipsnis gerai 
parašytas. Manau, kad 
dauguma sunkumų atsirado, 
nes gyvenome 85 mylias nuo lie
tuvių. Jeigu būtume gyvenę 
tarp lietuvių, sunkumai tarp 
amerikietiško ir lietuviško pasi
rinkimo būtų buvę mažesni. Bet 
būtų atsiradusios kitos; dides
nės; problemos: 1: Gal būtume 
buvę užpulti ir sužeisti . 2-. Kiek 
valandų kas dieną sėdėtume au
tomobilyje pakeliui į mokyklą 
ai' darbą, ir iib.:.: -M -' •»

Aidas Kriaučiūnas 
Lubbock, Texas

- . * f • • J •« i ! ' C -■.- - r — i #-* y* "
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Kokie smagumai ir sunkumai 
būnant lietuviu šiame krašte? 
Reikia prisipažinti, kad neat
simenu, kad su tėvu būčiau tuo 
klausimu kalbėjęs, Iš tikro neat
simenu, kaip tada tikrai galvo
jau... Smagumai ir sunkumai 
būnant lietuviu man visad 
keičiasi. Net ir dabar situacija 
yra kitokia negu buvo prieš vos 
dvejus ar trejus metus. Tad at
sakymas į klausimą yra para
doksiškas. Smagumai būnant 
lietuviu dažniau atsitinka tarp 
lietuvių negu amerikiečių. 
Sakau „dažniau”, nes visur yra 
išimčių.

Pradėsiu su sunkumais tarp 
amerikiečių. Situacijoje su OSI 
lietuviai yra smerkiami. Čia yra 
man ypatingai sunku, nes mano 
universitete yra daug žydų, 
kurie nesupranta lietuvių pa
dėties. Tarp lietuvių irgi yra 
sunkumų. Man nepatinka visa 
politika tarp lietuvių. Mažai 
mūsų beliko, bet smarkiau 
kovojame prieš viens kitą, negu 
kryžiuočiai prieš lietuvius. Tik
rai yra sunku žiūrėti į žmonių

elgesį, kur griauna kitų darbus 
užuot jiems padėję.

Smagumai irgi yra tarp 
amerikiečių. Visi, kurie mane 
pažįsta, žino, kad aš esu lietuvis. 
Jie tai priima ir net patys 
domisi įvykiais lietuvių tarpe. 
Būdamas lietuviu tarp 
amerikiečių aš jaučiuosi dau
giau savitu asmeniu. Turiu 
europietiškų kultūrą savo 
gyvenime ir tai padeda man 
save tuo išlaikyti. Tarp lietuvių 
irgi yra gerų bruožų. Lietuviš
ka spauda kartais duoda 
daugiau infoVfnacijos apie 
pasaulinius' įvykius, negu 
amerikiečių. Ėdiiant lietuviu 
mano pasaulėžiūrą yra platesnė 
ir ta prasme ešū labiau išsi
lavinęs. Mūri tėnka bendrauti 
aū lietuviais visoje Amerikoje. 
Buvau ir Lietuvoje: Aš pastebiu, 
kad labiau sutinku su lietuviais 
negu su amerikiečiais politikoje 
ir religijoje. Yra gerai draugauti 
su ideolo'giniėiff 'draugais.'

‘Svarbiausias dalykas yra sau 
susirasti gerą balansą tarp lie
tuvių ir amerikiečių. Aš tą 
balansą turiu savo gyvenime. 
Kitiems tas balansas gali būti 
kitoks. Visi lietuviai if 
amerikiečiai žino, kad esu 
lietuvis ir tas jrra geriausias 
dalykas, nes tada jie mato mane 
taip, kaip aš saJve'matau. Tai' 
yra svarbi dalis piano gyvenimo 
harmonijos.

Aldas Kriaučiūnas 
Ann Arbor, Michigan

Dr. Aut. Rudoko kabinetą perėmė
DR EDMUND E CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

Tek — 476-2400
,Val pagal susitarimą: pir/n. ir ketv. 1-7; 

antr. ir' penkt To-4; šėlt 10-2 vai.

-L''.'.". l.l ;' •'•v;. '• i ■

DR, VUAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise)

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 to. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai j 

Pirm(, antr.hetv,, penkt nuo 12 iki 6 v.v.

; ! ’6fs. 735-4477;'
t''ORėr.Tl46-6ė«7; arba 246-6581

r 0R. E. DECKYS
. '(GYDYTOJA IR CHIRURGĖ, i • 

<(,^PąCUSLtYBĖ - NERVŲ IR
‘ , , EMOCINĖS LIGOS

’ČRAVVFORD MĖD1CAL BUILDINČ 
CS i-.'<>449 So, Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDE
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia Fields, III.

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą

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

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

6-9; antr 12-6; penkt. 10-12; 1-6.

Of*. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
t - pagal susitarimą

Nauja iškaba įvažiuojant į Ateitininkų namus.

ATEITININKŲ NAMŲ 
DARBŲ RĖMĖJAI

Atsakydami į lėšų telkimo 
komiteto Ateitininkų namų 
darbų paramai laiškus šie 
atsiuntė stambesnes aukas. Po 
200 dol. Vladas ir Raminta Sin-, , • lt ' ' •
kus, Western Springs, III., kun. 
V. Dabušis, Seminole, Fl., ir 
Vytautas Vebeliūnas, Rich
mond Hill, N.Y. Po 100 dol. prel. 
J. Balkūnas, St. Petersburg 
Beach, Fl., O. ir V. Rociūnas, In- 
dependence, OH, dr. Edis Raz
ma, Rockford, III., V. ir B. 
Kochanauskas, Lisle, III., dr. L. 
ir M. Bajorūnas Pompano 
Beach, Fl., ir dr. A. Laucis, Mt. 
Olive, III.

Rugpjūčio 24 d. buvo pasta
tyta graži Antano Poskočimo 
padaryta Ateitininkų namų 
iškaba, rodanti kelią į tą mūsų 
kultūrinį centrą. Pastatymo 
darbui talkino Jurgis Alenskas, 
kurio pagalba ir kituose namų 
darbuose dažnai tarybos naudo
jama. Visiems namų rėmėjams 
nuoširdžią padėką reiškia

Ateitininkų namų taryba

Auka Dievui yra pirmoji pri
valoma sąlyga pakilti į malonės 
viešpatiją. Auka tėra pradžia, o 
jos pabaiga — malonė.

VI. Solovjov

Studijų dienose. ,
Nuotr. Lino'Daūfešos

c ridior.) t.tfliv^R rJit»»/
DR. JAMES V. HUDSON t3B<i

DR. LORĖTA V. STONČIUS
DANTŲ GYDYTOJAI
2750 W. 71 st St.

:.!'ė Z 434-oeoiBV aeoJ i :n«.t
Vaiaųcįpsi pagal-aueitaiinjąt t.'hnv 

. Pensininkams ouoląida ..

M,,,! u LT.-',! T-“1:..“
DR. JOVITĄ (KERELIS 

Dantų Gydytoja
TRADĘ CENTER BUILDING ; >

9525'Šo. 79th Avenue, Htckory Hills 
(Ant 95th Št. 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
Tel. 598-8101 Vai. pagal susitarimą

Tel.: 581-5800
DR. IGNAS G. LABANAUSKAS
KAULŲ LIGŲ DAKTARAS, CHIRURGAS

Specializuojasi kojų kelių, 
ir šlauneis artritu

6441. S. Pulaski, Chicago, IL
Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road

Hickory Hills 
Tel. 598-21Š1

Valandos pagal susitarimą•,••• ..,.1*1 .> •>' 'V '• •' ■' ' ■
DR. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 6043S
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tai. 257-2265

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575
1 5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS A. SIDRYS
J AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288

Valandos pagal susitarimą

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ZLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
gyDYtoj'as |R'chirurgas
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St.
, ; Tel. 776-9691

pirm., 12-2 ,v.,p.p.; Jreį. 12 - 2 v. p.p.
penkt.: 1 - 3 v. p.p.

3900 W. 95 St.
įtr fcb.J Tat 422-0101 
į>(į^,yąiąndds pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
, Marąuette Medical Building

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436/7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

.Ofiso tel. —, 582-0221
DR JANINA JAKSEVlClUS

1 JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS

6441, S: Pulaski Rd.
Valandos pagal -susitarimą

Namu 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS 1 1GOS 

ČHIRURGIIA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė:, Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS HGOS 

K O S M L TIN Ė t' HIR U R G11A 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTO1A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nub Marlena Avė 
Tel. 5&3-0700 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802

Valandos patjal susitarimą 
Penkt., antr., ketv ir penkt

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„C mitai I lenses"
2618 VV. 71st St. Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč

Tel. RE-llance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai. vak. 

Treč ir šešt. uždaryta
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ąve., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus treč. šešt 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDfNC 
3200 VV. 81s1 Street

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

Dr. Tumasonio ofisą perėmė
DR. S. LAL

SPECiAIYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street 

434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7

Dr. Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialybė Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai : pirm , antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos

2636 W. 71 st St., Chicago, III.
Tai.: 436-0100

11800 Southwaat Hlghway 
Palos Heights, III. 60463 

312) 361-0220 1312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO ČHIRURGIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p.p.
šešt. pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei

2700 W. 43 St., Tel. 927—3231 
Kalbame lietuviškai

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. ir penkt. nuo 3-7 v.v.



Pradedame mokyklą —

LITUANISTIKA IR 
JOS ATEITIS

NAUJOS PROŠVAISTĖS -
t

SENA APGAULĖ (1)
Šnekėlės prie apvalaus stalo Vilniuje

Rimties valandėlei

ARTĖJA NČIO VYSKUPŲ 
SIN( JDO TEMA

Jau vėl artinasi ruoduo ir vėl 
pradės veikti visos mokyklos. 
Pradės veikti ir lituanistinės 
mokyklos, kurios duoda mūsų 
jaunimui sąmoningą tautini pa
grindą, kalbos ir istorijos žinias, 
įjungia i lietuvių tarpą. Taip 
idealiai skamba mokyklos rei
kalai ir lituanistika išeivijoje. 
To idealo nėra tikrovėje, su ku
ria susiduria lituanistinės mo
kyklos, nors jos jau turi geres
nes sąlygas, negu turėjo prieš 
dvidešimt ar trisdešimt metų, 
bet taip pat turi mažiau moki
nių. Neturi to entuziazmo nei 
tėvai, nei jų vaikai, nei moky
tojai, nes vieni paseno, o kiti ne
mato vilties dabarties lietuvišką 
jaunimą įjungti į lietuvių tarpą.

Tokioje būklėje šiandien yra 
visos mokyklos. Lituanistiką 
laukia sunki krizė ar net mirtis. 
Sumažėjus mokinių skaičiui, 
dar labiau sumažės mokytojų, 
tėvų, juoba mokinių entuziaz
mas mokytis lietuvių kalbos ir 
apie Lietuvą. Pripažįstama, kad 
Lietuva yra jų tėvų ar senelių 
tėvynė, kad ji yra pavergta, gra
ži pamatyti, kad ten esą žmonės, 
ypač artimieji, yra nuoširdūs ir 
svetingi. Bet tai mažai reiškia 
lituanistinėms mokykloms.

Tai tragedija, kuri šiandien iš
kyla kai kuriose vietovėse, bet 
ji eina pamažu ne tik į mažąsias 
lietuvių gyvenvietes. Ji eina jau 
ir į didžiąsias lietuvių kolonijas, 
kur tautinis gyvenimas dar te
bėra gyvas, kur vienas kitą pasi
ragina visuomeniniam ar kultū
riniam darbui, reikalingam pa
vergtam kraštui, labiausiai rei
kalingam čia esančiai išeivijai.

Tokios pesimistinės nuotaikos 
girdėti iš jaunų tėvų, ypač iš 
vaikų senelių, kurie nepajėgia 
savųjų vaikaičių sudominti lie
tuvybe. Gerai, kad kai kurie 
moka lietuvybės sąmoningumą 
perduoti ne savo įkyrumu, o 
gražiu pavyzdžiu ir tinkama 
kalba. Bet daugelis jų nori se
natvėje savo vaikaičiams ati
duoti tai, kr patys neturėjo ar 
nedavė savo vaikams, dabarti
niams savo vaikaičių tėvams. 
Tai dar labiau atgraso nuo lie
tuvybės jaunamečius, nes lietu
vybė jiems pasidaro lyg bausmė, 
nors jie turi jausti tik žmonišką 
pareigą.

* * *

Susirūpinimas lituanistinė
mis mokyklomis turi didėti kar
tu su mokyklų sunkumų didėji
mu. Prieš dvidešimt ar tris
dešimt metų į mokyklas atei
davo veikai turį dideles lie
tuviškų žodžių atsargas. Jie mo
kėdavo kalbėti ne tik mokykli
niais reikalais, bet su jais ga
lėjai pasikalbėti kasdienos rei
kalus liečiančiais klausimais. 
Jie žodžių netrūkdavo nei klau
simams, nei atsakymams, nei 
kalbėti apie savo šeimą, nei pa
pasakoti apie savo kaimynus. 
Priešingai dabar. Vaikai ateina 
į lituanistine mokyklą beveik 
nemokėdami lietuvių kalbos ar
ba ją tik tiek mokėdami, kiek 
motina ar tėvas, grįžę iš darbo 
pasako apie kokius reikalus sa
vo nuomone lietuviškai. Bet ne
laukia, kad ir vaikas lietuviškai 
jiems atsakytų.

Čia vėl lituanistinių mokyk
lų tragedija. Jau lietuvių kalbą 
reikia mokyti kaip svetimą kal
bą, Lietuvos praeitį ir apie jos 
būklę tik kaip svetimo krašto 
pažinimą. Jau ne tas pats ir dė

Bloga aistra iš pradžių yra 
viešnia; jeigu tik jai parodai 
svetingumą, greit ji pasidaro 
šeimininkė.

Talmudas

mesys, nes vaikas nesidomaųja 
nei lietuvių kalba, kuri jam ne
atrodo reikalinga, nei savo tau
tos praeitimi, kuri taip pat jo ži
nių nepapildo, kaip jis mano. 
Mažesni dar savo pareigas at
lieka iš klusnumo, bet didesni 
tik žiūri, kaip tas valandas pra
leisti, kaip greičiau grįžti namo 
ir pradėti šeštadienio laisvę.
Reikia čia iš naujo priminti, 

kad mokykla nėra tik kalbos 
mokykla ir tautinės sąmonės 
ugdytoja. Ji yra tik tėvų padė
jėja tiek kalbos, tiek istorijos, 
tiek tautinio sąmoningumo at
žvilgiu. Mokykla prasideda tė
vų namuose. Nuo tėvų priklau
so, ar jų vaikai kalbės savo tėvų 
kalba, ar jie stengsis įtikti bent 
savo seneliams, kalbėdami su 
jais tik lietuviškai, ar jie bus 
palikti laisvai kalbėti ta kalba, 
kuria jie kalba kasdieninėje mo
kykloje ir semiasi mokslo iš daž
nai tik profesines pareigas atlie
kančių mokytojų. Lituanistinių 
mokyklų mokytojai turi laukti 
tėvų nuoširdumo ir su jais bend
radarbiavimo, jeigu nori jų vai
kams duoti bent tiek lietuvybės, 
kiek jų tėvai jos turi.

* * *

Mokslo metų pradžioje reikia 
jau pagalvoti ne tik apie mokyk
lų mokinių skaičių, bet ir apie 
pačius mokytojus. Lituanistinės 
mokyklos laikosi tik mokytojų 
idealizmu ir pasiaukojimu. Tai 
reikia jiems pripažinti ir juos 
pagerbt. Bet to jau dabar neuž
tenka. Lituanistinių mokyklų 
mokytojai daro dažniausiai tą 
pačią klaidą, kurią daro visi vy
resnio amžiaus mokytojai. Jie 
mano, kad gyvenimas sustojo, 
kaip ir jų žinios sustojo prie 
seminarijos ar pedagoginių 
mokslų baigimo. Jie užmiršta, 
kad gyvenimas nestovi vietoje, 
kad mokiniai keičiasi, kad rei
kalavimai mokyklose kyla ne 
tik iš mokinių, bet ir iš aplinkos. 
Ir čia būtinas bendravimas 
mokytojų ir mokinių tėvų, kad 
ne tik vieni kitus pažintų, bet 
pažintų ir priėjimą prie šio meto 
vaiko su mažesniu žodžių turtu.

Lituanistinės mokyklos turės 
pradėti darbą su tiek mokinių, 
kiek jų gaus. Bet tai visiškai 
nereiškia, kad neturi keistis 
dėstymo metodas ir žinių per
davimo apimtis pagal vaiko su
gebėjimus, žinias ir pasiruošimą 
namuose. Gal dar nė vienam 
dirbančiam mokytojui ne laikas 
trauktis iš pedagoginio darbo, 
bet kiekvienam reikia pažinti ir 
jų tėvus, ar jie nori tik pramo
kyti savo vaikus lietuviškai, ar 
jie nori paruošti bent dar vieną 
kartą lietuviškam gyvenimui. 
Jei mokytojai pažins tėvų 
gyvenimą ir pamatys, kad jie 
lietuvišku gyvenimu domisi, tai 
nebus sunku būti jų pagalbinin
kais, kad jų vaikai ruoštųsi 
ne tik lietuviškai suprasti ir kal
bėti, bet ir lietuvišką gyvenimą 
išeivijoje pratęsti.

Prieš lituanistines mokyklas 
stovi platūs, sunkūs ir keblūs 
uždaviniai. Bet dar peranksti 
būtų pasiduoti nevilčiai ir jau 
nuleisti rankas, uždarant lietu
viškų mokyklų duris. Reikia da
ryti, kas įmanoma. Reikia 
pritraukti prie lituanistinės 
mokyklos jaunų tėvų didesnį 
skaičių. Reikia mėginti juos įti
kinti, kad jie ir jų vaikai dar rei
kalingi Lietuvai ir lietuvių 
išeivijai.

Pr. Gr.

Gyvenimas yra kaip dešimties 
greičių dviratis. Daugumas tu
rime bėgių, kurių niekuomet 
nepavartojame.

Charles M. Schulz

Jau prieš kelerius metus į 
Kremliaus kruvinai raudoną 
sostą įkopė naujas valdovas. Ne 
tik rusų imperijos vergai, bet ir 
laisvasis pasaulis naujomis vil
timis ir senomis abejonėmis 
pasitiko naująjį komunistinio 
pasaulio pranašą. Juk pagaliau 
pirmą kartą šį sostą užėmė jau 
naujosios bolševikų kartos — po
revoliucinio laikotarpio dikta
torius.

Netruko daug laiko, kad nau
jasis komunistų vadas daugelį 
sužavėtų elegantišku apsirengi
mu, žmonės kreipė dėmesį į jo 
žmonos patrauklią išvaizdą ir 
liekną kūną, pridengtą vakarie
čių fabrikų stiliaus moderniška 
apranga. Tik srybėlaitė dar pri
minė rusišką kilmę. Net ir Ang
lijos ,.geležinė moteris” gyrė jo 
gražias manieras ir jo malonią 
šypseną ir viešai pareiškė viltis, 
kad su šiuo žmogumi galima 
bus rasti bendrą kalbą.

Greitomis aptvarkęs savo pa
valdinių girtavimą ir tinginys
tę, naujasis diktatorius pradėjo 
skelbti ir vykdyti naują „atvi
rumo” (glasnost) politiką. Tada 
jau ne tik Vakarų pasaulio poli
tikai pradėjo tikėti Gorbačiovo 
naujenybėmis, bet ir kai kurie 
mūsųjų pradėjo gyventi naujo
mis viltimis ir skubiai ieškoti 
naujų kelių ir priemonių 
suartėti su pavergėju ir ieškoti 
naujų būdų savo reikalams iš
naudoti naujus Kremliaus poli
tinius vėjus.

Tačiau, deja, šiomis naujomis 
vilionėmis netiki net senieji ver
gų imperijos vadai. Rumunijos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos ko
munistinė spauda dar ir iki šiol 
vengia skelbti Gorbačiovo kal
bas, siūlyti jo naujas programas. 
O ir „Pravdos” kai kurie 
numeriai yra neleidžiami pla
tinti tose valstybėse. Vienas šių 
vadų kartą net ciniškai suabe
jojo, ar tik nereikės šauktis Var
šuvos pakto kariuomenės, kad 
ji žygiuotų į Maskvą ir atstaty
tų tvarką bei sutvarkytų patį 
Gorbačiovą. Jie visi labai gerai 
prisimena, kad ir jų 
Chruščiovas buvo bebandąs pra
dėti panašais reformas. Ir jie la
bai gerai prisimena, koks liki
mas jį ištiko.

Tad turbūt labai tiksliai šio 
dienraščio bendradarbis J.V. 
apibūdino šio naujojo Kremliaus 
valdovo politiką ir jos užmačias: 
„M. Gorbačiovas viena kita 
smulkmena bando užliūliuoti 
Vakarus. Tai senas maskvinių 
komunistų elgesys. Taip komu
nistinė Maskva Vakarus apgau-

KRAUJU
LAISTYTOJ ŽEMĖJ

VINCAS ŠALČIŪNAS
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Važiuojam link Louisville. Oras puikiausias, 

temperatūra apie 60 laipsnių. Toks oras mus lydėjo per 
likusią kelionės dalį iki pat Floridos, tik palaipsniui 
darėsi vis šilčiau'. Dėl to apie orą daugiau nekalbėsiu. 
Reikėtų tik paminėti matytų ūkių pasikeitimus atski
rose vietovėse. Ten kur daugiau kalnų, miškų ir ne
dirbamos žemės, ūkiai smulkesni ir jų pastatai kukles
ni. Lygumose, kur žemė derlingesnė ir jos didesni plotai 
paversti dirvomis ar ganyklomis, sodybų matyti rečiau, 
jos stambesnės, jų trobesiai didesni ir patys ūkiai labiau 
mechanizuoti.

Mažesnėse sodybos matai vieną ar du silusų bokš
tus, o stambesnėse — daugiau. Kai kur yra visa grupė 
ratu sustatytų, kūginės formos metalinių sandėliukų, 
į kurių viršų ateina vamzdžiai iš centrinio taško. Juose 
laikomi atskirų rūšių grūdai ar pašarai gyvuliams ir 
paukščiams, o automatai juos paskirsto kur ir kada 
reikia. Su ūkio stambumu rišasi ir gyvenamų trobų 
didumas ar išvaizda, kurie įvairuoja nuo kuklių name
lių iki ištaigingų vilų su čerpių stogais. Taip pat kuo 
toliau į pietus, tuo vis daugiau galvijų ir arklių ganosi 
pievose. Pravažiuojantiems šie vaizdai keičiasi, lyg 
kokiam filme, ir sudaro įdomumą keliauti.

JONAS DAUGĖLA

dinėja jau 70 metų, o Vakarai 
tomis maskvinių komunistų 
smulkmenomis patiki”. (Dr. nr. 
155).

Ir tomis naujomis programo
mis pradėjo tikėti Vakarai, 
kurie dar iki šiol komunistinio 
teroro savo kailiu nepatyrė. Tai
gi tie patys Vakarai, kurie dėl 
savo politinio naivumo išdavė 
komunistiniam terorui ne tik 
visas tris Pabaltijo valstybes, 
bet ir trečdalį Europos ir komu
nistų vergijai pasmerkė 100 mi
lijonų žmonių.

Bet kurgi mes? Kur mes, ku
rie savomis akimis matėme ko
munizmo terorą? Kur gi tie, ku
rie pasižadėjome besąlyginiai 
kovoti už tautos laisvę ir nepa
siduoti bet kokiom komunistų 
apgaulėm?

Išeivijoje veikiančios lietuvių 
organizacijos ir politinės vado
vybės bendru susitarimu priėmė 
nutarimus, kuriais pateisino at
skirų mūsų tautiečių asmeniš
kus ryšius su savo tėvynainiais 
pavergtoje žemėje. Bet griežtai 
pasmerkė bet kokius santykius 
su okupanto įstaigomis ir tų 
įstaigų pareigūnais. Šie visi nu
tarimai dar iki šiol nėra 
atšaukti ir vargu ar kada nors 
bus pasiektas bendras susitari
mas juos atšaukti.

Tačiau tie visi nutarimai ir vi
suotiniai nubalsuoti pareiški
mai nė kiek netrukdė iškilu
siems mūsų lietuviškos naujos 
kartos atstovams ir veikėjams 
keliauti į Vilnių ir susėsti prie 
apvalaus stalo su oficialiais 
komunistų partijos pareigūnais 
bendroms diskusijoms. <

PLB-nės vicepirm. su palyda 
(kaip ir dera aukšto rango parei
gūnui) nuvyko į Vilnių ir vos 
išlipęs iš lėktuvo, nuoširdžiai 
paspaudė ranką kom. partijos 
centro atstovui Justinui Palec
kiui ir tuojau pareiškė: „Iš 
mūsų pusės žiūrint, problema 
yra sena, kuri mus skiria. Visa, 
kas ją griauna, yra gerai” (visos 
šio straipsnio citatos yra nura
šytos iš „Gimt. Kršt. nr. 27). To
liau: „Ir išeivių nuotaikos kito
kios negu prieš 20 metų, kai 
ledai buvo tik pradėti laužti. 
Na, o visiškas minties unifor
miškumas nebūtinas”.

Žinoma, jeigu tokias kalbeles 
vedžiotų koks eilinis išeivio 
vargų nukankintas tėvynainis, 
netektų nustebti. Bet šitaip 
kalbėjo viso pasaulio lietuvių 
pasitikėjimą gavęs visuotinės 
lietuvių organizacijos vicepirm.

titulu apvainikuotas atstovas. 
Bet keičiasi kartos. Tėvai kovo
ja ir kenčia vergijos pančius. 
Vaikai sėda prie stalo su oku
pantu ir bando rasti bendrą 
kalbą...

Žinių ir informacijos pasikei
timo planas tikrai įdomus. 
„Gimtasis Kraštas” siūlosi at
spausdinti bet kokį išeivių 
straipsnį (jeigu nebus kvesti- 
nuojamas Lietuvos inkor
poravimas). O okupanto pakali
kams bus laisvas bendradarbia
vimas išeivių spaudoje ir net 
bus mokami honorarai. Bet juk 
okup. Lietuvoje „Gm.Kr.” 
niekas neskaito. Vargu ar daug 
lietuvių ten žino, kad toks žur
nalas iš viso pasirodo. Jis yra 
leidžiamas partijos pinigais ir 
tos pačios partijos pinigais eks
portuojamas į laisvąjį pasaulį. 
Tad, žinoma, PLB vicepirm. 
straipsnius jie mielai atspaus
dins ir vėliau atsiųs į mūsų 
pasaulį mums patiems pasiskai
tyti. Pavergtieji Tautiečiai jų 
nematys.

Jie" taip pat nematys ir jų 
veikėjų straipsnių, atspausdin
tų mūsųjų laikraščiuose, nes 
tie ledidiniai į pavergtą tėvy
nę nėra įleidšiami.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudai iki šiol dar bendra
darbių netrūksta. Jie be 
žadamų honorarų yra užpildo
mi. Tad kuriam reikalui mūsų 
emisarams reikėjo tartis „dėl 
žodžių skaičiaus ir honorarų ir 
pan.”. Visi šie laikraščiai iki 
šiol dar sugebėjo išsiversti ir be 
J. Paleckio pagalbos ir paramos. 
Tad mums beliktų pageidauti, 
kad laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda būtų laisvai įleidžiama 
į mūsų tėvynę ir galėtų būti 
laisvai platinama pavergtoje 
tautoje. Bet, deja, šio klausimo 
nei PLB vicepirm., nei jo paly
dovai neiškėlė.

Jie lygiai taip pat nerado 
reikalo užklausti savo apvalaus 
stalo draugus, o kodėl dar ir 
šiandien gulaguose yra kalina
mi lietuviai rašytojai, žurna
listai ir mokslo žmonės. Kodėl 
aukštas pareigūnas nepanaudo
ja savo įtakos juos išlaisvinti. 
Juk jie irgi galėtų būti labai 
naudingi „G.Kr.” bendradarbiai 
ir vaizdžiai aprašyti savo išgy
venimus. Jų straipsnius labai 
mielai skaitytų tiek pavergtos 
šalies, tiek laisvojo pasaulio lie
tuviai. O pažadėti honorarai su
darytų ir jiems sąlygas bent 
kiek žmoniškiau įsikurti savo 
žemėje...

Kentucky — „mėlynos žolės” valstija
Kentucky žemės paviršius labai įvairus: rytuose 

yra aukšti Apalašų kalnai, viduryje apvalios, banguo
jančios kalvos, kurių slėniuose vešliai auga „mėlyna
žolė” (Kentucky Bluegrass), labai tinkanti ganykloms 
ir namų pievelėms auginti. O vakaruose, prie Mississip- 
pi upės, telkšo žemos, pelkėtos vietos. Žemės ūkis už ima 
svarbią vietą. Miestuose vyrauja įvairi gamybinė 
pramonė, o iš žemės gelmių gaunama daug anglies, naf
tos ir dujų. Labiausiai Kentucky yra žinoma g,erų 
arklininkžyste ir „bourbon” degtinės gamyba? (Didelio 
garso yra „Kentucky Derby” arklių lenktynės, nuo 
1875 m. vykstančios Louisville mieste. Didžiausi mies
tai yra Louisville (298,000 gyv.), Lexington-Fayette 
(208,000) ir Owensboro (54,000).

Pirmasis kelią į šią sritį atidarė Daniel Boone 1775 
m., o po 10 metų čia jau buvo įsikūrę apie 30 tūkst. 
naujų ateivių. Žinoma, jų įsikūrimas kaštavo daug 
gyvybių, nes indėnų pasipriešinimas atėjūnams buvo 
aršus. Gyventojų nuomonės dėl vergijos taipgi buvo 
pasiskirsčiusios: turtingieji ir plantacijų savininkai 
priešinosi jos panaikinimui, kiti ją smerkė.

Pilietinio karo metu Kentucky vyrai kovojo abie
jose pusėse. Dar didesnė ironija kilo, kai du preziden
tai, abu kilę iš Kentucky, kovojo vienas prieš kitą: A. 
Lincoln federalistų, o J. Davis konfederatų pusėje. 
Žymesni susirėmimai įvyko 1862 m. prie Mill Springs, 
Richmondo ir Perryvillės. Nors karo metu Kentucky 
neišstojo iš Unijos, bet, jam pasibaigus, gyventojų 
simpatijos pakrypo Konfederacijos pusėn. Graži gam 
ta, žemės paviršiaus įdomybės ir istorinis palikimas

Įvairioje spaudoje jau ne kartą 
paminėta, kad netrukus I tomo- 
je prasidės vyskupų sinodi is, ku
riame šį kartą bus sva) rstomi 
klausimai apie pasaulieč ių dalį 
ar vietą Bažnyčios gyve nime.

Atrodo, kad ši tema yra vi
siems įdomi. Iš rašanč ;ių šiuo 
klausimu išsireiškimų atrodo, 
kad yra mananči ų, jog 
būsimam sinode bus S5 narstoma 
kažkas nepaprasto. T ačiau si
nodo programa nebus. jokia sen
sacija. Po Vatikano I I susirin
kimo vyskupų sinod ai vyksta 
periodiškai. Jų ti kslas ir 
svarstymų temos yra Vatikano 
II susirinkimo nut£ irimų įgy
vendinimas. Šį Ii :artą bus 
svarstomas ne koki; 3 tik dabar 
iškilęs klausimas, o Vatikano II 
susirinkimo priimti os dvi kons
titucijos: Dogmatini »konstituci
ja apie Bažnyčią ir Pastoralinė 
konstitucija — Baž :nyčia mūsų 
laiko pasaulyje. Šie du Vatikano 
II susirinkimo do kumentai ir 
kalba išsamiausia i apie pasau
liečių krikščic nių vietą 
Bažnyčios gyveni) me, veikloje.

Jau ne vien šia ndien, bet ir 
mūsų laikais, g£ ilima sakyti, 
kas liečia kiekvie: no krikščionio 
vietą Bažnyčioje, yra daug kas 
taisytino. Apie t ,ai buvo daug 
kalbėta ir rašt u pasisakyta 
Vatikano II susi? rinkimo metu. 
Tų svarstymų išvadoje buvo 
priimtos anos dvi minėtos 
susirinkimo kon stitucijos. Kiek
vienam krikščii oniui yra verta 
su dėmesiu pasi.‘ skaityti iš Naujo 
Įstatymo ne tils: Apaštalų Dar
bus ir apašta’ lų laiškus, bet 
bendrai Bažny čios istoriją. Ne 
tik pačiais pi rmaisiais šimt
mečiais, bet (daug šimtmečių 
krikščionybės skelbėjais buvo 
visi krikščion; y a. Tik gana vėlai 
tai tarsi išfsigimė, tikėjimą

Mokyt. lAūta Jautokienė, skaičiu
si paskaitą „Septyneri metai lietuviš
kai nem okančių klasėje” Mokytojų 
studijų savaitės metu Dainavoje.

Nuotr. Viktoro Kučo

kasmet atvilioja milijonus turistų. Ir mudu patyrėm, 
kad čia yra daug kas pamatyti.

Į Louisvillę atvažiavom darbo laikui pasibaigus, tai 
įdomybės, kurias planavome pamatyti, jau buvo užda
rytos. Jas apžiūrėjom tik iš lauko. Apie miestą tektų 
tik pasakyti, kad jis buvo įsteigtas 1778 m., prancūzų 
ir vokiečių ateivių išvystytas į pramonės centrą, o 
vėliau pavadintas prancūzų Liudviko XVI vardu, 
atsilyginant už jo pagalbą revoliucijos metu. Dabar 
miestas pasižymi arklių lenktynėmis, teatru, orkestru 
ir dažų bei varnišo gamyba.

Iš įdomesnių pastatų yra itališko stiliaus Brennan 
House vila, statyta 1868 m. Ji savo išvaizda ryškiai 
skiriasi nuo kitų namų apylinkėje. Užmiestyje matėm 
dar Thomas Jeffersono suprojektuotą federalinio 
stiliaus vilą The Farmington, statytą 1810 m. Tai 
simpatiškas plytinis namas su baltai dažytais laiptais, 
turėklais, balkonu ir šešiom kolonom. Nemačius jos 
vidaus, ši vila iš lauko didelio įspūdžio nepadarė. 
Tačiau parkas, kuriame ji stovi, atrodė pasigėrėtinai.

1-64 greitkelis raitosi apie kalvas, tai ant jų užbėg
damas, tai nusileisdamas. Daug kur ganosi kaimenės 
avių, o dumble maudosi kiaulės. Jau anksčiau pakelėse 
buvau pastebėjęs grupes kūgio formos spygliuočių, 
kurie tolydžio nusmailėja ir užsibaigia smailia viršūne. 
Jie panašūs į tujas ar kadagius, tik apačioj platesni ir 
aukštesni, gal apie 15-20 pėdų aukščio. Iš arčiau juos 
apžiūrėti ir jų pavadinimą sužinoti nepavyko. Bet tai 
nesvarbu. Į akis krinta tik jų gausumas ir išplitimas.

(Bus daugiau)

skelbti palikta vyskupams ir 
kunigams, o pasauliečiai 
pamažu pasitraukė iš krikš
čionybės skelbimo. Daugumas 
jų tenkinasi savo krikš
čioniškumą praktikuodami savo 
privačiame gyvenime.

Kiekvienoje mokslo ar gyveni
mo srityje yra skirtingi dalykai 
kokią nors sritį ar klausimą 
tyrinėti, padaryti teisingas 
išvadas ir tas pasiektas tei
singas išvadas skelbti ir 
praktikuoti gyvenime. Daugeliu 
atvejų yra kiekvieno sąmoningo 
asmens pareiga tai skelbti ki
tiems. Taip yra ir su mūsų — 
krikščionių religija. Jos turinį, 
prasmę, iškylančius klausimus 
svarsto ir sprendžia ne kiek
vienas krikščionis, bet vienai ar 
kitai sričiai, klausimams atitin
kančios instancijos. Išspręstus 
ar išaiškintus klausimus skelb
ti yra kompetentingas, o dauge
liu atveju ir privalo kiekvienas 
krikščionis.

Būsimam vyskupų sinode 
svartytini kai kurie klausimai 
gal atrodys nepaprastais tiems, 
kurie nėra pakankamai susipa
žinę su minėtomis dviejomis 
Vatikano II susirinkimo priim
tomis konstitucijomis. Sinode 
bus svarstyta, kaip praktiškai 
pasauliečius grąžinti į jiems 
priklausančias pareigas ir teises 
Bažnyčios gyvenime ir misijoje.

Katalikų Bažnyčioje yra 
įvairios tautos, su skirtingu 
mentalitetu, skirtinga psicho
logija, tradicijomis. Sinode 
dalyvaus iš viso pasaulio ne tik 
vyskupų, bet ir pasauliečių ats
tovai. Ten svarstytinais klau
simais bus leista visiems laisvai 
pasisakyti. Iš to bus konkretūs 
sinodo nutarimai, liečią krikš
čionių pasauliečių vietą, parei
gas ir teises Bažnyčioje, kuriai 
jie priklauso.

Vysk. Vincentas Brizgys

ŠALINA ASBESTĄ

Federalinis iždas suteikė 2 
mil. dolerių paramos Chicagos 
miesto pigesnių butų valdybai, 
kad pašalintų savo valdomuose 
butuose esantį asbestą, kuris 
gali sukelti vėžį.

SUSISIEKIMO RŪPESČIAI

Specialistai nustatė, kad 
Chicagos susisiekimo linijos 
reikalingos remontų, kuriems 
per dešimt metų teks išleisti 
apie 5.9 bilijono dolerių. Apie 
trečdalį tos sumos teks skirti 
taisymams traukinėlių greitojo 
susisiekimo linijų.
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HORIZON TAI
SPORTININKAS, 

PASIRINKĘS KUNIGO 
KELIĄ

Vatikane minint Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį, 
plačiai pasireiškė ir Lietuvių 
evangelikų-reformatų Bažny
čios atstovas kun. dr. Eugenijus 
Gerulis. Audiencijos pas popie
žių metu jis buvo pakviestas 
sėdėti tarp vyskupų popiežiaus 
sosto dešinėje, audiencijos metu 
pop. Jonas Paulius II du kartu 
priėjo prie kun. Eugenijaus Ge
rulio ilgesniems pokalbiams ir 
pagarbiai priėmė įteiktų lie
tuvių evangelikų dovaną. Bet 
mano mintyse jaunystės 
draugas Eugenijus Gerulis 
iškyla kita proga. Praėjusio 
balandžio 28 d. jam suėjo 65 
metai amžiaus. Taigi kunigas 
Eugenijus yra sukaktuvininkas, 
nors ši sukaktis ir nebuvo 
spaudoje paminėta. O paminėti 
tikrai verta, nes sukaktuvi
ninkas iškyla kaip buvęs žymus 
sportininkas, pasižymėjęs in
žinierius, redaktorius, o nuo 
1978 m. birželio mėn. kaip pro
testantų kunigas ir> teologas, 
gavęs teologijos daktaro laipsnį.

Eugenijų prisimenu iš pasku
tiniųjų Lietuvos nepriklauso
mybės dienų, kai jis žaidė Biržų 
gimnazijos krepšinio rinktinėje.
O ši buvo stipriausia komanda 
visoje Panevėžio apygardoje, 
visada nuo jos į „kailį” gaudavo 
ir daug didesnės Panevėžio vyrų 
gimnazijos rinktinė. Net ir 1986 
pasaulio meisteriu tapusio Kau
no „Žalgirio” vyr. treneris bir
žietis Garastas yra viešai
pareiškęs, kad jis krepšiniui 
įkvėpimą rado Biržuose Gerulio 
asmenyje.

Vokiečių okupacijos metais E.
Gerulis, jau baigęs gimnaziją, 
buvo Biržff „Vilko” komandos 
kapitonas. „Vilkas” nugalėjo 
tuometinį Lietuvos miesterį 
Kauno „Perkūną”, vicemeisterį 
Telšių „Džiugą” ir Vilniaus 
miesto rinktinę. Taip tolimosios 
provincijos miesto — Biržų — 
krepšininkai skynė pergales, ir 
jų vardas garsėjo visoje Lie
tuvoje. Nors iš esmės Biržų 
kraštas iki tol buvo pagarsėjęs 
iš to kampelio kilusiais rašy
tojais ir naminiu alumi, kurio 
netrūksta biržiečių sodybose ir 
dabarties Lietuvoje.

Su E. Geruliu vėl susitikome 
po karo Flensburge. Netrukus 
jis išvyko studijuoti į Pabaltijo 
universitetą Pinnenberge ir 
buvo tenykščio universiteto 
krepšinio rinktinės kapitonas. 
Rinktinė buvo sudaryta iš 
geriausiu lietuvių, latvių ir estų 
krepšininkų.

E. Gerulis dar Biržuose 
pradėjo kultivuoti lengvąją 
atletiką. Šuolyje į tolį Lietuvoje 
turėjo trečią vietą, po Suprono ir 
Puzinausko. O šuolyje į aukštį 
E. Geruliui priklausė Aukštai
tijos rekordas. Pinnenbėrgo 
universitete buvo pirmasis 100 
metrų bėgime. 1986 m. išleistoje 
knygoje „Išeivijos lietuvių 
sportas” E. Geruliui „reiš
kiama didelė padėka už sąži
ningą ir veiklų sportinį 
darbą...”

Trečią kartą susitikom su 
Eugenijum Geruliu jaū Chica
goje ir abu drauge su kitais 
kolegomis lankėm Loyolos uni
versitete globojamą kun. V. 
Bagdanavičiaus suorganizuotą 
žurnalistikos seminarą, kuriam 
paskaitas skaitė apie 20 įvairių 
žurnalistikos sričių žinovų. 
Seminaras tiems, kurie vėliau 
ryžomės laisvalaikiu ar kaip 
profesionalais žurnalistais dirb
ti spaudoje ar radijuje, buvo 
tikrai naudingas. Apie tą laiką 
E. Gerulis įsteigė ir kurį laiką 
redagavo reformatų žurnalą 
„Mūsų sparnai”, tebeeinantį iki 
šių dienų. Bičiulio redaktoriaus 
paprašytas, ir aš 1953 m. 
parašiau nekaltus prisiminimus

iš gii ntajame Biržų krašte pra
leisti 4 paskutinių dienų, kur 
ypač akcentavau jau tada vyra
vusią ekumeninę dvasią bir
žiečių tarpe. Už tą straipsnį 
netru, kus mane išbarė buvęs 
„Drau go” redaktorius J. Pr., 
kuris t labar jau pats entuzias
tingai į skatina ekumeninę dva
sią. O i tada barė, kad bendra- 
darbiaų ju „klaidatikių” spau
doje. Ne kaltinu J. Pr., nes tada 
tokios buvo tarpkonfesinės 
pažiūros .
Išklaus ęs žurnalistikos semi

narą, E. Gerulis ėmė domėtis 
teologiją, nors studijavo in
žineriją, r etoriką, psichologiją, 
filosofiją ii r teologiją. Studijavo 
protestant ų ir katalikų institu
cijose. Bau ;ęs inžinerijos studi
jas, dirbo C Ihicagos miesto val
dybos žini oje. Pensijon išėjo 
1985 m. ir s u žmona persikėlė į 
St. Petersbi irgą, Floridoje, kur 
išaugęs antr asis Marąuette Par
kas. Kunigy: stei pašauktas 1976 
m., studijas baigė ir kunigu 
buvo pašven tintas 1978 m. bir
želio 25 d. ri Teologijos daktaro 
laipsniui gat iti parašė 600 psl. 
veikalą „Ma Idos esmė”. Buvo 
lietuvių evanį jelikų skautų dva
sios vadas ir a pdovąnotas skau
tų ordinu.

Kun. E. Geri ilio nuopelnai yra 
ryškūs ir visut įmeniniame, kul
tūriniame bei ekumeniniame 
gyvenime. Su kitais Chicagoje 
įsteigė K. Dom elaičio vardo lit. 
mokyklą ir bu vo pirmasis jos 
tėvų komiteto p irmininkas. Nuo 
1959 iki 1972 metų dainavo 
Chicagos Lietuv ių operos chore, 
o 1966.1.25 Ge rulių namuose 
įvyko steigiamai sis Ekumenistų 
susirinkimas, v ėliau išvystęs 
gyvą veiklą. Ki m. E. Gerulis 
ekumenistams .atidavė daug 
laiko ir širdies. F'ats yra vedęs 
buvusią sportininkę Valę 
Misevičiūtę ir užnugino dukrą 
bei du sūnus.
SVEIKINIMAS i POPIEŽIUI

Vatikane kun. d r. E. Gerulis 
popiežiui Jonui Pauliui II 
lietuvių evangelikų tarybos 
vardu įteikė šį i sveikinimą, 
parašytą lietuvių ir anglų kal
bomis:

„Popiežiui Jonui Povilui II 
Mūsų Broliui Kristuje.

Jūsų Prakilnybei dėkodamas 
už Lietuvių Tautos .aspiracijų 
laiminimą, Jogailini o krikšto 
etapo jubiliejaus proga broliškai 
sveikinu Jus Amerikos Lietuvių 
Evangelikų Reformatę Presbi- 
terijonų Bažnyčios ir ta i pat viso 
laisvojo pasaulio Lietuv ių Evan
gelikų Tarybos vardu.

Kartu meldžiu Viešp atį, kad 
jo Apvaizda įkvėptų kiekvieną 
jūsų mintį, kiekviemą Jūsų 
veiksmą Dievo didesnei garbei 
ir visos krikščionijos bendram 
labui per mūsų Viešpatį ir Brolį 
Jėzų Kristų (Kol. 3:15-17)! 
Aleliuja!

pas. Kun. dr. Eugenius 
Gerulis

Roma, 1987 m. birželio mėn. 
27 d.”

1987 m. liepos 28 d. data 
gautas šis vyskupo P. Ba ltakio 
raštas:

„Esu prašytas Jo Šventenybės 
Popiežiaus Jono Pauliaus II per
duoti Jums jo nuoširdžią 
padėką už išreikštus linkėjimus 
Lietuvių Evangelikų-Reformatų 
ir Lietuvių Evangelikų Tarybos 
vardu, Lietuvos Krikščionybės 
600 metų jubiliejaus iškilmių 
Romoje proga.

Taip pat Šv. Tėvas dėkoja 
Jums ir dr. Algirdui Jurėnui už 
lietuviškąjį Naująjį Testamentą 
ir Psalmes, įteiktas audiencijos 
proga...

Pasinaudodamas šia proga, 
reiškiu Jums padėką ir visų 
lietuvių katalikų vardu už Jūsų 
nuoširdų bendradarbiavimą, 
puoselėjant ekumeninę dvasią...

Pas. Vyskupas Paulius A. 
Baltakis”

Dailininkė Carol Poška-Poškaitė Korėjoje imtoje fotografijoje dėvi Korė
jos tautiniais drabužiais.

Amerikietės 
lietuvaitės meno

paroda P. Korėjoj

Šį mėnesį P. Korėjos sostinėj 
Seoule esančiame Korėjos Tau
tiniame moderniškojo meno 
muziejuj vyksta amerikietės 
lietuvaitės Carol Poshka- 
Poškaitės meno kūrinių 
paroda. Išstatyta dailininkės 
kūriniai iš trijų sričių: kerami
kos, tapybos ir medžio skulptū
ros. Paroda tęsis iki rugsėjo 14 
d.

Dailininkė C. Poškaitė 
nuvyko į Korėją prieš metus. Ji 
vyko ten kaip Fullbright 
stipendininkė ir gilino savo 
žinojimą pas vyraujančius P. 
Korėjos dailininkus. Ji ypač gi
linosi į senoviškąją korėjiečių 
keramiką.

Pereitą birželio mėnesį buvo 
surengta Seoul Amerikiečių 
kultūriniam centre jos vieno 
asmens paroda, kurios atidary
me dalyvavo Amerikos amba
sadorius ir daug ambasados 
pareigūnų. Poškaitė, prieš išvy
kimą Korėjon, gyveno 
Rockforde, bet jos studija yra 
Wisconsine, Whitewater mieste
ly. Ji yra baigusi Chicagos Meno 
institutą su meno bakalauro 
laipsniu ir Cranbrook Meno 
mokyklą, Michigan, kur gavo 
meno magistrės diplomą. Ji taip 
pat yra studijavus Arizonos, 
Wisconsino ir Harvardo 
universitetuose.

LIETUVIAI CAUF0RN1J0.IE
PENSININKŲ GEGUŽINĖ

Los Angeles pensininkų 
metinė gegužinė, vyksianti po 
stogu viršutinėje parapijos 
salėje, nukelta į rugsėjo 20 d., 
tuoj pat po sekmadienio Mišių. 
Atsilankiusiųjų lauks geras 
maistas, muzika ir programa.

VYRESNIEJI REMIA 
JAUNUOSIUS

Kaip gal esate girdėję malonią 
žinią, kad mūsų lietuviškas 
jaunimas šiais metais perima 
Lietuvių dienų tradicinės šven
tės organizavimą. Planuojama 
plati programa, atvyksta šokėjų 
grupės iš Denver, Seattle ir San 
Francisco, bus didžiulės 
parodos, audiniai, medaliai, 
dainuos solistai, gros instru
mentalistai. Veiks valgykla ir 
„smuklė”. Programa vyks kas 
30 minučių, jaunimas planuoja 
ir vadovauja, bet lėšas surinkti 
yra visų mūsų pareiga.

Kviečiam būti šios šventės rė
mėjais. Tuo tikslu esate kvie-

čiami pasisvečiavimui ir arch. 
R. Muloko šeimos namus, 10920 
Winnetka Avė., Chathsworth, 
rugsėjo 11d. vakare. Dalyvaus 
akt. Rūta Lee Kilmonytė. 
įėjimas laisvas, bet išeinant 
laukiame didesnės aukos. Re
zervacijomis rūpinasi Violeta 
Gedgaudienė, 805-259-0258, 
Stasė Korienė, 394-1372 ir 
Dalia Černienė 469-9951.

RKV

Kaip gera, kad dabar pasauly
je ir ypač lietuviuose vyrauja 
ekumeninė dvasia, kurią 
daugelį metų skatino ir 
sukaktuvininkas kun. dr. E. 
Gerulis.

PAVASARIO BALIUS 
SAN FRANCISCO 

LIETUVIŲ KOLONIJOJE

San Francisco Lietuvių Bend
ruomenės valdyba suruošė 
pavasario balių gegužės 16 d. 
Veteranų salėje Hayward 
miestelyje.

Vakaras prasidėjo prie gražiai 
papuoštų stalų su lietuviško po
būdžio vakariene — dešromis ir 
kopūstais. Po vakarienės Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė 
Aida Smalinskas-Harris pa
sveikino visus apsilankiusius 
svečius ir pristatė to vakaro pro
gramos vadovę iš Los Angeles 
Danguolę R. Varnienę ir jos 
jaunimo ansamblį „Spindulį”.

Danguolė Varnienė pasveiki
no San Francisco lietuvius, 
padėkojo už pakvietimą ir 
paramą ir skatino visus toliau 
tęsti lietuvišką veiklą.

Programa prasidėjo su pa
sveikinimo šokiu „Kepurine”.

Po to ėjo liaudies dainų ir šokių 
pynė. Ypačiai gražu buvo 
žiūrėti į lietuviškas vestuves — 
„Sadutę” ir „Rezginėlę”. Jau
nojo ir jaunosios roles atliko L. 
Polikaitis ir R. Polikaitienė. 
Visiems didelį įspųdį paliko 
Kristinos Mickutės fleitos solo. 
Programa buvo užbaigta su 
„Blezdingėle” ir „Suktiniu”. 
Los Angeles Jaunimo an
samblis' su savo smagia, .ir 
nuotaikinga programa visus 
labai gerai nuteikė ir susilaukė 
daug plojimų.

Po programos buvo šokiai. 
Ypatingo dėmesio susilaukė 
gėlių valsas. O pertraukos metu 
buvo galima išbandyti savo 
laimę loterijoje ir laimėti napo- 
leoną.

R. R.

ALIMENTAI 
ŠUNS IŠLAIKYMUI

Pavadindamas savo sprendi
mą saliamonišku, vienas Tenne- 
ssee teisėjas, spręsdamas besi- 
divorsuojančios poros ginčą, pa
skyrė jų šunį Aristotelį abiems. 
Pagal sprendimą, šuo atiteks 
pirmą pusmetį vienam, kitą 
pusmetį kitam ir kiekvienas tu
rėsiąs mokėti šuns išlaikymo 
alimentą tuo laiku, kai šuo yra 
jų globoje. Taip pat pažymėta, 
kad šuniui nebūtų leidžiama 
bendrauti su prastai išauklėtais 
šunimis ir kad jam nebūtų 
duodami alkoholiniai gėrimai. 
Pora taip pat ginčijosi dėl 
papūgėlės savininkystės, tačiau 
šį ginčą išsprendė be teismo.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1987 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

New
Čikagos Yorko

1. Rugp. 10-24 Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 1,860.00 1,810.00
2. Rugp. 17-31 Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 1,765.00 1,715.00
3. Rugp. 27-R. 12 Belgrade 2, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 1,860.00 1,810.00
4. Rugsėjo 21-S. 5 Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 1,760.00 1,710.00
5. Spalio 1-19 Maskvoje 1, Vilniuje 15, Maskvoje 1 1,820.00 1,720.00

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m. sausio mėnesį.

Sutvarkome dokumentus giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų ir traukinių bilietus, viešbučius, 
automobilius į visus pasaulio kraštus.

Prices are based on double occupancy and are subject to change.
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-238-9787. American Travel Service Bureau, 9727 S. 

VVestern Avė., Chicago, III. 60643.

Trisdešimt ketvirtojo
Santaros-Šviesos federacijos suvažiavimo

1987 m. rugsėjo 10-13 d.d.
Tabor Farmoj, Sodus, Mich.

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 10 d., 2 vai. Julius Šmulkštys, „Nau

jasis konservatizmas Amerikoje”.
Mykolas Drunga, „Moralinis kūrybingumas sisteminio 

amoralumo sąlygomis”.
8 vai. Rimvydas Glinskis, „Architektūros paminklų apsaugos 

ir jų restauracijos problemos Lietuvoje”.
Pokalbis su Vytautu Kubilium (Rimvydas Šilbajoris).

Penktadienis, rugsėjo 11 d., 9 vai. Ingė Lukšaitė, „Reforma
cijos poveikis lietuvių kultūrai”.

Rein Taagepera, „Šiuolaikinės Estijos problemos”.
2 vai. Violeta Kelertienė, „Tarp novelės ir romano —

šiuolaikinė apysaka Lietuvoje”.
Pokalbis su Judita Vaičiūnaite (Ilona Gražytė-Maziliauskienė). 
Santaros-Šviesos federacijos, Algimanto Mackaus Knygų

Fondo, A M & M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto 
posėdžiai.

8 vai. Kęstutis Nakas, Teatrinė programa „Amžių nusikalti
mas”.

Kęstutis Paulius Žygas, „Kičo pergalė”.

Šeštadienis, rugsėjo 12 d., 9 vai. Judita Vaičiūnaitė, „Jaunie
ji Lietuvos poetai”.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė, „Feministinės literatūros 
kritikos problemos ir metodai”.

2 vai. Birutė Ciplijauskaitė, „Tautinis sąmoningumas ir uni
versali estetika XX amžiaus pradžios Lietuvoje”.

Vytautas Kubilius, „Literatūros mokslas kaip humanizmo 
apraiška”.

8 vai. Poezijos vakaras: Ginta Remeikytė, Liūne Sutema, Judi
ta Vaičiūnaitė.

Gedimino Mažeikos fotografijų paroda.

Sekmadienis, rugsėjo 13 d., 10 vai. Romas Misiūnas,
„Krikščionybės įvedimo Lietuvoje šiandieniniai svarstymai”. 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki rugsėjo 5 d.
pranešti: Lakštuonė Vėžienė (Santara-Šviesa), 7338 So. Sacra
mento, Chicago, IL 60629.

PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!!

■ . • \ ■ r r A

Pirmą kartą mūsų keliautojai galės lankytis Lietuvoje 15 dienų. Tokią 
kelionę šiemet organizuoja AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU.

Rengiame šią kelionę rudenį, spalio 1 dieną, kada pigesnės bilietų 
kainos, nekarštas, patogus oras, veikia visi Lietuvos teatrai, aktyvus 
Lietuviškas kultūrinis gyvenimas.

Nuo šių metų, Amerikos Lietuviai gali lankytis' Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Palangoje, Panevėžyje. Keliaujantiems su šia grupe, 
taip pat bus galimybė aplankyti gimtas vietas.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
į Lietuvą jau daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažįsta 
kaip rimtus ir patikimus kelionių organizatorius. Tokią įdomią kelionę 
į Lietuvą jums siūlome ir šį kartą.

15 DIENŲ GRUPĖ Į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO 1 Iki 19
MARŠRUTAS: Maskva 1 — Lietuva 15 — Maskva 1 
Iš Chicagos $1,820 — New Yorko $1,720. Vietos kelionei ribotos! 

Dėl daugiau Informacijos prašom kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Š. Western Avė.

Chicago, IL 60643 
Tel. (312) 238-9787

yĄtpber Holidays”

1987 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5,
Maskva 2 — $1429.00

Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9,
Leningradas 4, Helsinki 1 — 1725.00

Gruodžio 26-Sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5,
Riga 4, Leningradas 3 _ 1514.00

Dėl daugiau informacijos arba užsiregistruoti skambinkite: 

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts it Kanados skambinkite 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadvvay, P.O. Box 116,

So. Boston, MA 02127

Prices are based on double occupancy for departures from Boston 
or New York and are subject to changes.



MUSŲ DIENOS 
KALNŲ PAPĖDĖJE

EVELINA MASIOKIENĖ

Trispalvė plevėsavo Denve
ryje!

Sunku bus užmiršti Lietuvos 
krikšto sukakties paminėjimą ir 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paskelbimą palaimintuoju. 
Tokiai mažai lietuvių kolonijai, 
tokia nepaprasta šventė!

Pasiruošimo darbai prasidėjo 
1986 m. rugpjūčio mėnesį, kai 
Bronė Juršėnaitė Feliss, Col- 
orado Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pakviesta, apsiėmė 
vadovauti šių iškilmių ruošai. 
Sudarytas ryšys su vyskupu P. 
Baltakiu ir kai kuriomis lie
tuviškomis organizacijomis. 
Rugsėjo mėnesį kreiptasi į 
Denverio arkivyskupą J. Fran
cis Stafford, kuris pažadėjo 
atlaikyti iškilmingąsias šv. 
Mišias birželio 14 dieną, bet kai 
iškilmių diena buvo perkelta į 
birželio 28 dieną, jau anksčiau 
sudarytos dienotvarkės nebelei
do arkivyskupui dalyvauti mū
sų šventėje. Sutarta su kun. 
Nicholu-Norušiu, kuris mielai 
sutiko Mišias atnašauti. Visos 
iškilmės iš bazilikos buvo 
perkeltos į Church of the Risen 
Christ parapiją, kurios klebonas 
msgr. William Jonės mums 
visokeriopai padėjo.

Pasitarimuose dalyvaudavo 
visi talkininkai — valdybos 
nariai, pakviestieji žmonės ar 
savanoriai. Tie, kurie nutarė 
prie šio darbo prisidėti, dirbo iš 
peties, savęs nesigailėdami. Iš 
viso prie šventės ruošimo prisi
dėjo 42 žmonės, o 10 šeimų 
parėmė ruošiamą parodą.

Velykų metu vietiniame „The 
Denver Catholic Register” 
pasirodė dailus straipsnis su 
didele spalvota nuotrauka. 
Buvo aprašyti lietuviški Velykų 
papročiai, margučių dažymo 
raštai ir būdai.

1987 metų birželio 10 diena 
trys lietuviai nuvyko pas 
Denverio arkivyskupą, kuris 
pasirašė Lietuvos krikšto 
sukakties proklamaciją. Vizito 
metu arkivyskupui buvo 
įteiktas B. Feliss meniškai 
papuoštas margutis, su išbrai
žytu arkivyskupo herbu. Nauja
sis arkivyskupas labai palankus 
lietuviams, paaiškėjo, kad apie 
Lietuvą gana daug girdėjęs, 
mat, seminarijoje jo geras 
bičiulis buvo lietuvių kilmės. Ta 
proga buvo padarytos 
nuotraukos ir diecezijos 
laikraštyje pasirodė paties 
arkivyskupo parašytas 
straipsnis su prašymu birželio 
28 dieną visose Colorado 
bažnyčiose pasimelsti už 
vargstančią Lietuvos Bažnyčią.

Truputį vėliau pradėjo 
atrodyti, kad viskas vyko iš kar
to. „Rūtos” šokėjai pasirodė 
televizijoje, specialioje katalikų 
programoje. Pradžioje
pasikalbėjimo būdu buvo

Denverio arkivyskupas J. F. Stafford aiškina lietuvių atstovams savo herbą.
Nuotr. Sauliaus Pliuškonio

paaiškinta lietuvių šventės 
reikšmė, o po to šokėjai, 
palydimi akordeonu, žaviai šoko 
tautinių šokių pynę. Šoko 
seminarijos dideliame kieme, 
ant žolės, po mėlynu dangumi. 
Amerikiečiai žiūrovai buvo 
sužavėti tuo pasirodymu.

Birželis artėjo prie vidurio, 
reikėjo smarkiau darbuotis.

Paruošti gražūs pakvietimai į 
šventę dviem kalbom. Visi 
stengėsi juos išplatinti. Įdomu, 
kad mūsų pastate bei 
gyvenamosios vietovės klubo 
patalpose — kukli Kryžių Kalno 
(Lietuvoje) nuotrauka patraukė 
daugelio dėmesį. Kas irgi įdomu 
— daugumas šventę atėjusių 
kaimynų buvo krikščionys, bet 
nebūtinai katalikai! (Jų buvo 
mažuma...).

Šv. Mišių skaitiniai buvo 
skaitomi angliškai ir 
lietuviškai, reikėjo paruošti 
knygelių lietuviškas dalis, jas 
sudėti į angliškąjį maldų tekstą. 
Reikėjo aplankyti žmones, 
surinkti jų skolinamus daiktus 
lietuviškai parodai, tinkamai 
paruošti plakatai ir paveikslai, 
kurie atsilankiusiems
paaiškintų apie tolimą šalį — 
Lietuvą.

Šeimininkės rinkosi keliuose 
namuose ir kepė visokiausius 
skanumynus, kurie ouvo nemo
kamai dalinami svečiams. 
Užsakyti keli raguoliai iš 
Chicagos. (Šventės metu jie 
turėjo didelį pasisekimą).

Ką gi — iškilmingos Mišios, 
tad reikia ir choro. O tas mūsų 
„choras”! Čia ypač pasireiškė 
žmonių geri norai: yra tokių, 
kurie gerai kalba lietuviškai, 
bet nebūtinai turi gerą balsą. O 
kiti puikai gieda, bet daug 
vargo turi su lietuviškų žodžių 
tarimu, tačiau pasimokė ir 
mums žavingai padėjo, jų balsai 
labai papuošė mūsų chorą. 
Įdomiausia, kad keli mūsų 
choro nariai net nebuvo 
katalikai! Rinkomės repetici
joms, mums padėjo pianistė, 
vargonininkė ir choro dirigentė. 
Visi su dideliu noru stengėsi, 
mokėsi, derinosi.

Kartais paaiškėdavo, kad kur 
nors reikėjo talkos, teko 
skubėti, padėti.

Laikas greitai bėgo.
Išaušo birželio 28 dienos rytas. 

Gražus, šviesus ir gana šiltas.
Parodos darbuotojai parapijos 

vadinamame „Forume” jau 
buvo praleidę kelias dienas, 
sumaniai sustatydami stalus, 
išdėstydarni suneštus turtus, 
palikę vietos tautiniams 
šokiams ir paruošdami jaukią 
„užkandinę”.

Priešais šią bažnyčią stovi 
keturi vėliavų stulpai. Parapi
jos vėliava, Colorado ir 
Vatikano bei mūsų trispalvė. 
Net kiek didesnė, negu kitos.

Denverio arkivyskupas J. F. Stafford pasirašo Lietuvos krikšto proklamaciją birželio 24 d.
Nuotr. Sauliaus Pliuškonio

Nuostabus vaizdas! Bent man 
niekad nematytas čia gyvenant. 
Visą savaitę, vėjo pagauta, 
mūsų šalies vėliava smagiai 
plevėsavo draugiškoje Amerikos 
Vakarų padangėje.

11:30 vai. buvo šv. Mišių 
pradžia, bet jau žymiai anksčiau 
visur matėsi daug žmonių. 
Bažnyčia greitai pilnėjo. 
Žmonės dar vis ėjo. Iš kur jų tiek 
atsirado? „Rūtos” šokėjai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais, 
padėjo šios parapijos 
tvarkdariams susodinti žmones.

Kadangi chorui skirta vieta 
yra kiek aukščiau, žemyn 
pasižiūrėjus ryškiai matėsi ne
sitikėtas svečias, žinomasis 
krepšininkas Pranas Lubinas su 
šeima.

Po to viskas prabėgo neap
sakomai greitai, lyg tai būtų tik 
nuostabios akimirkos — neuž
mirštamos, o gal ir nepakarto
jamos šioje mažoje lietuvių 
grupėje.

Eisenoje, lydinčioje kun. N. 
Norušį, beveik visi pasipuošę 
tautiniais drabužiais. „Rūtos” 
šokėjai prie altoriaus padėjo 
didelę puokštę rūtų, perrištų 
Lietuvos tautinėmis spalvomis.

Skaitiniai gražiai praskam
bėjo, skaitomi angliškai ir 
lietuviškai, kai kur įterpiant 
tinkamus paaiškinimus 
susirinkusiems. Tarpuose savo 
dalį atliko choras.

Prasmingas ir nuoširdus pa
mokslas, apie šios dienos 
dvigubą šventę, apie Lietuvą, 
jos žmones, jos Bažnyčią, jos 
vargus.

Nors daugumas Mišių dalyvių 
buvo amerikiečiai, tai net 
nebuvo jų šventė, jie tik atėjo 
padėti mums atšvęsti tuos ypa
tinguosius įvykius, nuotaika 
bažnyčioje buvo labai 
iškilminga, viskas sekama su 
ypatingu dėmesiu. Gal tai 
kitokios giesmės, tie lietuviški 
skaitiniai prisisdėjo prie tos 
nuotaikos. Viena giesmė 
sugiedota angliškai „Song of 
Peace” irgi gilia rimtimi

' išklausyta. Žinoma melodija, 
prasmingi žodžiai, ypač kur 
prašome laisvės visoms 
tautoms, o po to — truputį 
stabtelėję — prašėme laisvės 
savo šaliai.

Paskutinės maldos. Mišios jau 
baigėsi. Atėjo Lietuvos himno 
eilė. Palydimas vargonais ir 
pianinu, choras, tas mūsų 
„choras”, atidavė visą savo širdį 
giedodamas tuos gerai žinomus 
žodžius... Baigus po trumpos

Dovana Denverio, volo., arkivyskupui J. Prancis btanord — žąsies 
kiaušinio margutis su arkivyskupo herbu. Margutį išdrožinėjo Bronė 
Juršėnaitė-Feliss.

Nuotr. Sauliaus Pliuškonio

akimirkos išgirdome, kad 
bažnyčioje — į mus žiūrintys 
žmonės — smarkiai plojo.

Išėjome iš bažnyčios su mūsų 
laukusiais amerikiečiais 
bičiuliais. Jie žavėjosi tautiniais 
drabužiais, turėjo daug 
klausimų, prašė jiems išversti 
kai kuriuos lietuviškus žodžius.

Nuėjome į greta esantį 
„forumą”, radome tenai 
daugybes žmonių. Praeiti 
sunku. Tai žmonės, dalyvavę 
Mišiose, ir kiti, atvykstantys iš 
visų pusių, specialiai parodos 
apžiūrėti. Aiškiai matėsi, kad 
rengėjai, kurie sudėjo visą 
lietuvišką turtą, labai sumaniai 
viską buvo pergalvoję. Stalai 
stovėjo tokiais kampais, kad 
viskas gerai matėsi, lengva 
buvo visur apeiti. Lietuviškos 
knygos ir spauda, greta — 
žodynai, albumai. Netoliese 
visame grožyje — papuošta 
Kalėdinė eglutė su šiaudinukų 
žvaigždėmis, saulėmis, tulpėmis 
ir kitais simboliais, sukėlė 
didelį susidomėjimą. Iš čia 
matėsi stalas su nuostabiais 
lietuviškais margučiais, netoli

jų — audiniai, tautinių drabužių 
dalys, buvo rodomas juostų 
audimas, toliau stalas su 
lietuviškai aprengtų lėlių 
būriais. O gintaro gražumėlis! 
Lietuviški pinigai, net labai 
senoviški, pašto ženklų 
rinkiniai. Ant kito stalo 
meniški medžio drožiniai, 
kryžiai, koplytėlės, dėžutės ir 
pan. Kitur^ — Lietuvos 
žemėlapiai, keli iš labai se,nų 
laikų. Žmonės vaikščiojo.

žiūrėjo, klausinėjo, pažadėjo, 
kad sugrįš dar pasidairyti ir 
nežymiai pereidavo į ilgą eilę 
prie užkandžių bei saldumynų. 
Šeimininkės vikriai sukosi, 
skubėjo visiems patarnauti.

Sveikinome ateinančius, 
dėkojome už atsilankymą, 
klausėme, kas jiems būtų 
įdomu. Atėjo nemažai mūsų 
asmeniškų amerikiečių bičiulių, 
ėjom su jais pasikalbėti ir jiems 
parodyti, ko dar nebuvo matę.. 
Susidomėję svečiai sekė 
skaidrių rinkinį ir paskaitą apie 
Lietuvos istoriją, vėliau 
klausinėjo mus apie Lietuvos 
bažnyčias ir religinio gyvenimo 
varžymą Lietuvoje.

Praėjo kelios valandos, vis 
nauji žmonės ėjo. Nuostabu! 
Parapijų biuleteniuose šis 
įvykis buvo skelbiamas. Daug 
atsirado tokių, kurių močiutė 
mokė juos lietuvių kalbos (arba 
turėjo su ja kalbėti 
lietuviškai!), kiti nurodė 
tiesioginę giminystę (vyras ar 
žmona lietuvių kilmės), keli 
buvo lietuvių bendradarbiai tar
nybose. Šešių šeimos narių
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MARQUETTE PARKO 
NAMŲ VERTĖ

ANDRIUS KULIKAUSKAS

Chicagos miesto valdžia svar
sto įstatymą, kuris užtikrintų 
Chicago Lawn rajono ir kelių 
kitų miesto rajonų namų vertę. 
Jeigu įstatymą patvirtins, jis 
paveiks ir Marąuette Parko 
ateitį, nes Chicago Lawn rajo
nas yra iš esmės lietuvių Mar
ąuette Parkas.

Kaip Chicago Lawn rajonas 
priėjo prie to, kad prireiktų val
džios pagalbos užtikrinti namų 
vertę? Šį klausimą bei kitus na
grinėja 1986 m. JAV-ių valdžios 
lėšomis parašytas rašinys „The 
Report of the Guaranteed Home 
Eąuity Research Project”.

Rašinyje sutelkta 116 Chica
go Lawn rajono senakurių ir 38 
naujakurių apklausų duome
nys. Apklausas pravesti padėjo 
lietuvaitės Nida Misiulytė ir 
Rūta Traškaitė. Prie rašinio 
daug prisidėjo Southwest Parish 
and Neighborhood Federation.

Noriu pabrėžti, kad šiame 
straipsnyje visi duomenys, visos 
citatos, visi teiginiai yra paim
ti iš minėto rašinio. Mano tiks
las kaip tik ir yra supažindinti 
skaitytojus su šiuo rašiniu.

Permainos rasinėje 
sudėtyje

Chicago Lawn rajonas yra 
Chicagos pietvakariuose. Jį 
supa iš šiaurės 59-oji g-vė, iš ry
tų Penn geležinkelis (tarp West- 
ern ir Damen), iš pietų Beit ge
ležinkelis (prie 75-os g-vės) ir iš 
vakarų GT&W geležinkelis 
(prie Central Park gatvės).

grupė atėjo tik todėl, kad prie jų 
netoliese gyvena lietuviai 
kaimynai. Kaip įdomu, kas 
surišo žmones ir juos suvedė į tą 
nepaprastą šventę.

Daug kas stengėsi paben
drauti su mūsų svečiu iš Los 
Angeles Pranu Lubinu. Toks 
aukštas, ant krūtinės prisisegęs 
lietuvišką juostelę (trispalvę), 
vaikščiojo tarp susirinkusių, 
atsakinėjo į klausimus, dalinosi 
prisiminimais.

Kelis sykius tautinius šokius 
šoko mūsų „Rūta”. Kaip 
visuomet, labai sklandžiai su 
dideliu dėmesiu. Žiūrovai 
viskuo domėjosi — šokiais, 
drabužiais ir šokėjais.

Pamažu šventė artėjo prie 
galo. Didžiulis darbas buvo 
tinkamai paruoštas, nuoširdžiai 
atliktas. Visus pasidarbavusius 
apėmė savotiška gailesčio 
banga. Kada gi vėl taip 
susirinksime atšvęsti kokią 
nepaprastą šventę, remiami 
tokios daugybės Colorado 
amerikiečių, šios malonios 
parapijos ir mūsų pačių 
lietuvių.

Mes nežinojome tą dieną, kad 
šventės metu paskutinį kartą 
matėme a.a. Remigijų Damušį, 
jauną, simpatingą, visų 
mėgiamą lietuvį. Jis taip 
nuoširdžiai dirbo ir stengėsi, 
kad mūsų šventė kuo geriausiai 
pasisektų. Jis padėjo stalus 
stumdyti ir patalpą paruošti. 
Padėjo sudėstyti suneštus 
daiktus. Dainavo mūsų chore, 
lankė repeticijas. Padėjo 
sulankstyti Mišioms specialiai 
paruoštas lietuviškų maldų 
knygutes. Vienu žodžiu, kur 
reikėjo talkos, ten galima buvo 
rasti Remigijų. Paskutinį kartą 
matėme jį šokantį tautinius 
šokius su mūsų „Rūtos ” 
šokėjais.

Už kelių dienų mus sukrėtė 
labai liūdna žinia — Remigijaus 
jau nebebuvo gyvųjų tarpe. 
Iškeliavo jis Amžinojo poilsio, 
paskutines savo gyvenimo 
dienas ir valandas praleidęs 
nuoširdžiai dirbdamas Dievo ir 
Lietuvos garbei.

Rasinių permainų baimė labai 
veikia šią bendruomenę”, pažy
mi autoriai. „Kaimynijų kaita 
yra gaivalas Chicagos pietų rai
doje. Chicagos juodųjų pokarinė 
plėtra labiausia pasireiškė Chi
cagos pietuose. Prieš antrąjį ka
rą juodieji čikagiškiai buvo pri
versti gyventi gete, kuriame 
kuo toliau, tuo prasčiau sutilpo 
jų vis didėjantis skaičius. Galų 
gale 50-aisiais ir 60-aisiais me
tais geto ribos pranyko ir juodų
jų šeimos veržėsi į gretimas 
miesto dalis. Akstinas buvo ne 
tik ankšti geto namai ir butai, 
bet taip pat vis daugėjantis vi- 
durinosios klasės juodųjų noras 
tapti namų savininkais”.

“Juodiesiems įsikeliant, bal
tieji išsikėlė. Chicagos pietuose 
stambios miesto dalys ūmai 
mainėsi baltųjų šeimoms išsike
liant toliau nuo miesto branduo
lio. Kaimynijų kaitą spartino 
gausūs piktnaudžiautojai, kaip 
antai ,panic-peddlers’ ir ,block- 
busters’. Permainos buvo stai
gesnės ne kaip Chicagos šiaurė
je ir daugelis pietiečių-čiabuvių 
pasakoja, kaip jų šeimoms teko 
keltis į naują miesto dalį du ar 
net tris kartus. Chicagos pietva
kariuose jaučiasi nerimas, ypač 
vyresniųjų tarpe, kad kaimyni
jų kaitos ratai ir vėl sugirgž
dės.”

Chicago Lavvn nuo seno gyve
na lietuviai, lenkai, vokiečiai, 
airiai, italai. Čia prieš dešimt
metį pradėjo kurtis ir Lotynų 
Amerikos bei Viduriniųjų Rytų 
tautybių šeimos. Chicago Lavvn 
rytinis pakraštys, į rytus nuo 
Western g-vės, 70-aisiais metais 
patyrė panašų likimą, kaip gre
timas West Englevvood rajonas 
60-aisiais metais: baltieji išsikė
lė ir juodieji įsikėlė. Taip kad 
1980 metų gyventojų surašyme 
rytiniame pakraštyje daugumas 
gyventojų buvo juodi naujaku
riai. Tame pačiame surašyme 
Chicago Lavvn rajone į vakarus 
nuo Western gatvės neaptiktas 
nė vienas juodas gyventojas.

Šiuo metu Chicago Lavvn ra
jone į rytus nuo Western gatvės 
gyvena beveik vien juodieji. Ne
mažai juodų šeimų yra įsikėlę ir 
į vakarus nuo VVestern gatvės. 
Šiuo metu lotynai sudaro 12% 
visų Chicago Lavvn namų savi
ninkų. Jų daugiausia pasitaiko 
tarp Western ir California gat
vių.

Senakurių ir 
naujakurių skirtumai

Tarp senakurių, kurie namus 
pirko prieš daugiau kaip penke
rius metus, ir naujakurių yra 
netikėtai rasės skirtumas. Yra 
ir amžiaus skirtumas. Taigi 
1980 m. baltųjų amžiaus vidur
kis buvo 39 m., juodųjų 26 m. ir 
lotynų 22 m. O tais pačiais me
tais Marąuette Parko širdyje 
baltųjų amžiaus vidurkis buvo 
49 m.

Chicago Lavvn rajone 1980 m. 
net 18% gyventojų buvo dau
giau kaip 65 m. amžiaus. Chi
cagos lotynų ir juodųjų kaimy- 
nijose vyresnieji paprastai tesu
daro 6% visų gyventojų. Auto
riai pastebi, kad „Kada vaikų ir 
jaunų tėvų bendruomenė brau
nasi į vyresniųjų kaimyniją, — 
ypač kai prisideda ir rasiniai 
skirtumai, — tai gyvenimo būdų 
susikirtimas vargu ar išvengia
mas”.

Chicago Lavvn naujakuriai 
yra visa kuo daugiau patenkin
ti ne kaip senakuriai. Senaku- 
riai yra labai arba šiek tiek pa
tenkinti: viešuoju transportu 
(89%), artumu darbovietei 
(85%), namų kokybe pagal kai
ną (77%), kaimynų uždarbiais

(Nukelta į 7 psl.)
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NEMOKANČIŲ
MOKYMAS,

PANTOMIMA, VĖL 
KRIKŠČIONYBĖ (4)

Mokytojų, tėvų ir jaunimo studijų savaitė 
JUOZAS MASILIONIS

Trečiadienį, rugpjūčio 19 d., 
migla virš ežero mažesnė ir grei
čiau prapuolė. Koks bus oras 
nebepranašavau, nes vakar 
prieš vakarienę, kad šveitė 
lietus tai šveitė, o visi sakė, kad 
bus gražus oras. Ir buvo gražus, 
t.y. geras, nes atvėso ir galima 
be prakaito lašo klausyti 
paskaitų ir gintis nuo musių, 
nes jų Dainavoje kaip niekada.

„Kaip dėstyti lietuvių kalbą 
nemękantiems” dėstė Sofija 
Jonynienė, buv. Chicagos 
Brighton Parko lit. mokyklos 
mokytoja. Seniau Amerikoje ne
kreipė dėmesio į svetimas kal
bas, dabar jau jas moko ir pra
džios ir aukštesniosiose mo
kyklose. „Mokytojų centre” yra 
išdėstyta daug įvairioms 
kalboms mokyti vadovėlių, yra 
ir lietuviškų. I ir II ir VII bei 
VIII skyriaus tinkamų vadovė
lių neturim, III ir IV vartojo A. 
Rinkūno, V ir VI D. Tamuliony- 
tės. Reik’a pačiam mokytojui 
turėti daug iniciatyvos mokslo 
priemonėms pasigaminti. Jos 
metodo pagrinde pasikalbėji

SPORTINIS GYVENIMAS
K. BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje

Nakties metu Vakarų Vokie
tijos televizija dažnai rodo A. 
Hitchcocko filmus su Anglijos 
pilių šmėklom, paslaptingom 
žudynėm bei kitais nervus ,;kre- 
čiančiais” vaizdais. Mėgsta 
vokiečiai tokius filmus, ste
bėdami prie alaus bokalo ir po'" 
vidurnakčio. Tad nėra ko stebė
tis, kad J. McEnroe ir B. 
Beckerio susitikimą vokiečiai 
pavadino „Psycho-filmu”, ka
dangi ir čia reikėjo paaukoti 
daug nervų, o pats žaidimas 
Europos laiku vyko visą naktį 
(šešios valandos skirtumo!) ir 
baigėsi tik 5 vai. 19 min. ryte. 
Pasekmės žinomos ne tik to 
susitikimo, bet taip pat B. 
Beckerio raktinio laimėjimo 
prieš T. Mayottę, suduodant pa
saulio teniso galybei — JAV 
labai ir labai skaudų smūgį, 
nustumiant Dėdės Šamo kraštą 
į antraeilių valstybių tarpą.

Po Vokietijos laimėtų rungty
nių, šveicarų, austrų, pačių vo
kiečių spauda yra užpildyta ne 
tik nuotraukom, plačiais 
straipsniais, bet taip pat ir 
amerikiečių pralaimėjimo ko
mentarais. Daugkartinis Vim- 
bledono meisteris J. McEnroe 
prisipažįsta, kad B. Beckeris 
ir kiti du vokiečiai buvo 
geriau paruošti šiam svarbiam 
susitikimui. Be to, ir jaunystė 
vaidino rolę, kadangi McEnroe 
yra devyniais metais vyresnis 
už Beckerį. Be abejo, negalima 
pamiršti ir Erico Jeleno, 
davusio neužplanuotą pirmą 
tašką Vokietijai ir tuo pačiu gal 
net rugtynių laimėjimą. Prie
šingu atveju, išvargęs B. Becke
ris turėtų žaisti dvejetą ir jau 
kitą dieną vėl prieš pavojingą T. 
Mayotte.

Dviračių lenktynes vadina
mas 74 „Tour de France” 
netikėtai laimėjo airis Stepas 
Roche, įveikęs 4231.6 km. 
nuotolį per 115 vai. 27 min. 40 
sek. Antras buvo ispanas Delga- 
do, atsilikęs 40 sek. ir trečias — 
prancūzas Bernard. Įdomiausia, 
kad paskutinį etapą Crebit — 
Paryžius laimėjo ne europiečiai, 
bet amerikietis Pierce prieš Ka
nados vokietį Bauerį.

mas. Medžiagą šiam reikalui 
imti iš vaikui žinomos aplinkos, 
vartoti daug paveikslų. Prele

Rūta Juškienė su jaunimu Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje
Nuotr. Viktoro Kučo

Roche keletą kartų taikėsi į 
pirmą vietą, tačiau daug laimės 
neturėjo: 1983 m. jis buvo 
13-tas, 1984 m. 25, 1985 m. tre
čias ir pereitais metais net 
48-tas. Tai ne tik didelė jo mora
linė pergalė, bet taip pat ir fi
nansinė, nes, jo teigimu, jam* 
dviračių sportas daug ką davė, 
tačiau 30-33 savo gyvenimo 
metais jis nori užsitikrinti savo 
šeimai tvirtą finansinį pagrindą 
ir gal tapti treneriu. Jokio 
išsilaisvinimo ar profesijos jis 
neturi. Šiemet jis dar laimė
jo „Giro d’Italia”.

Vakarų Vokietijos aukštoji 
futbolo lyga 1987-88 m. sezoną

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.

Tel: (312) 839-2511

ILietuDosf Jfonfcag
Mažosios Lietuvos Fondas įsteigtas: 1. rinkti, (aisti ir 

skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos istoriją, 
kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pasauliui, kad 
Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas — lietuviškas 
kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkite į Mažosios Lietuvos Fondą 
aukomis: 1. RĖMĖJAIS — iki $99.- auka; NARIAIS — $100.- 
ar didesne auka; MECENATAIS — $1,000.- ar didesne auka; 
GLOBĖJAIS-PATRONAIS — $3,000.- ir didesne auka.
Mažosios Lietuvos Fondo valdyba
Taip, noriu įsijungti ir pridedu čekį sumoje.................................

Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas Valstija Zip Code

AUKAS SIŲSTI. Foundation of Lithuania Minor, c/o R. Bun- 
tinas, 908 Rob Roy Place, Dovvners Grove, III., 60516.

Naujas tautiniais metmenimis religi
niais ataudais poezijos rinkinys Lietu
vos Krikšto sukakčiai atžymėti.

Knyga gauname DRAUGE. Kaina 
— $5.00, su persiuntimu — $6.25 — 
Illinois gyventojai moka $6.65.

gentė vaizdinių priemonių 
turėjo nuklotą visą stalą ir 
klausytojus supažindino. Pa
skaita ir diskusijos bus tęsiamos 
rytoj.

Antrą paskaitą „Pantomima” 
skaitė profesionalas aktorius 
Ron Poppenhagen su savo 
žmona Apynyte. Ką skaitė? 
Nieko neskaitė, o vaidino be 
žodžių ėjimą, lipimą, plaukimą, 
vaidino su kaukėmis ir be 
kaukių — ir vis aiškino kaip 
visa tai pasiekiama. Ši valanda 
visiems buvo atgaiva. Jos 
aprašyti neįmanoma, reikia 
matyti. O matysim, nes šio 
meno moko jaunimą, kuris 
pasirodys šeštadienį atsis

>4
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pradeda žymiai anksčiau, 
kadangi ateinančiais metais 
Vakarų Vokietijoje vyks 
Europos futbolo pirmenybės. At
simenant žiemos pertrauką, 
pasiruošimo stovyklą pirme
nybėms, lygos rungtynes numa
toma užbaigti bent mėnesiu 
anksčiau.

Dar prieš sezono pradžią laik
raščiai, televizijos komenta
toriai ieško būsimo meisterio 
bei paskutinių vietų komandų. 
Ir taip, daugumos nuomone, pir
moji vieta ir šiemet atiteks 
Miuncheno Bayern komandai ir 
jos naujam treneriui Heynecke- 
riui. Vicemeisteris, Hamburgo 
SV. Dėl tolimesnių vietų — iki 
šeštos — kovos Gladbach, Dort- 
mundas, Bremenas, Leverkusen 
ir Kaiserslautern.

Televizijoje teko matyti miun- 
cheniečių rungtynes su 
daugkartiniu Anglijos meis-

veikinimo vakare.
Popiet J. Kavaliūnas, buv.

Švietimo tarybos pirm., 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
jubiliejaus vykdomojo komiteto 
pirmininnkas, papasakojo, kaip 
buvo rengtasi ir kaip praėjo to 
jubiliejaus iškilmės. Daugelyje 
kraštų tas minėjimas jau praėjo, 
daugelyje kraštų ir vietų dar 
bus. Spauda tuos minėjimus ap
rašė,tuo padarydama Lietuvai 
didelę reklamą. Smulkiai 
papasakojo iškilmių eigą Ro
moje, jų atgarsius, biudžeto 
reikalus, nevengdamas pami
nėti ir klaidų bei trūkumų.

Vakaras praleistas su talen
tais.

teriu Liverpool vienuolike. Tai 
buvo atsisveikinimo rungtynės 
su klubo ir Vokietijos rinktinės 
žaidėju D. Hionesu, kuris fut
bolo batus „pakabino” ant 
virvės. Vokiečiai olimpiniame 
Miuncheno stadione, prie 22 
tūkst. žiūrovų (stadionas 
talpina 76 tūkst.) laimėjo 3:2 
pasekme. Visa komanda beveik 
be jokių pasikeitimų, išskyrus 
trenerį M. Latteką (jis gimęs 
Rytprūsiuose), kuris paliko 
Bavarijos sostinę, perimdamas 
direktoriaus pareigas Kiolne. Ir 
jau prognozės: M. Lattek neilgai 
„trins” raštinės kėdę, gal jau 
žiemos metu perimdamas 
Kiolno klubo trenerio pareigas. 
To miesto vienuolikės ir 
Vokietijos rinktinės vartininkas 
Toni Šumacher, išbrauktas iš 
klubo sąstato (jis parašė kontro
versinę knygą) naują sezoną 
pradeda Šalke 04 vienuolikėje.

WAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111

UKOBIIirAUOBUI

MISCELLANEOUS __

A V I L I M AŠ
M O V I N G '

» •

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
:—į------ ---------——■—

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

FRANK ZAPOLIS
32081/s VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KILIMAI
(Carpetlng)

Pavyzdžiai pristatomi Į namus. 
Atsparūs dėmėms DuPont-staln 
master, Anso IV kilimai.

Puikios rūšies kilimai su pilna 5 m. 
garantija, pradedant nuo $10.95 už yd., 
pilna 10 m. garantija, pradedant nuo 
$13.95 už yd. Įdedami su aukštos ko
kybės minkštu patiesalu.

Taip pat visokių rūšių pataisymai 
— siūlės, kilimai iš naujo ištempiami, 
seni pataisomi. Laiptai mūsų specialy
bė. Pensininkams specialios kainos.

589-2349 arba 476-7867 
R. DARGIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLA1TIS ir 

ž V. BRIZGYS
6606 SO. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos:

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro
Šeštadieniais pagal susitarimą

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

VENCKAUSKAS, Ine. 
Builders & Remodeling

• Porches & Uecks • Floor & Wall Tile
• Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths
• Masonry *Rec Rooms i
• Additions •Insurance Repairs

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 636-2960

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 9 
valandos.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRošpect 6-8998

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

oreit
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
381-5950 636-5159

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

BY OVVNER — LEMONT
Custom brick bi-level, 3 bedrooms, 11/2 
baths, CAC, 21A att. garage — mid 
120’s.

257—9261

PRIME REAL ESTATE 
460-0880

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Lina* Gylys 
Algis Llaponls 

G. Petras Lleponls 
Bronius Nainys 

Rūta Sušlnskienė
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880

< First 
Rei įblie 
Re;\lty,Inc.

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties dėl 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arba 857-7187

Oak Lavvn — Beautiful 8 rm. brk. 
bungalovv. Large din. rm., cove ceilings, 
bsmt., garage and much more Possible 
related living.

HOME REAL ESTATE CO. 
____________ 499-3333____________
ST. PETE BEACH, FL — nepaprasta progai
Ligai ištikus, parduodamas prie vandens su ba
seinu, 3 mieg., 2 prausyklom, nepaprastai gerai 
užlaikytas namas. Auksiniai saulėleidžiai — 
žėruojanti plati įlanka: pėsčiam prieinamas 
pliažias; liet. apgyventa vietovė — prašo 
$195,000. Skambinti sav.

813-367-3295

FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb. butas vyresnio 
amžiaus asmenims Marąuette Parko 
apylinkėje. Skambinti

434-4440

Išnuomojamas
4 kambarių butas MAROUETTE 
PARKO apylinkėje. Skambinti ryte ar
ba vakare.

436-9401

HELP VVANTED

Business Opportunlty 
Christmas Around The World Wants You 
Show Our Brand new Line of Christmas Gifts and 
Decorations. No Investment, Collecting or 
Delivering Weekly Pay Check-Free Samples & 
Training Be a Demonstrator or a Hostess, Have 
A Party In Your Home & Receive Free Gifts Call 
Marie Today: 442-7534

Reikalingas
DARBININKAS — VALYTOJAS

Skambinti vakare
247-0582

Reikalingi
PROSYTOJAI — dallnam laikui 

SIUVĖJAI — pilnam laikui
rūbų gamyklai, vakariniam miesto rajone. 
Prašom skambinti

648-5505

GRAPHIC ARTIST
Graphic art dept. in need of person with ex- 
pirience in transfer lettering for layout, camera 
work & color separating. Full time. SW suburb.
Mušt apeak Engllsh.

Call Jim: 425-7211
Egual Opportunity Employer

ŠEIMININKĖS
Pilną laiką. Žalia kortelė reikalinga. Kreip
tis asmeniškai.

RED ROOF INN 
17301 S. Halsted 

South Holland, Illinois

REAL ESTATE

r □
KOMPIUTERIŲ

pagalba galite PIRKTI ar PAR 
DUOTI NAMĄ mieste ir priemięs- 
čiuose. Sąžiningai patarnaus

INCOME TAX — INSURANCE 
J. BACEVIČIUS

BELL-BACE REALTORS' 
6529 S. KEDZIE

778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

Ontug^. KMIECIK REALTORS 
thT JT: Zl 7922 s. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar-- 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.,

ATIDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadlenĮ 1 - 4 v. p.p.

6305 S. Nashvllle — Liuksus 2 mieg. 
kamb. kondo: nauja 2% prausykla: ąžuoli
niai kabinetai; 5 namų apyv. daiktai; gazo 
šiluma ir centralinis vėsintuvas; balkonas; 
bute skalbykla; pasidėjimui skiepe kamb. 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jewel, vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą. 
CTA sustoja priekyje. Patogus ir elegentiš- 
kas. Paskubėkite pamatyti.

3524 W. Columbus: 3 mieg. mūrinis, 29 
m., 1’/2 prausyklos, ištisas skiepas, naujas 
stogas, šild. pečius ir elektra, alum. 
papuoštas, 2 auto. garažas. Tinka dideliai 
arba giminingai šeimai. Geras pirkinys - 
paskubėkite.

No. 848 — 84 Ir Pulaski — 3 mieg. mūri
nis 30 m. namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas, 21/2 auto. garažas, 
naujas kilimas. Skambinkite dabar)

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

No. 913 — 55 Ir Kedzie 10 butų pelną 
duodantis mūrinis namas: 6 — 1 mieg., 2 
— 2 mieg. ir 2 — 3 mieg. butai; nauji žie
miniai langai ir verandos; pertaisytos 
prausyklos: nauji kilimai — $40,000 paja
mų. Yra skalbykla su pinigais vartojamomis 
skalb. mašinomis. Visi butai išnuomoti. 
Skambinkite dabar.

No. 928 • 64 & Lawndale: 7 kamb. 
mūrinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, 
pušim apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams 
žaisti kiemas, 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite - skambinkite dabar.

No. 934 - 67 Ir Lavvndale: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 21/z auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100

PALIKIMAS COOP. APARTMENTS
5 dideli kamb. gražiam šiaurės vaka
rų rezidenciniam rajone.

463-7016



MARQUETTE PARKO 
NAMŲ VERTĖ

(Atkelta iš 5 p"1 )
(75%), butų priežiūra (72%), par
duotuvėmis (60%), kaimynijos 
reputacija (59%), išvaizda (57%), 
rasine sudėtimi (54%), namų 
verte (52%), apsauga (45%), mo
kyklomis (39%). Naujakuriai

/yra už senakurius žymiai dau- 
pgiau patenkinti apsauga (79%), 
z parduotuvėmis (92%), rasine 
sudėtimi (82%), kaimynijos re-

-«putacija (86%), išvaizda (84%), 
mokyklomis (62%), namų koky
be pagal kainą (100%).

Senakurių ir naujakurių 
panašumai

Tačiau yra ir panašumų tarp 
senakurių ir naujakurių. Vidu
rinis šeimynų atlyginimas labai 

“P&našus: 22,000 dol. Chicago 
' TLawn rajone 1980 m. ispaniškai 

kalbančių šeimynų uždarbiai 
prilygo baltųjų šeimynų uždar
biams. Tai įdomų dėl to, kad ap
skritai Chicagoje 1980 m. 
ryškiai skyrėsi baltųjų šeimynų 
atlyginimai (25,000 dol.) nuo is- 

—poniškai kalbančiųjų šeimynų
^atlyginimų (16,000 dol.).

Tačiau Chicago Lawn rajono 
rytiniame pakraštyje, kur gyve
na juodieji, 1980 m. atlyginimų 
atitikimas nebuvo nuoseklus. Į 
rytus nuo Western g-vės tarp 
,75-tos ir 69-tos g-vių vidurinis 

-•visų šeimynų uždarbis viršijo 
”22,000 dol. farp 69-tos ir 63-čios 
g-vių vidurinis uždarbis buvo 
17.000 dol. Tarp 63-čis ir 59-tos 
g-vių vidurinis uždarbis tebuvo 
12',000 dol.

- Namų vertė
l JT P • '

‘”K" Ar Chicago Lawn rajonas 
(1985 m.) yra prastesnių ne kaip

- prieš dvejus metus? 36% mano, 
“kad taip. Ir 44% mano, kad per 
^Į einančius dvejus metus jis dar 
suprastės. Ar namų vertė per

<u, pastaruosius penkerius, metus 
pakilo? 61% mano, kad pakilo, 

, q, 15% mano, kad nukrito. Ar 
Chicago Lawn rajone pirkti na
mą būtų geras būdas investuoti
pinigus? 49% mano, kad taip. 

O kaip iš tikrųjų? Tarp 1970
m. ir 1980 m. Chicago Lawn ra- 
jpno namų vertė padvigubėjo 
■(pakilo nuo 19,000 iki 39,000 
dol.) Po 1980 m. namų kainos 
kilo jau kiek lėčiau, taip kad

, 1983 m. Chicago Lawn namų vi
durinė kaina buvo 45,000 dol. 
Pažymėtina, kad tarp 1979 m. 
ir 1983 m. Chicago Lawn rajo
ne buvo parduotas kas septintas 
namas.

Chicago Lawn rajone namų 
Rainos kilo, bet visgi ne taip 
sparčiai kaip kitur Chicagoje. 
Pavyzdžiui, Lincoln Park rajo
ne tarp 1970 m. ir 1980 m. na
rnų kainos pakilo nuo 19,000 iki 
124,000 dol. O Chicagoje apla
mai per tą laiką namų kainos 
pakilo nuo 21,000 iki 47,000 dol. 
Užtat Chicago Lawn rajone 
1970 m. namų kainos buvo 9% 
Žemesnės už visos Chicagos 
vidurines kainas, o 1980 m.

buvo 17% žemesnės už visos 
Chicagos vidurines kainas.

Marųuette Parko 
rytai ir vakarai

Pačiame Chicago Lawn rajo
ne namų kainos labai priklau
so nuo geografinės padėties, na
mų kainos gali skirtis net 
15,000 dol. Taip pat pasitaiko, 
kad rinkoje nustatytos kainos 
yra aukštesnės, kaip patys 
namų savininkai mano.

Šios pastabos taikytinos Mar
ųuette Parko daliai, kurią supa 
63-čioji g-vė, Western g-vė ir 
parkas. Ten rinkoje nustatytos 
namų kainos krito nuo 103% 
Chicago Lawn vidurinės kainos 
(1975 m.) iki 88% (1983 m.). O 
pagal pačių gyventojų teigimus 
namų vertė krito nuo 106% 
(1960 m.) iki 96% (1970 m.) ir 
78% (1980 m.) Chicago Lawn vi
durinės kainos. Aplamai tie, 
kurie gyvena tarp California ir 
Western g-vių, ir tie, kurie 
gyvena į vakarus nuo California 
g-vės, skiriasi savo nuomonėm. 
Rytuose tik 22% yra labai pa
tenkinti savo rajonu, o 
vakaruose net 50%. Rytuose 
55% mano, kad už dviejų metų 
bus prasčiau gyventi, o 
vakaruose 35%. Rytuose 48% 
mano, kad jų namų vertė paki
lo per pastaruosius penkerius 
metus, o vakaruose 64%. O iš 
tikrųjų namų vertė ir ten ir ten 
kilo panašiu greičiu, (tik tiek 
kad rytuose namų vertė iš viso 
žemesnė).

Kas žada išsikraustyti? Per 
metus laiko ruošiasi išsikelti 
17%. Per penkerius metus ruo- 
šiai išsikelti beveik trečdalis. 
Geras trečdalis (tiek rytuose, 
tiek vakaruose) galvoja vietoje 
likti. Kur išsikeltų? Pusė išsi
keltų į priemiesčius. Ketvirta
dalis išsikeltų už Chicagos me
tropolinio spindulio.!

Kaip išlaikyti namų vertę?

Kokio likimo laukia Chicago 
Lawn rajonas? Vieni bijo, kad 
įsikels juodieji ir atsitiks kaip 
gretimame West Englewood ra
jone. Kiti teigia, kad iki 1990 m. 
lotynai sudarys daugiau pusės 
visų gyventojų. Dar kiti tikisi, 
kad liks ir baltųjų, kad Chica
go Lawn rajonas klestės kaip 
mišrus rajonas.

Užtat konkretesnis klausimas 
yra, kaip išlaikyti Chicago 
Lawn kaimynijos ir ypač namų 
vertės pastovumą? Rašinio au
toriai kaip tik tiria šį klausimą. 
Jie teigia, kad kaimyniją kaitos 
metu viską lemia ne naujakurių 
rasė, o jų uždarbių lygis. Jeigu 
uždarbių lygis nesmunka, tada 
kaitos metu namų vertės 
sustingsta, bet po to namų vertė 
ir toliau pastoviai kyla.

Vienaip ar kitaip, kokios 
rasės jie bebūtų, jauni žmonės 
kraustosi į Chicago Lawn rajo
ną. Belieka norėti, kad jų uždar
bių lygis atitiktų čiabuviams.

Užtat du dalykai svarbūs: kad 
būtų pasiturinčių jaunų tėvų, 
kurie norėtų gyventi Chicago 
Lawn rajone, ir kad čiabuviai 
neskubėtų išsikelti iš Chicago 
Lawn rajono.

Kas veikia paklausą?

Rūpestį kelia mokyklos. „Vy
resnieji savininkai teisingai 
tvirtina, kad jauni tėvai gali su
dvejoti prieš perkant namą 
Chicago Lawn rajone vien dėl 
to, kad tenai viešosios mokyklos 
yra labai prastos. Katalikai ir 
nekatalikai dvasininkai sutin
ka, kad parapinės mokyklos yra 
vienintelės įstaigos, kurių dėka 
jauni tėvai nesiruošia keltis į 
priemiesčius”.

Rūpestį kelia ir prekybinių 
gatvių nykimas, ypač 63-čiąja g- 
ve tarp Western ir Kedzie g-vių. 
Vyresnieji, kurie prisimena 
kaip anksčiau dar būdavo, yra 
nepatenkinti parduotuvėmis. 
Trūksta automobiliams aikšte
lių ir nėra pakankamo pasirin
kimo prekių. Manoma, kad vie
tinėms prekybinėms įstaigoms 
yra pakenkę pirkimo centrai to
liau nuo miesto. Yra visokiau
sių naujų etninių parduotuvių 
63-čia gatvėje, tačiau dauguma 
jų savininkų gyvena už Chicago 
Lawn rajono ribų. Ir daugelis 
parduotuvių jau skirtos nau
joms tautybėms.

Neseniai pasistengta gauti pi
nigų iš Chicagos ir Illinois iždų, 
kad 63-čia g-vė klestėtų, kaip 
etninis miestelis’. Pasistengta 
išgauti iš Sears bendrovės tvirtą 
pažadą, kad jos parduotuvė 
išliktų prie 63-čios ir Western g- 
vių. Taip pat Southwest 
Development Corporation 
stengiasi pritraukti naujų 
parduotuvių, kaip kad naująją 
Jewel-Osco krautuvę.

Įstatymas, kuris 
užtikrintų namų vertę

Rašinio autoriai teigia, kad iš- 
ląįkytVnamų vertę reikia išlai
kyti namų paklausą. Svarbu už
kirsti kelią nusikaltėliams, 
gerinti mokyklas, vykdyti na
mų priežiūros įstatymus, iš akių 
neišleisti finansinių įstaigų, 
rūpintis miesto patarnavimais, 
pagyvinti prekybines gatves ir 
t.t. Betgi reikia, kad ir gyven-

tojai tikėtų, jog dangus ne- 
griūna. O kad ir griūtų, kad tai 
nepakenktųjų namų vertei. Už
tat rašinio autoriai teigia, kad 
reikia įstatymo, kuris užtikrin
tų namų vertę Chicago Lawn 
rajone (bei kituose panašiuose 
rajonuose).

Ar namų vertės apdrauda pa
dėtų Chicago Lawn rajonui? Pa
dėtų, mano 57% namų savinin
kų. Ar kas sutiktų mokėti pini
gų už tą apdraudą? Sutiktų 
38%. Sutiktų mokėti po 100 dol. 
į metus 30%, o po 200 dol. į 
metus 15%.

Kaip valdžia užtikrintų namų 
vertę? Valdžios įstatymu Chica
go Lawn rajonas taptų ypatingu 
administraciniu rajonu ir jame 
būtų renkamas naujas nuosavy
bės mokestis, kuris padengtų 
dalį išlaidų. Tie namų savinin
kai, kurie norėtų apdrausti savo

namus pasikviestų valdžios at
stovą, kuris nustatytų ,tikrą’ 
namų vertę. Paskui jie penke
rius metus turėtų apdraudai 
mokėti maždaug 75 dol. į metus. 
Po to jų namai jau būtų ap
drausti, jeigu norėtų parduoti 
namą ir nerastų pirkėjo, kuris 
sutiktų sumokėti tiek, kiek 
namas .tikrai’ vertas, tada val
džia sumokėtų skirtumą.

Reikia pažymėti, kad ši .tikro
ji’ namų vertė vėliau nesikeis
tų nepagerinus namų. .Tikroji’ 
namų vertė nekiltų taip, kaip 
paprastai rinkoje infliacijos 
veikiama kyla namų kaina. 
Visgi šios apdraudos tikslas 
nėra tenkinti piktnaudžiautojų 
verteivių užgaidas, jos tikslas 
yra užtikrinti namų vertę. Šiuo 
metu miesto valdžia svarsto šio 
įstatymo projektą. Reikia 
apsvarstyti visas smulkmenas.

DVIDEŠIMTIES METŲ

MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONA

PETRAUSKIENĖ

1987 m. rugsėjo 7 d. sueina dvidešimt metų, kai Elizabeth, 
New Yersey mirė mūsų brangi motina ir a.a. dr. Stasio Pet
rausko žmona.

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos sek
madienį, rugsėjo 6 d., 11 vai. ryto Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, Elizabeth, New Jersey.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti mūsų mylimą 
motiną savo maldose.

Liūdintys vaikai.

Brangaus Tėvo ir Senelio

A.fA.
Dr. JONO ŽEMAIČIO

vienerių metų mirties sukaktis — rugpjūčio 30 d.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį 

savo maldose.

Pasiliekame giliai nuliūdę sūnūs Jonas ir Antanas su 
žmona Sherry, duktė Aldona Bielskienė su vyru Mindau
gu, svainė Veronika Barščiauskienė su vyru Jurgiu.
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PADĖKA

A.fA.
JUSTAS MAŠIOTAS

Mirė rugpjūčio 1 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 5 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Reiškiame giliausią padėką kan. V. Zakarauskui už mal
das koplyčioje, kun. A. Zakarauskui, atnašavusiam šv. Mi
šias už mirusio sielą ir palydėjusiam į kapines.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią, išreišku- 
siems užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą, palydėjusiems 
mirusį į paskutinę šios žemės kelionę, užprašiusiems šv. 
Mišias už mirusio sielą, atsiuntusiems gėlių, aukas Tautos 
Fondui ir karstanešiams.

Tebūna lengva mirusio kūnui Amerikos žemelė, o jo sielai 
tešviečia amžinoji šviesa per amžius!

Liūdintys dukterys, žentai, anūkai, seserys ir broliai.

A.tA.
SILVESTRUI BALČIŪNUI

mirus, jo broliams, mūsų mieliems prieteliams, 
POVILUI, ANTANUI, PETRUI ir prelatui VYTAU
TUI BALČIŪNAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Antanas Sprindžiai J
GAIDAS—DAIMID

EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440

PETKUS

LIETUVA
PASAULINĖJE

LITERATŪROJE
Alfonsas šešplaukis-Tyruolis

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau- 
kio-Tyruolio knygoje

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

midlcind Federal
Savings and Loan Association

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MARQUETTE PARK
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470

bridgeview
8929 S. HARLEM AVĖ. 

598-9400

(OUU HOH* 
LENDER

A.tA.
PAULIUI GALĖNUI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame likusiems: 
žmonai ELENAI, sūnui RIMUI ir dukrai VIDAI bei 
visiems dr. RINGŲ šeimoj.

Ilsėkis ramybėje mielas Pauliau. 

Mačiuliai:
Felė, Ričius, Robertas,
Gailė su šeimomis ir 

* Julius Savrimas

A.tA.
PAULIUI GALĖNUI

staiga iškeliavus pas Viešpatį, nuoširdžiai užjaučia
me liūdesy likusią žmoną ELENĄ, mūsų draugijos 
narę ir visą velionio šeimą. Su skaudžiai paliesta, 
mūsų geradare — draugijos tikslų puoselėtoja dr. MA
RIJA RINGIENE bei su visais jos artimaisiais 
skausmu dalinamės.

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
SILVESTRUI BALČIŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame broliui prelatui 
VYTAUTUI BALČIŪNUI ir visiems giminėms.

Danutė ir Juozas Daniai

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700

VASAITIS — BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

EVANS — EVANAUSKAS
LAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park, Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue)

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje 

priemiesčiuose
Tel. — 422-2000

ir
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x Marija Borusienė iš 
Hamiltono sveikina jaunave
džius Paulių ir Danutę 
Laniauskus, sukūrusius šeimą, 
ir linki jiems laimingos ateities. 
M. Burusienė visą savaitę buvo 
Chicagoje, apsistojusi
Laniauskų šeimoje. Ji lanko 
draugus, gimines ir pažįstamus. 
Ta proga aplankė ir „Draugą”.

x Ingrida Bublienė, JAV 
LB Kultūros tarybos pirminin
kė, dalyvavo pereitą savaitgalį 
Muzikų sąjungos seime Chica
goje. Seimas pritarė 1989 
metais rengti Dainų šventę ir 
repertuaro sudarymą pavedė 
muzikų komisijai.

x Kun. Antanas Paškus da
lyvaus Ateitininkų studijų die
nose Dainavoje, MI, jo naujau
sios knygos „Krikščionis ir šian
diena” pristatyme rugsėjo 6 d. 
Šį veikalą bus galima studijų 
dienose įsigyti. Knygos prista
tymo proga autorius tars žodį: 
„Ką dabartis mums kalba?”

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės dainos vienetas, ved. 
p. Sodaičio, dalyvaus „Lietuvos 
Aidų” radijo programoj rugsėjo 
20 d., Šaulių salėje rengiamame 
pobūvyje — gegužinėje. Klausy
kitės programos kas vakarą 
8:30 1450 am. Visi kviečiami.

(sk.)

x Noriu pirkti arkiv. dr. J. 
SKVIRECKO Šv. Rašto Seno
jo Testamento 2 tomus ir Nau
jojo Testamento 2 tomus. Pra
šau pasiūlyti: R. Alminas, 209 
So. Main — Unit #202, Wau- 
conda, III., 60084.

(sk.)

x Jaunučio Puodžiūno BA
LETO STUDIJA rudens sezo
ną pradės rūgs. mėn. 9 d. Nau
jus mokinius prašau registruo
tis studijoje, 2418 W. Mar
ąuette Rd. arba tel. 778-7182. 
Veiks ir suaugusiųjų mankštos 
klasė.

(sk.)

x Prieš bet kur užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta-1 
tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip Jūsų buvo pagei
dauta. Savininkai Lilia ir 
Vilimas Nelsonai, 445-6959.

(sk.)

x KASOS naujoji įstaiga 9525 
S. 79th Avė., Hickory Hills, tel. 
598-1333, veikia: pirm. 12-7, 
ket. 3-7, penkt. 12-7, šeš. 9-1. 
Antr., treč. uždaryta. Kasoje la
bai palankios namų pirkimo 
paskolos (Mortgages 9.75%, 1.5 
points). Automobilio pirkimo 
paskolos 9.5%.

(sk.)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169.

AKAS
Dengiame ir taisome visų rūšių 

STOGUS
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

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

Tel. 434-9655 ,

x Inž. Antanas Rudis yra 
Antano Maceinos akademijos 
rengimo komiteto narys. Akade
mija įvyksta sekmadienį, rug
sėjo 20 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Kvietimus jau 
dabar galima gauti Vaznelių 
krautuvėje.

x Chicagos ateitininkų šei
mos kūčios bus gruodžio 20 d., 
sekmadienį, Jaunimo centro 
salėje. Jos prasidės šv. Mišiomis 
3 vai. p.p. Į jas kviečiami visi 
Chicagos ateitininkai: 
jaunučiai, jauniai, moksleiviai, 
studentai, jauni akademikai, 
sendraugiai, o taip pat 
ateitininkiško jaunimo tėvai ir 
artimieji. Bus trumpa 
programėlė apie Kūčių tradici
jas, o po to — Kūčiij vakarienė.

x Laimėjimų bilietėlių,
kuriuos „Draugo” administraci
ja yra išsiuntinėjusi, šaknelės 
turi būti grąžintos iki rugsėjo vi
durio. „Draugo” bankete 
rugsėjo 27 d. Martiniąue 
restorano pokylių salėje bus bi
lietėlių traukimas ir paskelbti 
laimėtojai. Negrąžinę šaknelių 
negalės dalyvauti traukime, nes 
nebus jų numerių.

x PADĖKA. Vincas ir Šar
lotė Ruseckai nuoširdžiai 
dėkoja savo mieliem giminėm ir 
draugam už sveikinimus, dova
nas ir skaitlingą dalyvavimą 
Sun City, Arizonoje jų 50 metų 
vedybų minėjime. Didelė padė
ka gerb. kun. Antanui Valiuš- 
kai uš atlaikytas iškilmingas 
šv. Mišias ir gražų prasmingą 
pamokslą.

(pr.)

x 16-tasis Pasaulio ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų są
jungos suvažiavimas įvyks 
1987 m. rugsėjo 5-6 d.d. DAR
BO dienos savaitgalyje, 
Hyatt Oakbrook viešbutyje, 
1909 Spring Rd., Oakbrook, III. 
60521. Suvažiavimas bus ju
biliejinis — 75 metai nuo Ame
rikos lietuvių gydytojų orga
nizuotos veiklos pradžios. Val
dyba ruošiasi ir tikisi visų daly
vavimo ir kviečia vakarienei 
kartu gimines ir draugus. Dėl 
rezervacijų vakarienei, rug
sėjo 5 d. (kaina 25 dol. asme
niui), kreiptis pas dr. Arvydą 
Vanagūną, tel. 386-3454 arba 
pas Violetą Pautienę, tel. 
584-5527.

(pr.)

x Gifts International, Ine., 
— N. ir J. Vaznelių prekyba, 
2501 W. 7 Ist St., Chicago, IL, 
60629, tel.: 471-1424, vasaros 
metu trečiadieniais uždaryta.

(sk.)

x Senbernių sąjunga ir jų 
Sendraugai renkasi metiniam 
kongresui rugsėjo 6-7 dienomis, 
Moderniškoj Viloj, Union Pier, 
MI. Naujojo sezono veikla ir 
Australijos programa bus aps
varstyta. Visi bičiuliai ir 
panelės kviečiami dalyvauti.

(pr.)

x Dėmesio Korp! Neo-Li- 
thuania nariai! Maloniai 
prašome, kad kuo greičiau galė
tumėt pranešti kas dalyvausite 
Korporacijos suvažiavime 
rugsėjo 5-7 d. Gintaro vasarvie
tėje, Union Pier. Visiems na
riams buvo nusiųstos informa
cijos, tad tuoj prašom paskam
binti 312-839-2511 pirm. Kazei 
Brazdžionytei, arba parašyti 
511 So. Nolton Avė., Willow 
Springs, IL 60480. Svarbu 
nakvynė ir maistas kiek kartų.

(sk.)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI 7-7747.

(sk.)

x Marąuette Parko 
lituanistinė mokykla pamokas 
pradės rugpjūčio 31 d., pirma
dienį. Mokiniai dar gali regist
ruotis į visus skyrius, darželį ir 
nemokančiųjų lietuvių kalbos 
klases. Visi kviečiami kuo grei
čiau registruotis mokytis lietu
vių kalbos ir savo tėvų krašto 
pažinimo.

x Marijos Petrauskienės, 
mūsų bendradarbės ir rėmėjos, 
žentas generalinis konsulas 
James Blanford su žmona 
Salomėja Petrauskaite-Blanford 
yra paskirtas trejiems metams 
į Romą ir ten greitai išvyksta. 
Motina nuvažiavo į 
Washingtoną jų atsisveikinti ir 
parašė „Draugui” sveikinimus.

x Janet Norfleet, Chicagos 
pašto viršininkė, prašo pranešti, 
kad naujas pašto skyrius bus 
atidarytas O’Hare aerodrome 
rugsėjo 11d. Tai bus padaryta 
iškilmingai, bet taikoma 
keleivių patogumui.

x Jau baigiasi rugpjūčio 
mėnuo, kuriame nebuvo 
„Draugo” kultūrinio priedo, nes 
jo redaktorė A. Liulevičienė su 
vyru prof. dr. Arūnu 
Liulevičium tarnybiniais reika
lais buvo Vokietijoje, paskui 
atostogose. Kitą šeštadienį, 
rugsėjo 5 d., „Draugas” išeis jau 
su kultūriniu priedu, tai yra 12 
puslapių.

x ATDARAS APŽIŪRĖJI
MUI sekmadienį nuo 1-4, Rt. 
5 ir Dystrup: 3 mieg., 2 vonių 
ranch namas ant 1 akro, ąžuo
lyne. Važiuojant Lemont Rd. 
ligi Bluff, pasukti į vakarus, 
Bluff Rd. ligi Carpenter, Car- 
penter ligi Dystrup. BUDRAI
TIS REALTY, tel. 767-0600.

(sk.)

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travei Service Bu
reau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, III., 60634. Tel. 
238-9787.

(sk.)

x Lietuvos Dukterų dr-jos 
Nameliuose, 2735 W. 71 St., 
yra galimybė apsigyventi dviem 
save prižiūrėti pajėgiantiems 
lietuviams — viengungiams ar
ba vedusių porai. Kambarys, 
maistas ir kita reikiama pa
galba. Teirautis raštinėje kas
dien 10-2 v., tel. 925-3211.

(sk.)

x American Travei Ser
vice Bureau praneša, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą, 
Palangą, Panevėžį ir Kauną.

(sk.)
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti!

(sk.)

x Baltic Monuments, Ine., 
2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis.

(sk.)

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, III. 60629. 

(Telefonas 778-6766. 
i. (sk.)

x GINTARO vasarvietėje 
išnuomojami kambariai ir 
vasarnamiai — veikia ir valgyk
la. Dėl rezervacijų skambinti:
616-469-3298.

(sk.)

Šv. Kazimiero seserų vienuolijos seserys liepos 16 d. šventė vienuoliško gyvenimo auksinį ir 
sidabrinį jubiliejus vienuolyno koplyčioje padėkos šv. Mišiose. Iš kairės sėdi: auksinį jubiliejų 
šventusios seserys M. Adrian Urbanavičius ir Margaret Mikšas; sidabrinį jubiliejų šventusios 
seserys Kathleen Smith, Joyce Ridick ir Sylvia Puchoras; auksinį jubiliejų — seserys Pijus Mic
kevičius ir Gemma Kasulis; stovi: auksinio jubiliejaus seserys M. Angelica Damarodas, Alice 
Juškelis, Florenee Kraučiūnas, Salesia Martinkus, Lorenza Pazniokas ir Mary Frances Caplins. 
Krašte stovi generalinė vyresnioji sės. Joanella Fayert.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
NAUJA „KASOS” ĮSTAIGA 

HICKORY HILLS

Per visą išeivijos istoriją lietu
vių verslo įstaigos daug prisidė
jo prie tautinių reikalų puoselė
jimo. Todėl atkreiptinas dėme
sys į vieną iš jauniausių verslo 
įstaigų — Federalinės lietuvių 
kredito unijos „Kasos” augimą. 
Per savo kelerių metų gyvavi
mą „Kasa” jau pajėgė sutelkti 
daugiau kaip 64 milijonus dole
rių tautiečių santaupų ir gražiai 
užsirekomendavo, kaip sąmo
ninga išeivijos darbų rėmėja. 
Tai organizacija, kuri yra susi
organizavusi visuomeniniais pa
grindais. Kooperatyvai yra vi
suomeninai junginiai, kurie da
linasi savo sukrautomis gėrybė
mis. Todėl gal ir nenuostabu, 
kad „Kasa” visada buvo ir yra 
ypač jautri savo narių intere
sams ir tuo pačiu platesnei vi
suomenei, kurią ji aptarnauja.

Vėliausias sėkmingo darbo 
pavyzdys — tai naujos įstaigos 
Chicagos priemiestyje Hickory 
Hills atidarymas, kuris įvyko 
liepos 18 d. Atidaryme dalyva
vo „Kasos” direktoriai 
Vytautas Alksninis, Vaclovas 
Kleiza, dr. Tomas Remeikis, Al
gis Šilbajoris ir Vytautas Vebe- 
liūnas, Chicagos „Kasos” sky
riaus vedėjas Vytenis Rasutis ir 
jo štabas bei gražus būrys tau
tiečių.

Įstaigos atidarymo susirin-

x PAIEŠKOJIMAS. Iš Lie
tuvos paieško Anelę Balbatą, 
Pijaus. Prašome atsiliepti arba 
žinantieji pranešti: Stefa Rie
kutė, 4802 No. Summit St., 
Toledo, Ohio, 43611.

(sk.)

„Kasos” naujo skyriaus Hickory Hills atidarymo proga. Iš kairės: direktorius A. Šilbajoris, 
Chicagos skyriaus vedėjas Vytenis Rasutis ir B. Brazdžionis. Nuotr Lino Meilaus

(

kimą pradėjo ir jam vadovavo 
dr. Tomas Remeikis. „Man 
tikrai malonu čia dalyvauti”, 
pareiškė dr. Remeikis, „nes 
įvykis rodo ryškų progresą, kurį 
„Kasa” daro Chicagoje. Smagu 
ne vien dėl to, kad mes ryžtamės 
geriau aptarnauti „Kasos” 
narius ir tuo pačiu duoti ge
resnius procentus ir palankes
nes paskolas, bet ypač, kad tas 
progresas yra naudingas ir di
desnei mūsų šeimai — lietuviš
kai visuomenei. Bet kokia ban
kinė įstaiga turi ir savo išlaidas 
ir savo visuomenei kontribuci
jas ir tik lietuviška bankinė 
įstaiga tas išlaidas ir tas kont
ribucijas gali duoti savai visuo
menei. Kaip mes stiprėjame, 
taip stiprėja ir mūsų lietuviško 
visuomeninio gyvenimo pagrin
dai. Dar kartą noriu pakartoti: 
labai džiaugiuosi, kad imame 
nors ir mažą žingsnį, bet vistik 
progreso linkme”.

Iš New Yorko „Kasos” centro 
direktorius Algis Šilbajoris 
atvežė sveikinimus ir linkėji
mus bei pranešimą, kad arti
miausioje ateityje „Kasa” pra
plės savo patarnavimus tautie
čiams, įvesdama lietuvišką „Vi
sa” kortelę, kuri bus prieinama 
visiems nariams. „Visa” korte
lę, papuoštą lietuviškais simbo
liais, galės įsigyti ir narių jau
nimas, kuriam paprastai tokios 
kredito kortelės nėra prieina
mos.

Toliau žodį tarė Vytenis Rasu
tis. Jis pastebėjo, kad su nauja 
įstaiga siekiama trijų tikslų 
narių naudai: patogumo, pelnin
gumo ir privatumo. Parinkta 
vieta yra patogi pietvakarių 
lietuviams, kurių nemažai 
gyvena Hickory Hills ir aplinki
niuose priemiesčiuose. Įstaiga

yra arti didžiųjų greitkelių, tu
ri patogią automobiliams pasta
tyti aikšę. Kiek tai liečia pelnin
gumą, jauna įstaiga teiks tuos 
pačius patarnavimus bei pelną, 
kaip ir visos kitos „Kasos” įstai
gos. Tai reiškia aukštesnius pro
centus už indėlius ir žemesnius 
procentus už paskolas, negu ap
linkiniuose bankuose. Tai 
galima įgyvendinti, nes „Kasa” 
turi mažesnes įstaigas, neišlei
džia didelių sumų nereikalin
giems baldams ar nereikalin
giems tarnautojams. Atseit, or
ganizacija pasižymi ypatingu 
taupumu savo veikloje. Galų 
gale privatumas yra ypatingai 
svarbus finansinėje sferoje, nes 
pinigai yra vienas iš svarbiau
sių asmeninių rūpesčių. Finan
sinėms konferencijoms ir tran
sakcijoms yra privatūs kam
bariai ir patarnautojai, kurie 
privačius narių reikalus laiko 
aukščiausiame konfidencialu
me.

Savo trumpame žodyje direk
torius ir Lietuvos generalinis 
konsulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza pastebėjo: „Man atrodo, 
kad šio šimtmečio pradžioje ar 
bent pirmoje pusėje Chicagos 
lietuviškos institucijos bandė 
prisitaikyti prie žmonių, kur jie 
gyveno. Tačiau antroje šio šimt
mečio pusėje maždaug nuo 
50-tųjų metų kažkas kažkur 
įvyko ir mūsų institucijos kaž
kaip atsiliko nuo gyvenimo. 
Man yra džiugu šiandien maty
ti, kad ir vėl lietuviška istituci- 
ja, būtent, „Kasa”, eina ten, kur 
yra dauguma lietuvių — į tą 
pusę, kur jie kuriasi. Sveikinu 
jauną „Kasos” vadovybę ir lin
kiu daug daug sėkmės”.

Trumpus sveikinimo žodžius 
tarė direktoriai iš New Yorko

Vytautas Alksninis ir Vytautas 
Vebeliūnas.

Taip buvo prieita prie tradici
nio kaspino perkirpimo, kurį 
atliko Vytenis Rasutis, padeda
mas dalyvavusių direktorių. 
Įžengę į įstaigą dalyviai jau 
rado pilnai bankiniams reika
lams paruoštas patalpas. Ypač 
Chicagos pietvakarių lietuviai 
yra kviečiami šios įstaigos pa
tarnavimais pasinaudoti. Įstai
gos adresas: 9525 So. 79th 
Avenue, A4 (netoli 95th Street 
ir Robertą Road). Darbo valan
dos yra nurodytos „Kasos” skel
bimuose.

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 
CENTRAS

Vyresniesiems ir nepąjėgiems 
yra teikiamos įvairios lengva
tos, kurios yra priimtos visose 
Amerikos valstijose, tik gali 
būti kitaip pavadintos. Šios 
lengvatos yra remiamos tų mo
kesčių, kuriuos vyresnieji yra 
mokėję per visus savo darbo 
metus ir jie turi teisę šias 
lengvatas gauti. Norintieji 
smulkesnių informacijų, krei
piasi į savo valstijos Depart
ment on Aging & Disability.

Illinois valstįjoje gyvenantis 
asmuo gali gauti vaistus nemo
kamai: nuo širdies negalavimų, 
nuo cukrinės ligos ir reuma
tizmo. Asmenys turi būti 65 m. 
amžiaus arba yra nedarbingi, jų 
metinės pajamos neturi būti 
didesnės nei 14,000 dol., turi 
būti užpildę Circuit Breaker an
ketą II — 1363. Dar neužpildę 
šios anketos prašomi tai atlikti 
iki š.m. gruodžio pradžios.

Norintieji nemokamai gauti 
vaistus, pažymi tai Circuit 
Breakėre ’-L' vienkartinės pa
ramos — anketoje ir nesiunčia 
80 dol. Gausite Vaistų kortelę, 
su kuria ir gausite1 vaistus 
nemokamai. Šiam planui 
priklauso visa eilė vaistinių.

Illinois valitijoje veikia 
įstatymas, reikalaujantis visus 
automobilių vairuotojus ir prie
kinės sėdynės keleivius prisi
tvirtinti apsaugos diržais.

Taip pat ir' vaikai, jaunesni 
negu 6 m., turi būti pritvirtinti 
apsaugos diržu arba pasodinti į 
atitinkamą saugią sėdynę — 
kėdutę, nurodytą Illinois valsti
jos vaikų apsaugos akte. Tam 
tikri ligoniai ar invalidai yra 
nuo šio įstatymo atleidžiami, tik 
jie turi pristatyti gydytojo 
pažymėjimą.

Už nepildymą šio įstatymo 
policija automobilių nestabdys, 
bet vairuotojas, sulaikytas už 
kitų judėjimo taisyklių nusi
žengimą, gali būti nubaustas 
ir už neprisitvirtinimą diržu. Šie 
nusižengimai nėra judėjimo tai
syklių sulaužymai ir už juos 
nebus atimamas vairuotojo lei-

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63 SL, Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2601 W. OOth Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą.

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą


