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(Tęsinys) 

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

Kratos ir tardymai 
Šauliai. 1987 m. kovo 31 d. 

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinio pavaduotojas Lebedevas ir 
Šiaulių miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoja 
Gaurilčikienė pravedė semina
rą Šiaulių miesto ir rajono baž
nytinių komitetų nariams. Le
bedevas susirinkusiems plačiai 
aiškino apie Lietuvos Krikšto 
600 metų Jubiliejų ir pasiruo
šimajam, primygtinai stengda
mas įtikinti žmones, kad valdžia 
šiam pasiruošimui nedaro jokių 
trukdymų. Jis akcentavo, kad 
kunigams eiti kunigiškas parei
gas galima tik savo parapijos 
ribose, norint išvykti į kitą 
parapiją, reikalingas rajono 
vykdomojo komiteto leidimas. 
Šiuo klausimu lektorius neigia
mai atsiliepė apie Žarėnų-Lat
velių parapijų kleboną kun. Al
girdą Pakamanį bei Bazilionių 
kleboną kun. Feliksą Baliūną. 
Lebedevas suminėjo kelis lietu
vių kunigus, kurie pastoviai 
darbuojasi kitose sovietinėse 
respublikose, o tai, jo nuomone, 
jau nusikaltimas. Bažnytinių 
komitetų nariams prisakė sekti 
kunigų pastoracinę veiklą, ati
džiai klausyti jų sakomus 
pamokslus ir, pastebėjus ką 
nors priešiško valdžios kelia
miems reikalavimams, pranešti 
atitinkamiems organams. Ak
centavo, kad kunigas tėra tik 

kulto tarnas ir jo veikla priva
lo griežtai apsiriboti tik sakra
mentų teikimu tikintiesiems 
prašant. Lebedevo žodžiais, 
vieninteliai ir tikri bažnyčių 
šeimininkai yra vadinami dvi
dešimtukai. Liepė griežtai 
kovoti su parašų po neva tary
bine tikrovę šmeižiančiais pa
reiškimais rinkimu, devociona-
lijų pardavinėjimu. 

Į klausimą, ar popiežius Jonas 
Paulius galės dalyvauti 600 
metų Krikšto Jubiliejuje 
Lietuvoje, lektorius atsakė 
neigiamai. Paklausus, kodėl, 
paaiškino, jog popiežius yra 
labai priešiškai nusiteikęs 
Tarybų Sąjungos atžvilgiu. 
Lebedevo žodžiais, jis net socia
listinės Lietuvos nepripažįsta. 

Į klausimą, kodėl J. E. vysku
pas Julijonas Steponavičius jau 
daugiau nei 25 metai laikomas 
tremtyje, RRT įgaliotinio pava
duotojas atsakė, kad tai ne 
valdžios reikalas, o vyskupą J. 
Steponavičių į Žagarę dirbti 
vikaru paskyrė vyskupas, mat 
nesilaikė tarybinių įstatymų. 

Iš seminaro tikintieji skirstė
si prislėgti, jie tikėjosi atvi
resnių diskusijų su valdžios pa
reigūnais, o šis pokalbis niekuo 
nesiskyrė nuo ankstesnių 
„smegenų praplovimų". 

(Bus daugiau) 

Senatas už didesnes pašalpas 
Washingtonas. — Senatas 

priėmė didžiausią papildymą 
Medicare įstatyme, kurio ne
buvo per 22 metus. Tai liečia 
vyresniuosius piliečius, kurie 
bus apsaugoti senatvėje, jei jų 
sveikaitos sąskaitos bus tokios, 
kurių jie nebegalės apmokėti. 

Katastrofiškasis sveikatos 
draudimo įstatymas buvo priim
tas 86 balsais prieš 11. Pirmą 
kartą Medicare padengs kai ku
riuos vaistus. Turintiems Medi
care draudimą, per metus 
išmokėta 1,700 dol. už jų 
padarytas išlaidas. Padidės ir 
mokėjimai už tą praplėstą svei
katos apdraudą. Turtingieji 
turės mokėti daugiau. Šis 
Senato priimtasis įstatymas yra 
panašus į Atstovų rūmuose 
priimtąjį. Kai tie maži skirtu
mai bus išlyginti, prezidentas 
pažadėjo tuoj tą įstatymą pa
sirašyti. 

Apdraudą, kuri 
mažiausiai kainuotų 

Pagal šį planą bus mokama 
ir u i išlaikymą prieglaudose, 
valdžios patvirtintuose prie
žiūros namuose ir. kai kurios 
išlaidos sergantiems ar priežiū
ros reikalingiems jų pačių 
namuose. Šios išlaidos bus 
mokamos nuo 1968 m. pradžios. 
Vaistų išlaidos buvo sukėlusios 
daugiausia ginčų, tačiau jos bus 
apmokamos, nors ir dalinai. 
„Mes norime įvesti apdraudą, 
kuri mažiausiai tam asmeniui 
kainuotų, kuris jau yra pensijo
je", sako Senato Finansų 
komiteto pirmininkas Lloyd 
Bentsen, demokratas iš Texas, 
kuria labiausiai kovojo, kad 
vyresnio amžiaus žmonėms 
būtų palengvintos išlaidos. 

Glasnost — reformos 
be reformų 

Konferencija komunizmo ateities klausimu 

Baltųjų rūmų štabo viršininkas Howard H. Baker, dešinėje, tariasi su senatoriais Robert C. Byrd, 
viduryje, Senato daugumos vadu, ir Joseph R. Biden, Jr., Teisės komiteto pirmininku, ką nominuoti 
į Vyriausiojo Teismo teisėjus, kai Robert Bork kandidatūra buvo atmesta Senate. 

Biudžeto deficitas kenkia visiems TR UMPAI 

Medicare plane 
31 milijonas 

Illinois sen. Alan Dixon balsa
vo už šį įstatymą, kai antrasis 
sen. Paul Simon nedalyvavo 
balsavime. Medicare draudimui 
šiuo metu priklauso maždaug 
31 mil. asmenų. Pagal Atstovų 
rūmų įstatymo projektą, vienas 
asmuos turėtų mokėti mėnesiui 
2.60 dol., o pagal Senato 
projektą 4 dol. Senesnieji 
žmonės, kurie turės pajamų 
metuose 15,000 dol., mokės 
daugiau. Tie, kurie turės 
metinių pajamų 60,000, jei yra 
vieni, turėtų mokėti iki 859 dol. 
per metus. Vedusiųjų pajamų 
suma yra 95,000 dol., kuri būtų 
įskaityta į šią kategoriją. 

Senato programoje būtų tai, 
kad būtų atskaityta 600 dol. Po 
to, apdraudos gavėjas mokėtų 
20% už vaistus, o visa kita pa
dengtų Medicare draudimas. 
Turtingesniesiems būtų nusta
tyta didesnė primokėjimo suma. 
Privačios apdraudos kompartijos 
atydžiai seka šiuos projektus 
Kongrese ir bando įtaigoti 
įstatymų leidėjus sau palankia 
prasme, o ypač kai liečiamos 
vaistų išlaidos. 

Gydytojų patarnavimas 
brangesnis 

Respublikonai ir demokratai 
sutaria, kad toks įstatymas yra 
būtinai reikalingas. Vyksta pa
sitarimai Kongrese ir ieškoma 
būdu, kad iždas nebankrutuotų. 
Reagano administracija siūlo, 
kad Medicare mokėjimai būtų 
pakelti 38.5% vien tik todėl, kad 

gydytojų patarnavimas vyres-
niesiems kainuoja žymiai 
daugiau, negu praeityje. Nėra 
abejonės, kad bus susitarta ir 
įstatymas atsiras ant preziden
to stalo. 

Washingtonas. — Baltųjų rū
mų ir Kongreso atstovai veda 
pasitarimus, kaip sumažinti 23 
bilijonų dolerių sumą biudžeto 
išlaidose. Posėdžiai vyksta drau
giškoje atmosferoje. Administ
racija ir Kongresas yra pasiryžę 
rasti išeitį, nes tai yra labai 
svarbus valstybės finansinis 
reikalas. Svarstoma, kad šią 
sumą reiktų mažinti ne per 
vienerius metus, bet per dvejus. 
Tačiau niekas negali pasakyti, 
kokia reakcija tada būtų akcijų 
biržoje, nes kai kurie finansi
ninkai ir ekonomistai mano, 
kad biudžeto nesubalansavimas 
dalinai turėjo įtakos akcijų 
kritimui. Tačiau biudžeto nesu
balansavimas buvo žinomas ir 
prieš akcijų biržos nemalonius 
įvykius. 

Kur gauti 23 bilijonus 

Kai biudžeto klausimais ats
tovai įsigilino į dalyko esmę, 
pastebėjo, kad tai nebus lengvas 
reikalas, kaip kad buvo 
manoma pradžioje, nes reikia 
veikti skubiai — mažinti vidaus 
reikalų išlaidas arba kelti mo
kesčius, o tai rinkiminiais me
tais demokratų partijai būtų 
beveik savižudybė. Prezidentas 
ir vyresnieji administracijos pa
reigūnai laikosi nusistatymo 
nekelti mokesčių. 

Biudžeto pasitarimuose daly
vauja 17 asmenų. Kai vyksta 
pasisakymai ir biudžeto 
nagrinėjimai, jų padėjėjai turi 
apleisti pasitarimų patalpas. 
Kongresmenas Don Rosten-
kowski, Illinois demokratas, 
kuris yra darbotvarkės pir
mininkas, pertraukos metu 
pasakė, kad diskusijos yra 
draugiškos. Dar nepadaryta 
nutarimų pakelti mokesčiams 
ir sumažinti išlaidoms. 23 
bilijonai yra pagrindinė 
suma, kuri kamuoja bendrąją 
Administracijos ir Kongreso 
sudarytąją komisiją. 

Lemtingoji data 

Sen. Bob Dole, Senato respub
likonų vadas ir prezidentinis 
kandidatas, mano, jog šis 23 bi
lijonų sumažinimo reikalas gali 
turėti įtakos į akcijų biržą. Jei 
ši komisija nesuras būdo, kaip 
išspręsti biudžeto sumažinimo 
klausimą iki lapkričio 20 
dienos, tai po šios datos au

tomatiškai bus mažinamos vy
riausybės išlaidos, kaip kad yra 
numatyta priimtame įstatyme. 

Vokiečių nuomonė 

Vokietijos Finansų ministeris 
Gerhard Stoltenberg, kalbė
damas britų televizijai, pasakė, 
jog Amerika turi sumažinti biu
džete deficitą, o tai yra labai 
svarbus politinis sprendimas. Ir 
tai turi būti padaryta greitai. 
„Jei Reaganas negali padaryti 
tvarkos savo namuose, mes 
negalime padėti, bet yra tikra, 
kad tai liečia akcijų biržą". 
Vokiečiai sako, kad, jei pasau
liniu mastu procentai yra dideli, 
tai yra todėl, kad Amerikos biu
džetas yra su deficitu. Ir šiuo 
klausimu niekas Amerikai ne
gali padėti. 

T«b#galioja cenzūra 
Nikaragvoje 

Managua. — Nikaragvos kai
riųjų vyriausybės uždaryta radi
jo stotis vėl gavo leidimą pradėti 
savo programas. Bet šią savai
tę stoties vadovybei buvo 
pasakyta neperduoti žinių be 
oficialaus cenzūros sutikimo. 
Katalikų radijo stoties žinių 
vadovas pradėjo transliuoti 
įžanginę muzika, po kurios 
turėjo būti perduotos žinios, bet 
staiga paskambino vyriausybės 
cenzorius leitenantas Lissette 
Torres ir uždraudė be iš anksto 
gauto leidimo transliuoti žinias. 

Vidaus reikalų ministerija 
pasakė, kad katalikų radijo 
stotis turi suteikti visas žinių 
informacijas iš anksto ir gauti 
sutikimą, suteikti visas žinias 
apie pranešėją, jo gyvenamą 
vietą ir t.t. Draudimas galioja 
tik žinių transliacijai. Toje pro
gramoje buvo paruošta žinia 
gyventojams apie amnestiją. Šis 
punktas buvo visų Centro 
Amerikos prezidentų priimtas 
Gvatemaloje ir pasirašytas ir 
paties komunistų prezidento 
Daniel Ortegos. Katalikų radi
jo stotis buvo uždaryta 1986 m. 
sausio 1 d., kuriai buvo leista 
pradėti transliacijas tik pra
ėjusią savaitę. 

- Izraelio ekspertai apskai
čiavo, kad iki šiol Irano-Irako 
karas jiems kainavo 400 bilijo
nų dolerių. 

IS VISUR 
— Tokyo mieste japonų Libe

ralų Demokratų partija savo 
vadu išrinko Noboru Takeshita, 
buvusį Japonijos finansų mi-
nisterį. Jis žinomas kaip geras 
politinių kompromisų žmogus. 
Savaime bus ministerio pir
mininko Nakasonės įpėdiniu, 
kuris nuo lapkričio 1 d. pa
sitraukia iš pareigų. Jo parin
kimas užtikrina gerus ryšius su 
Amerika. Jis jau pasisakė už fi
nansinių reikalų išlyginimą su 
Amerika, kurie paskutiniu me
tu svyravo, ir už mokesčių sis
temos pakeitimą Japonijoje. 
Parlamentas jį nominuos lap
kričio pradžioje Japonijos mi
nisterio pirmininko pozicijai. 

— Washingtone Senato teisių 
komitetas ir Teisingumo depar
tamentas pradėj© atskirai tyri
nėti tų asmenų reikalus, kurie 
buvo pasisakę už teisėjo Robert 
Bork patvirtinimą būti Vyriau
siojo Teismo teisėju, susilaukė 
telefoninių skambinimų, juos iš
vadinant negražiais vardais ir 
grasinant, ar tie veiksmai nepa
žeidžia žmogaus teisių laisvam 
balsavimo apsisprendimui. 

— Bos tono Simfoninis 
orkestras pradėjo savo 107-jį 
sezoną. Orkestro dirigentais 
yra buvę tokie garsūs dirigen
tai, kaip Pierre Monteux, Serge 
Koussevitzky ir Charles Munch. 
Dabartinis dirigentas japonas 
Seiji Ozawa pradėjo jau penkio
liktąjį sezoną kaip Bostono Sim
fonijos dirigentas. 

— Beįjinge Kinijos vyriau
sybė kritikavo Amerikos spren
dimą neparduoti jai aukštos ko
kybės technologijos įrengimus 
vien todėl, kad jų Silkvvorm 
raketos atsirado Irane. 

— Illinois abu senatoriai. 
kurie yra demokratai, balsavo 
prieš teisėjo R. Bork patvir
tinimą būt i Vyriausiuoju 
Teismo teisėju. 

— Švedijos satelitui, kuris 
yra 520 mylių aukštyje, pavyko 
nufotografuoti aukštai kalnuo
se Sovietų Sąjungos statomus 
įrengimus naujai laserio stočiai, 
kuri laikoma labai didelėje pas
laptyje. Truko apie 9 mėnesius, 
kol galėjo išaiškinti tą visą lase
rio kompleksą, nukreiptą prieš 
Vakarų atskrendančias raketas 
ir Amerikos satelitus. 

New Yorkas. — Čia buvo 
susirinkę pasitraukę į Vakarus 
komunistinių kraštų rašytojai ir 
mokslininkai ir kartu su ko
mentatoriais aptarė politinius 
pasikeitimus Sovietų Sąjungoje 
ir Kinijoje. Jų pažiūros skyrėsi 
nuo Vakarų kraštų komenta
torių ir buvo mažiau optimistiš
kos apie tai, kas vyksta pas ko
munistus, pranešė New York 
Times. 

Šiuose aptarimuose dalyvavo 
disidentai iš Vietnamo, Kinijos. 
Sovietų Sąjungos. Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumunijos, Ku
bos ir kitų kraštų ir keliose sesi
jose aptarė pasikeitimų esmę. 
Konferencija įvyko Omni Park 
viešbutyje, o ją organizavo Už
sienio Politikos Tyrimų institu
tas, kurio centras yra Philadei-
phijoje. Bendroji konferencijos 
tema buvo pavadinta ,.Komu
nizmo ateitis". 

Nėra esminių pasikeitimų 

Disidentų kalbose ir ių disku
sijose buvo prieita vienodos nuo
monės, kad šiuo metu nėra aiš
kaus komunizmo vaizdo. Bet 
buvo mokslinio pobūdžio 
analizė, kuri buvo perpinta kas
dieninio gyvenimo aktualijomis, 
kaip pasikeitimai komunisti
niuose krštuose „įgyvendina
mi". Konferencijos pabaigoje 
prieita vienos išvados: įskaitant 
ir Sovietų Sąjungą Gorbačiovo 
valdžioje, kuris nori atsikraty
ti pasenusių idėjų ir leisti žmo
nėms laisvai pareikšti savo 
nuomones, komunistiniai kraš
tai esmėje nesikeičia ir ten pa
reikšti savo laisvą valią dar ne
galima. Susirinkusiųjų disiden
tų nuomone, pasikeitimai bus 
galimi tik tada, jei Vakarai stip
riai laikysis prieš komunizmo 
sistemą. 

Ciniškas ir hipokrit iškas 
manevras 

„Ekonominiai stipri ir demok
ratiška komunistų bendruome
nė yra taip galima, kaip skrajo
jan t i s krokodilas", pasakė 
Alexandras Zinoviev. išeivijoje 
gyvenąs sovietų rašytojas, šiuo 
metu esąs Muenchene. Vokieti
joje. Zinoviev sako, jog „Gorba
čiovo glasnost programa yra 
ciniškas ir hipokritiškas manev
ravimas, paruoštas dalinai 
sukelti Vakarų pasitenkinimui. 

Kas skiria teisėjus? 
VVashingtonas. — Baltųjų rū

mų štabo viršininkas įteikė 13 
asmenų sąrašą senatoriams, 
kurie galėtų būti nominuoti į 
Vyriausiojo Teismo teisėjus, kai 
buvo nepatvirtintas R. Bork. Se
natoriai 4 atmetė iš karto, o 9 
sako, būtų galima laikyti 
tinkamais kandidatais į Vyr. 
teismo teisėjus. Howard Baker 
tą patį sąrašą įteikė ir Senato 
Teisės komitetui, kurio pirm. 
yra dem. sen. Joseph Biden. 
Demokratų šaltiniai skelbia, 
kad dalis jų netinka būti Vyr. 
teismo teisėjais; jie patys prirašė 
kel ias naujas pavardes ir 
grąžino Baltųjų riimu štabo vir
šininkui. 

— Maskvos Žemės ūkio 
ministerija pranešė, kad javu 
derlius truputį pagerėjo, nors 
dar toli iki to, ko norima 
pasiekti. 

kad vyksta pasikeitimai į gerąją 
puse. ko tikrumoje nėra". 

Kitas sovietų išeivis, kuris 
dabar yra žinių redaktorius 
Laisvės Radijo programose 
Muenchene, Eduardas Kuznet-
sovas, sako. jog, jei mes prilei
džiame, kad Maskva liberalėja 
ir tuo pačiu nebėra tokia pavo
jinga kaip pirmiau, tai mes 
nebeturime nieko daugiau 
bedaryti, tik sutikti ir laukti, o 
tai ir yra Maskvos noras, kad 
nieko nebūtų daroma. 

Sofistikuotas melas 
Ivan Svitak, čekų pabėgėlis, 

kuris dėsto filosofiją Californi-
jos universitete, sako: „Glasnost 
nėra nauja politika. Yra tik 
sofistikuotas melas, naujas 
laikinas fasadas. Glasnost yra 
reformų ideologija be tikrųjų re
formų". 

Vengrų redaktoriaus raštas 

įdomus toje konferencijoje 
buvo Vengrijos disidentų žur
nalo redaktoriaus Miklos Ha-
raszti raštas, perskaitytas daly
viams apie sovietų bloko 
pasikeitimus, kadangi autorius 
negalėjo atvykti. Jis rašo, jog 
Budapešte po II Pasaulinio ka
ro komunistai nugriovė baž
nyčią, kuri buvo bombų sužalo
ta, kad galėtų padaryti „Raudo-
niosios aikštės"' imitaciją, kurio
je komunistu vadai galėtų svei
kinti mases paradų ir komunis
tinių švenčių metu. 

Batų aikštė 

Aikštėje dominavo Stalino 
statula, aptverta ir su platfor
ma. Bet po nustalinimo įvykių 
Sovietų Sąjungoje 1956 metais, 
komunistai nuvertė statulą, bet 
liko Stalino batai, rašo Harasz-
ti. Po kelių mėnesių ir batai 
buvo pašalinti ir daugelis tą 
aikštę vadino Batų aikšte. 
Dabar pastatyta marmuro plat
forma — reformų ir pasikeitimų 
simbolis. Bet žmonės dabar 
ateina į aikštę kiekvienais 
metais ir atiduoda pagarbą ko
munistų vadams, kurie stovi 
ant tos platformos. 

Glasnost teatras 

„Vadai nusprendė reformų at
mosferą dar daugiau pagrąžinti: 
jie pastatė Tautinį Teatrą aikš
tėje su dideliu gražiu balkonu. 
Jie jame stovi per šventes, kaip 
ir anksčiau. 

„Šie pasikeitimai ir reformos 
yra paprastos tos pačios formos 
įžūlumo varijacijos, akiplėšiškai 
save sveikinančios monolitine 
galia", rašo jis. „Mums nebe
svarbu daugiau ant kokios plat
formos mūsų vadai mojuos ir 
šypsosis. Batai yra mumyse", 
baigia tą raštą vengrų redakto
rius. 

KALENDORIUS 
Spalio 30 d.: Alfonsas Rodri-

gezas, Skirgaila, Zenobija, 
Validė. 

Spalio 31 d.: Volfgangas, Liu-
cilė, Benignas, Vygandas. 

ORAS 

Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:49. 
Temperatūra dieną 57 1., nak

tį 43 i. 
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MARČIULIONIS STEBINA 
PROFESIONALUS 

/PORTO APŽVALGA 

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
Šį šeštadienį Clevelando 

Lietuvių namuose įvyks 
ŠALFAS s-gos visuotinis meti
nis suvažiavimas. Pirmoji dar
botvarkės dalis visuomet yra 
daugiau formalumas su sveiki
nimais, protokolų skaitymais ir 
pranešimais žodžiu ar raštu kai 
kurių C.V. narių, apygardų 
vadovų, LB narių sporto rei
kalams, visų sporto šakų va
dovų ir t.t. 

Antroji suvažiavimo dalis vi
suomet būna gyvesnė ir įdo
mesnė. O šiemet dar ir ypa
tingai svarbi, nes bus renkama 
nauja valdžia, diskutuojamos m 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės ir pranešimas „Išei
vijos Lietuvių Sporto" knygos 
reikalu. 

Kandidatų į Centro valdybą, 
atrodo, netruks. Dabartinę 
valdžią iš Toronto, kurios pa
grindą sudarė „Vyčio" klubo 
atstovai, žada pakeisti 
ilgamečiai sporto darbuotojai ir 
daugumoje „Aušros" klubo at
stovai, kaip Šapočkinas, 
Miečius, Sonda ir kiti. Kandi
datuoti, berods, ketina ir Cle
velando „Žaibo" atstovai, vado
vaujami V. Jokūbaičio. Ir pa
galiau Chicagoje po daugelio 
metų bendrą kalbą rado „Litu-
anicos" ir,.Neries" klubai ir R. 
Dirvoniui vadovaujant, žada 
prisistatyti su tokiomis gerai 
pažįstamomis pavardėmis, kaip 
A. Lauraitis, R. Puodžiūnas, A. 
Tamošiūnas, D. Stankaitienė ir 
gal net Z. Žiupsny s. 

Taigi kandidatų netrūksta, 
kas rodo, kad Sąjunga dar gyva, 
nežiūrint, kad pagal vieną rašei
vą ji jau turėjusi mirti prieš 14 
metų. Žinoma, judėjimas nebėra 
toks, kaip būdavo, bet momen

tais, ypač per pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, visi klubai vėl 
sukrunta. O tokios žaidynės, ir 
jau trečios, įvyks 1988 m. gruo
džio 26 d. 1989 m. sausio 2 
dienomis, Adelaidėje, Australi
joje, fr šiuo metu jau 14 JAV-ių 
ir Kanados klubų yra užsian
gažavę tose žaidynėse daly
vauti. Tai būtų, turbūt daugiau 
negu visa šimtinė sportininkų. 
Šiai išvykai organizuoti sudary
tas komitetas savo darbą jau yra 
pradėjęs. Šiomis dienomis jis net 
turėjo keletą pasitarimų su tų 
žaidynių vyriausiu organiza
torium Jurgiu Jonavičium iš 
Adelaidės. Jis dalyvavo 
Washingtone vykusioje poli
tinėje konferencijoje, kaip 
Australijos Bendruomenės at
stovas, ir kelias dienas viešėjo 
Chicagoje. Todėl ir suvažiavime 
tos išvykos į Australiją organi
zacinio komiteto pranešimas ir 
tuo klausimu diskusijos turėtų 
būti itin svarbios ir įdomios. O 
tuo pačiu suvažiavimui logika 
turėtų siūlyti naują centro 
valdybą rinkti iš Chicagos, nes 
tai žymiai palengvintų tokį 
milžinišką organizacinį darbą. 

Ir pagaliau pranešimas apie 
„Išeivijos Lietuvių sportas" 
leidinį bus kaip ir iškilmingas 
dabartinės Centro valdybos ka
dencijos atsisveikinimas. Ta 
knyga yra jos „vaikas", jos nuo
pelnas ir visos Sąjungos pasidi
džiavimas. O septynerius metus 
pasiaukojančiai ir pasišventu
siai dirbusiems (be jokio atlygi
nimo) Pranui Mickevičiui, Sigi
tui Krasauskui ir Kęstui Čerke-
liūnui mažų mažiausiai pri
klauso bent sąjungos garbės 
nario titulas. 

V. 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" -
„SCHWABEN" 1:3 

Nors „Lituanica" praėjusį 
sekmadienį ir pralaimėjo prieš 
„Schwaben" rezultatu 1:3, bet 
stebint jų žaidimą Marąuette 
Parke neatrodė, kad čia žaidžia 
komandos, kurių viena veržiasi 
į mąjor divizijos viršūnę, o kita 
kovoja tik dėl pasilikimo joje. 
Nežinančiam padėties galėjo 
atrodyti, kad žaidžia visai lygios 
komandos. Skirtumas išryškėjo, 
kai dėl mūsų gynikų per didelio 
savim pasitikėjimo ir neat
sargumo „Schwaben" žaidėjas 
dvi pirmąsias progas „bin-
go-bingo" pavertė dviem įvar
čiais, o mūsiškiai juos spaudė 
beveik visą puslaikį, kol J. Mag-
da įgrūdo vienintelį įvartį. 
Mūsiškių šūviai iš toli buvo tik 
kamuolio praradimas. Įvarčių 
būtų išvengta, jei mūsų vidurio 
gynikas — „sweeper" žaistų 
daugiau defensyviai. Matyt, 
mūsų vyrai galvojo, kad geriau
sias gynimasis yra puolimas. 
Dabar gera proga prisiminti 
Londono žydelį, arklių lenkty
nių „gamblerį", kuris sakė: „Ui, 
kad aš tiek žinočiau prieš 
lenktynes, kiek mano žmona 
žino po lenktynių, būčiau tur
tingas žmogus". 

Antrame puslaikyje „Litua-
nicos" vyrams vis dar atkakliai 

kovojant, „Schwaben" įkirto 
tretįjį įvartį ir tuo apdraudė 
savo laimikį. Jau prieš rungty
nes buvo žinoma, kad jie taškų 
veltui nedalija, žaidžia tvirtai ir 
be provokacijų. 

Mūsų vyrai stipriu pasi
ryžimu, nors ir ribotu talentu 
įrodė, kad jie dar neprarado 
vilties užsikabinti mąjor divizi
joje. Kad taip būtų žaidę rudens 
pirmenybių pradžioje, iškritimo 
klausimo visai nebūtų. Padėtis 
dar nėra beviltiška, nes ir 
konkurentas „Royal Wawel" 
komanda praėjusį sekmadienį 
pralaimėjo. „Lituanica" šiuo 
metu dar turi vienu tašku 
daugiau už „R.W.". Besąlygi
niai krinta tik paskutinės vie
tos komanda, o priešpaskutinio-
ji turi šancą pasilikti, jei laimės 
pereinamąsias rungtynes prieš 
žemesnės divizijos antros vietos 
laimėtoją. 

Kadangi dar yra likę žaisti 
dvejos pirmenybių rungtynės, 
gal dar bus progos pakalbėti ir 
apie šancus... 

J. J. 

SEKMADIENI PRIEŠ 
„LIGHTNINGW 

Šį sekmadienį, lapkričio 1 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais priešpaskutinės pirmeny
bių rungtynės prieš lenkų 
„Lightning". 

Rungtynės bus Marąuette 
Parke, pradžia 2 vai. po pietų. 
Rezervas žais 1 vai. 

Šarūnas Marčiulionis — nauja ok. 
Lietuvos krepšinio žvaigždė. 

Istoriniame krepšinio turnyre, 
kuriame pirmą kartą dalyvavo 
tikri profesionalai Milvvaukee 
„Bucks" ir (neva) mėgėjų 
komandos sovietų rinktinė ir 
Milano „Tracer". Marčiulionio 
pavardė skambėjo taip dažnai, 
kad ją televizijos ir radijo 
komentatoriai ir reporteriai 
pradėjo visai gražiai ištarti. 
Profesionalų treneriai ir 
žaidėjai vienbalsiai sutinka, kad 
jis vienintelis iš sovietų koman
dos jau galėtų žaisti bet kurioje 
profesionalų komandoje, o 
reporteriai po turnyro išrinko 
„ALL STAR" penketą, i kurį 
įėjo 3 Milwaukee žaidėjavMila-
no McAdoo (buvęs JAV prffesio-
nalas) ir lietuvis Šarūnas Mar
čiulionis. Jo pavardė pasaulio 
krepšinyje dabar skamba, kaip 
A. Sabonio skambėjo praėjusiais 
metais. 

Pats turnyras Milwaukee 
mieste turėjo nemažą pasi
sekimą ir jį stebėjo profesionalų 
sąjungos prezidentas, o taip pat 
ir pasaulinės krepšinio sąjungos 
prez. jugoslavas Stankovic. Pir
mojo tikslas buvo pamatyti 
Europos krepšinio lygį ir gal ne
tolimoje ateityje praplėsti savo 
lygą su keliomis Europos ko
mandomis. Antrasis norėjo 
pamatyti, koks dar skirtumas 
tarp tikrų profesionalų ir kitų 
komandų ir ar jau būtų verta 
profesionalams leisti žaisti 
olimpiadose. Mūsų supratimu, 
jų abiejų nuomonė turėtų būti 
vienoda: dar per anksti. 

O su jais jau spėjo sutikti ir 
sovietų treneris Gomelskij, 
sakydamas, kad šios rungtynės 
jiems buvo gera pamoka ir kad 
dar truks 5 ar 6 metai, kol jie 
galės rimčiau pasipriešinti ar 
net laimėti. Į tai Milwaukee tre
neris Del Harris atsakė, kad 
truputį ilgiau. O mes pridur
sime, kad žymiai ilgiau, nes 
balto ir juodo žaidėjo fizinės 
savybės liks visada skirtingos. 

Pirmose rungtynėse Mil-
waukee neturėjo jokio vargo ir 
per daug nesistengė prieš 
Milano „Tracer" komandą, ne
žiūrint trijų amerikiečių, kurie 
žaidė toje italų komandoje. 
Pasekmė 123-111 neparodo tos 
persvaros. Antrose rungtynėse 
sovietų rinktinė žaidė prieš tą 
pačią Milano komandą ir ją 
nugalėjo labai įtikinančiai 
135-108. Puikus Marčiulionio 
žaidimas ir 24 taškai paliko 
gerą įspūdį, o jam gerai talki
ninkavo veržlusis Volkov, 
pelnęs 28 taškus. Geras sovietų 
žaidimas ir didesnis taškų skir
tumas negu Milvvaukee prieš 
Milano ne vienam iš pilnutėlės 

salės žiūrovų sujudino sme
genis: gal jie iš tikrųjų tokie 
geri, gal tikrai bus bėdos profe
sionalams. Tikriausiai tokia 
pergalė sujudino jausmus Mil
vvaukee treneriui ir jo žai
dėjams. Prisidėjus dar ir šio
kiam tokiam patriotiniam 
jausmui, Milvvaukee žaidėjai 
pradėjo rungtynes rimtai su pa
siryžimu parodyti pasauliui, 
kad tikrai jie yra geriausi 
pasaulyje. Pradžioje dar sovietai 
pajėgė šiek tiek priešintis, 
drąsiai kovodami prie lentų, 
tačiau profesionalų „spaudžian
tis" gynimas ir nepaprastas 
greitis greit juos išmušė iš vėžių 
ir atėmė pasitikėjimą. Pasekmė 
greit kilo ir kėlinys baigėsi 
67-36, net 30 taškų skirtumu. 
Antrame amerikiečiai neatleido 
ir greit atsiplėšė net 49 taškų 
skirtumu. Sovietų laukė kata
strofinis pralaimėjimas. Laimei, 
amerikiečių treneris nutarė pa
bandyti naujus žaidėjus ir 
pakaitus ir davė progos sovietų 
rinktinei pasekmę sušvelninti 
iki 127-100. 

Marčiulionis, kad ir nekrito, 
surinko 19 taškų ir jau yra pa
grindinis sovietų rinktinės 
gynėjas, tą vietą paveržęs nuo 
Chomičiaus ir latvio Valters. 
Chomičius buvo vienintelis 
pajėgęs tiksliau mėtyti ir su
rinko 15 taškų, nors žaidė 
žymiai mažiau. Kurtinaitis 
težaidė tik keletą minučių. 

Sovietų rinktinė, turėjusi žais
ti Kanadoje, pagal jų laikraštį 
„Sportą" paskutines 4 dienas 
praleido Chicagoje. Lapkričio 4 
d. jų laukia pirmos rungtynės 
prieš Illinois State universitetą. 

APIE ARVYDĄ 
SABONĮ 

Arvydą Sabonį, garsųjį Kau
no „Žalgirio" centro puolėją, 
kurio talentu krepšinio aikštėje 
žavėjosi viso pasaulio krepšinio 
stebėtojai, paskutiniaisiais me
tais lydėjo nesėkmės. Nuo pra
ėjusių metų birželio mėnesio jį 
kamavo kairiosios kojos Achilo 
sausgyslės uždegimas. Nepai
sydamas skausmo, jis dalyvavo 
Ispanijoje vykusiose Pasaulio 
čempionato varžybose. Po to 
teko gydytis visą sezoną. Pava
sarį, dar ne visai pasveikęs, 
ryžosi dalyvauti Sov. Sąjungos 
krepšinio pirmenybių rungty
nėse, kuriose padėjo „Žalgiriui" 
nugalėti nuolatinį jo oponentą 
Maskvos CASK ir trečius iš 
eilės metus iškovoti pergalę 
Lietuvai. 

Vėliau, pasiruošimuose su 
Sovietų Sąjungos rinktine daly
vauti Europos čempionato 
rungtynėse, vienos treniruotės 
metu susižeidė — jam nutrūko 
dešinės kojos Achilo sausgyslė. 
Po operacijos ir intensyvaus 
gydymo, jau buvo besveikstąs, 
bet ir vėl nelaime — Palangoje, 
lipdamas menkai apiviestais po
ilsio namų laiptais, nepaste
bėjus nuskilusio laiptelio, pa
sprūdo ir antrukart susižeidė 
gydomą koją, o jo gi dar laukė 
ir kairiosios kojos operacija... 
Vėl ligoninė, gydymas... Sporto 
vadovybės, krepšinio mėgėjų ir 
visų lietuvių susirūpinimas jo 
sveikatos stoviu ir ateitimi. 

Ryšium su vėliausiu suaižei-
dimu tarybinėje spaudoje pasi
rodė jam reiškiami priekaištai 
dėl neatsargumo ir pan. Ok. Lie
tuvoje, sovietijoje ir net užsie
nyje pradėjo sklisti įvairūs gan
dai. Atrodo, kas svarbiausia 
įvairių gandų priežastimi buvo 
sovietiniame „Ogoniok" 
žurnale atspausdintas straips
nis, savo tendencingumu, at
rodo, gerokai įskaudinęs A. 
Sabonį. 

Tarsi netiesioginė pastanga 
sušvelninti įvairius gandus, 

Arvydas Sabonis 

rugsėjo 22 d. „Tiesoje" iš „So-
vįetskij Sport" perspausdintas 
to žurnalo reporterės Romos 
Grinbergienės pasikalbėjimas 
su Arvydu Saboniu. 

Straipsnio pradžioje chronolo
giškai atpasakota Sabonio 
susižeidimų istorija. Šiame 
pasikalbėjime išryškėja nesle
piamas Arvydo nepasitenki
nimas „Ogoniok" straipsniu ir 
bendrai žurnalistais. Sabonis 
pasipiktinusiai klausia: „Ar 
žurnalistas gali rašyti viską, 
kas jam ateina į galvą, kaip tai 
padaryta ,Ogonioke? Argi 
viešumas tam, kad būtų sklei
džiami gandai ir pateikiami 
kaip teisybė nepagrįsti sampro
tavimai?" Nepatenkintas Sa
bonis ir aname žurnale užuomi
nomis, esą praėjusį sezoną „Žal
giris" atsidūręs prie iširimo 
ribos. 

Būdamas jautrus, A. Sabonis 
savęs neteisina, prisimena svar
biose rungtynėse jo padarytas 
klaidas, gailisi jei dėl jų buvo 
pralaimėtos rungtynės. Dėkoja 
visiems juo besirūpinantiems. 

Paklaustas, ką daro dabar 
gydymosi metu turėdamas daug 
laiko, paaiškina, kad mokosi 
anglų kalbą, daug skaito, žiūri 
televizijos programų ir galvoja... 
Galvoja apie „Žalgirį", apie 
save, apie olimpines žaidynes. 

Paklaustas ar sapnuoja žai
džiąs krepšinį, atsako, kad to 
niekad nesapnavęs. Jo žodžiais: 
„Manau, kad žmonėms papras
tai sapnuojasi tai, ko jie negali 
ir niekada negalės padaryti 
gyvenime. O aš įsitikinęs, kad 
dar žaisiu" — šiais žodžiais bai
giamas anas pašnekesys. 

Sabonio sveikata ir tolimes
nėmis galimybėmis sugrįžti 
krepšinio aikštėn rūpinasi visa 
lietuvių tauta, tiek Lietuvoje, 
tiek užsieniuose gyvenantieji. 
Praėjusį savaitgalį Milvvaukee 
vykusiose turnyrinėse žai
dynėse tarp Milvvaukee pro
fesionalų „Bucks" komandos, 
Sovietų rinktinės ir Milano 
"Tracer", televizijos ir radijo 
komentatorių, šalia Marčiu
lionio ir Chomičiaus dažnai 
buvo minima ir Sabonio pavar
dė, jo susižeidimas ir abejojimai 
ateityje jį matyti rungtynėse. 

Yra žinomų pavyzdžių sporto 
pasaulyje, kai didelo pasiryžimo 
dėka asmenys nugalėjo įvairias 
sveikatos problemas ir tapo net 
olimpinių varžybų laimėtojais. 
Linkime A. Saboniui nepraras
ti vilčių ir ryžto — sveikti ir su
grįžus į krepšinio aikštę nuste
binti visus nevilties pranašus. 

IR 
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Valandkis pagal -usitanma 

DR. 

Tikr 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West SStft Street 

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

Trec ir sėst, uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
( . \DVTOLAS IR ( 'HIRL'RGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
kasdien I iki 0 vai vak 

išskvri:> tr i ' i >̂ešt '.2 :Ki4 vai popif-t 

Sydnėjaus sporto klubo „Kovo" 
gražuolės rinkimuose titulą laimėjusi 
Diana Wallis. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tilteliai plokšteles ir bendroji praktka 

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

Valandos pagal susitarimą 

FRANK PLECRAS 
• K a l b a l i e t u v i š k a i ) 

OP T OMFTRISTAS 
na aki* Pritaiko aAinius ir 

C ont.ii t lrn«.c-
2*18 VV "Ist St. - Tel. 737-514«> 

\ ii ra>:.i' -u- i t . inma L'/darvta treč 

IV T uma-onio orisa perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Srvcialvbė Obirarajįa 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0809 
V .>: p i rm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
^pe^ 1 ai v b? Vidaus ir plaučiu ligos 

2838 W. 71M St.. CMcese. M. 
Tel.: 4384188 

1188O OaeOatP". 

312) 381-8220 '3121 38' 

DR. LEONAS SEIIUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRL'RCIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p. 
$ešt pagal susitarimą 

Of iso te l . 776-2800. rez. 448-5545 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SrFCI AUSTĖ 
MEDICAL BLTLDING 
3200 VV 01st Street 

Ol iso tel. RE 7-1 lef»; 
RezM. 385-4011 

Dr. Tuirtasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - V IDAUS LK.OS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2 " Antr ;r 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434^777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas ViZiuas. M.I., S.C 
Spectalvbė — Vidaus IIRU Kvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6le5 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valando* pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

2700 W. 43 St., Tel . 0 2 7 - 3 2 3 1 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm. 
Ketv. ir penkt. nuo 2*7 v .v . 
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Žinios iš sinodo: 

MERGAITĖS IR 
POLITIKAI 

Besibaigiant vyskupų sinodui dėl mergaičių tarnavimo pa-
Romoje, kurio tikslas yra per- sakė: „Neoficialiai tai Geidimas 

POPIETĖ SU BIRUTE 
JURGIS JAN ŪSAITIS 

svarstyti krikščionių pasaulie
čių roles tiek pačioje Bažnyčioje 
tiek ir pasaulyje, diskusijose 
plačiai iškilo dar du klausimai 
— tai leidimas mergaitėms pa
tarnauti Mišioms ir katalikų 
valstybininkų laikysena morali
niais klausimais, pvz. JAV-ėse 
New Yorko gub. Mario Cuomo 
laikysena abortų klausimu. 
Nors šie klausimai yra smarkiai 
diskutuojami Amerikoje, jie 
simbolizuoja ir platesnes kultū
rines bei politines įtampas, šiuo 
metu figūruojančias ir visuo
tinėje Bažnyčioje. 

Leidimas mergaitėms patar
nauti prie altoriaus per Mišias 
vyskupų svarstomas kaip pasto
racinis klausimas: ką Bažnyčios 
praktika pedagogiškai sako tiek 
berniukams, tiek mergaitėms 
apie mergaičių kilnumą prieš 
Dievą palyginus su berniukų, 
jei tik berniukams leidžiama 
tarnauti Mišioms, mergaitėms 
ne. Šis klausimas pasidaro ypa
tingai opus, atsižvelgiant į vi
suotiniai pripažintą pedagogini 
dėsnį, kad vaikai vertybes 
perima ne per tėvų ar mokytojų 
žodžius, o per jų ir visuomenės 
elgesį. Tas klausimas pasidaro 
dar aktualesnis kultūrose, kur 
moterys traktuojamos kaip vyrų 
nuosavybė, ne kaip lygiai su vy
rais savo žmogišku kilnumu 
prieš Dievą gerbtini asmenys, ir 
kur Bažnyčia savo kateki-
zacijoje stengiasi skiepyti žmo
giško kilnumo sąvoką, o liturgi
niuose veiksmuose elgiasi prie
šingai Tiesa, sinode yra griežtai 
laikomasi skirtumo tarp šven
timų reikalingų tarnysčių, k.t. 
sakramentų teikimas, pa
mokslų sakymas. Niekur neke
liama užtat moterų kunigystė. 
Kalbama tik apie pasauliečiams 
prieinamas roles bažnytinėse 
tarnystėse, k.t. patarnavimas 
Mišioms. 

Nežiūrint to, daug kas iš 
sinodo stebėtojų diskusijas apie 
leidimą mergaitėms patarnauti 
Mišioms laiko tik įvadu į pilnos 
apimties svarstybas apie mo
terų šventimą kunigystėn kada 
nors ateityje, nežiūrint to, kad 
ir pop. Jonas Paulius II ir Va
tikano Tikėjimo doktrinos kong
regacija griežtai tą galimybę 
uždraudė. Šiuo laiku dar nėra 
aišku, ar sinodas iš tiesų 
pasiūlys leisti mergaitėms tar
nauti Mišioms kartu su berniu
kais, kam iki šiol Šv. Tėvas 
priešinasi. 

Tačiau savo intervencijose 
dauguma vyskupų kėlė moterų 
rolę Bažnyčioje (taigi ir mer
gaičių patarnavimą Mišioms). 
Taipogi neaišku, kokiu rim
tumu šie klausimai, kurie gali 
paliesti ir platesnius doktrinos 
klausimus, buvo keliami. Žinia, 
spaudos atstovai nėra įleidžiami 
į sinodo salę. Tačiau, kaip 
pasakoja JAV St. Lotais arkiv. 
John May, debatų išvadoje 
sinodo tėvai palaikė mintį, kad 
mergaitėms turėtų būti lei
džiama patarnauti prie al
toriaus. Spaudos konferencijoje 
spalio 20 jis kalbėjo: .Abiejų 
lyčių vaikai turėtų galėti patar
nauti prie altoriaus". Sinodo 
darbo būreliai šiuo reikalu 
sutarė. 

Kadangi daug kas šį klausimą 
suprato kaip dirvos paruosimą 
moterų kunigystės klausimui, 
didelis būrys spaudos atstovų 

mergaitėms tarnauti) jau yra 
daroma. Dabar sinodas nori tai 
taisyklingai padalyti (pa
siūlant, kad mergaitėms tarna
vimas prie altoriaus būtų kano
niškai leidžiama). Mano 
nuomone tai yra šio sinodo la
bai aiškus bendras sutarimas". 

Tačiau arkiv. May primyg
tinai pabrėžė, kad sinodo tėvai 
griežtai skiria šventimų reika
laujančias tarnystes, kurios 
galimos tik vyrams, ir šventimų 
nereikalaujančias tarnystes, ku
rios atviros visiems tikintie
siems. Než »" rint šių ryškinimų, 
Vatikano vyksmų stebėtojai 
vienok nepraleido nepastebėję 
galimybių, kad šios diskusijos 
vėl iškels moterų šventimo 
klausimą ateityje. Italijos di
džiausias dienraštis ,,La 
Republica" šių diskusijų ap
rašymą užvardino „Moterys 
artėja prie altoriaus". Tačiau 
straipsnio autorius, jį baig
damas, pridūrė: „Teks pama
tyti, ką pop. Jonas Paulius II 
apie tai pagalvos". Gi paties si
nodo rolė yra grynai pataria
moji, o popiežius turi galią net 
ir sinodo vienbalses rekomenda
cijas atmesti. 

Sinodo dalyvių tarpe nemažai 
yra apgailestaujančių, kad šį 
visai Bažnyčiai svarbus klau
simą yra stengiamasi politiniai 
supolarizuoti. Viename šiuo 
klausimu nuotaikų spektro gale 
yra itališko katal ikiško 
mėnraščio „30 Giorni" paskel
bimas, kad šis yra gavęs rapor
tą posėdžio, kuriame dalyvavę 
keturi JAV vyskupų konfe
rencijos išrinkti atstovai į ši 
sinodą — Chicagos kard. Joseph 
Bernardin, Milwaukee ark. 
Rembert Weakland, Baton 
Rouge, La., ark. Stanley Ott ir 
ark. John May. Pasak „30 Gior
ni" žurnalo, šiame raporte ra
šoma, kad vienas vyskupas 
šiuos keturis įspėjęs: „Jūs pri
valote grįžti bent su mergaitėm 
klapčiukėmis". Šis straipsnis 
plačiai pasklido sinode, tačiau 
vienas Britanijos vyskupų dar
buotojas jį sukritikavo, jį laiky
damas konservatorių aliarmis-
tų pastanga neproporcingai iš
kelti mergaičių klapčiukių 
klausimą kaip kritišką sinodui. 
Žinia, „30 Giorni" mėnraštis 
turi reputaciją artimų ryšių su 
Vatikanu ir stipriai palaikančio 
popiežiaus linijos. 

Kitame spektro gale buvo šia 
visa sensacija nepatenkinti 
amerikiečiai. Angelą Grimm, 
vadovaujanti Katalikų centrui 
Washingtone, pasisakė: „Aš 
nusivylusi (mergaičių klap
čiukių) klausimo iškilimu. Aš 
tai laikau ideologinių interesų 
atšvaitu. JAV-ėse jis nebus 
kitaip suprastas, kaip pastanga 
paremti feminisčių programą, 
nors sinodo tėvai šio klausimo 
tokiu ir nelaiko". 

Klausimas, kokių moralinių 
pozicijų politikieriai ar valsty
bininkai turėtų laikytis, turės 
poveikį ne tik JAV valsty
biniuose rinkimuose, bet ir Ry
tų bloke, nukrikščionėjusiuose 
bei nekrikščioniškuose kraš
tuose. Sinode dainai buvo iš
keltas būtinumas katalikams 
aktyviai reikštis savo kraštų 
politiniame gyveninis — tiek 
valstybiniame lygyje, tiek ir 
savivakujose, krikščioniškoms 

Pokalbiuose, svarsty bose 
dažnokai užsimenama ir apie 
mažesniųjų nausėdijų kultūrinį iš plačiosios kolonijos ir apy-
gyvenimą. Paaimanuojama, linkių suvažiavo apie 90 litera 
kad tokiuose telkiniuose sto- tūros mėgėjų ir rašytojos ger-
kojama kultūrininkų, meni- bėjų. Tai mūsų nausėdijai daug. 
ninku, rašytojų, kurie galėtų Klubo pirmininkas Jonas 
praturtinti tokių nausėdijų Daugėla trumpu žodžiu pa
gyvenimą, sveikina rašytoją Birutę, pa-

Taip mąstydami stabtelėkime dėkoja jai už sutikimą šioje 
šį kartą, palyginant negausioje, popietėje dalyvaut i. 
bet gana gyvoje Floridos nausė- Rašytoja Birutė Pūkelevi-
dijoje — Daytona Beach, kurio- čiūtė, padėkojusi šio susitikimo 
je vis tik ir kultūrinio gyvenimo rengėjams nusako ir jo pobūdį. 
žiburėliai kartais sušvinta švie- Tai busianti „Maža ekskursija 
siu spindulėliu. į save". 

Vienu iš tokių švystelėjimų O iš tikrųjų ji buvo nemaža, 
tenka laikyti popietę su Birute, bet nuostabi ir kelionė įdomi. 

Prieš vienerius metus šioje Rašytoja Birutė sugrįžo į be-
nausėdijoje sėkmingai įsikūrė veik vaikystę, mielą gimtąjį 
mūsų žymioji rašytoja aktorė Kauną, kur brendo jos pasaulis. 
Birutė Pūkelevičiūtė. Ją vis Ji labai norėjo būti aktore, 
sutikdavome klubo renginiuose tačiau tėveliai, ypač mamytė 
ar šeimyniniuose susi- tam priešinosi ir sakė, kad tik 
bėgimuose. Rami, kiek užsi- „per jos lavoną Birutė taps ak-
darius, bet labai miela. O stab- tore". Birutė tyliai siekė tikslo, 
telėjus ties kultūrines veiklos ar Štai pas Dauguvietį bando savo 
literatūros pasauliu, ji prabyla talentą. Sekasi. Ryžtas ją veda 
nuostabiai jautriai, rūpestingai į sceną į pirmuosius bandymus, 
ir net viltingai žvelgia į kultu- kurie buvo sėkmingi ir po to, jau 
rinių apraiškų ateitį. ir tėveliai buvo patenkinti. 

Susipažinti visi norėjo. Kas gi Scena Birutei buvo gyvenimo 
ta Birutė? Koks jos kraitis tikslas ir prasmė. Baigė Kaune 
lietuviškos kultūros aruodan? gimnaziją. Drauge lankė 
Taip, mes ją pažįstame iš gau- dramos studiją ir Kauno konser-
sios jos kūrybos — romanų, vatorijoje. Vyt. Didžiojo uni 
dramos veikalų, vaikų litera- versitete studijuoja germanis-
tūros, iš laimėtų prenųjų. Bet gi tiką, o pas prof. J. Keliuotį 
norisi giliau į tokio asmens žurnalistiką. Vėliau šios studi-
pasaulį įsiskverbti, su juo jos daug prisidėjo prie Birutės 
susigyventi. posūkio į sceną ir rašytojos 

Ir štai proga. Lietuvių klubo karjerą. 
valdybos pastangomis ir pačios Scenoje ilgokai reiškėsi Lie-
rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės tuvoje, vėliau Vokietijoje ir 
sutikimu ir turime šaunią lite- ilgiausia Kanadoje, kur buvo 
ratūrinę popietę spalio 2 d. Prin- susiorganizavęs gana geras 
ce of Peace parapijos salėje, teatras, pastatęs nemaža gerų 
Penktadienį — kai kas abejojo scenos veikalų. Čia Birutei buvę 
dalyvių gausumu, bet visi pačios gražiausis ir kūrybin-
pranašavimai neišsipildė. Į salę giausios dienos ir su gilia pagar-

apspito arkiv. May, JAV Vys- vertybėms duodant visuome-
kupų konferencijos pirmininką, ninę išraišką. Hondūro vys-
išsiaiškinti. May gi pareiškė: kupas Oscar Rodriguez minėjo 
„Pasak vieno sinodo tėvų, ,Tai būtinumą pasauliečiams ,4gy-
(moterų rolės Bažnyčioje klau- vendinti savo tikėjimą 
simas) nebegali būti laikoms visuomenėje", 
amerikietiškų nukrypiu' ". O •J-** 

ba ji prisimena tame teatre 
dirbusius aktorius, su kuriai? ją 
riša ir dabar gražūs 
prisiminimai. 

Ji įspūdingai pasakoja apie 
ano meto pasta tymus: A. 
Škėmos „Živilę", K. Borutos 
„Baltaragio malūną", Baho 
Sruogos „Milžino paunksmę" ir 
kit., kur ji veikalus režisavo ir 
pati atliko pagrindinius 
vaidmenis. Su išgyvenimu pri
simena „Baltaragio malūno" ir 
„Milžino paunksmės" lietuviš
kas plokšteles, kurias ji paruošė 
ir režisavo. 

Su aktorės gabumu išsakiusi 
savo kūrybą ir darbus teatrui, 
scenai, dalyvavimą veikalų pa
statymuose ir teatro užmojus 
stabtelėja prie „Aukso žąsies" ir 
filmo jaunimui iš Kalėdų 
papročių paruošimo. „Aukso 
žąsies" pastatymas jai asmeniš
kai atsėjęs net 27,000 dol., ku
riuos sumokėjusi iš savo sunkiai 
uždirbtų skatikų. 

Pakeliavusi po teatro ir scenos 
pasaulį, rašytoja Birutė Pūke
levičiūtė sugrįžta į savo kūrybos 
— rašytojos pasaulį. Su kokia 
meile ji kalba apie savo 
pirmąsias Metūges, įžvalgiai 
sklaido romanų — Rugsėjo 
šeštadienio. Aštuonių lapų. 
Devinto lapo, Naujųjų metų is
torijos, Marco Polo Lietuvoje ir 
kitus savo kūrinius. Kiekvieną 
iš jų aptaria, išryškina romanų 
personažus, idėjas. Įdomiai pa
pasakoja ir apie tai, kaip atsi
rado romanams temos, idėjos, 
žmonės. Jie gyvi, gyvena mūsų 
tarpe, drauge ir netikri, iš
galvoti. Bet visi gyvenimiški, 
dažnu atveju vaizduoją lie
tuviškąją buitį, mus pačius. Ke
liaudami su rašytoja po jos 
kūrybos pasaulį tarytum 
atpažįstame patį gyvenimą, net 

Rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė pasakoja apie savo poeziją, drama* 
ir romanu? Davtona Beach, Fia. 

„Popietėje su Birute" klubo valdyba įteikė rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei gėles Iš kairės: klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla, rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė. dr. Serafiną Sukarevičienė ir sol. Juoze 
Daugėlienė. 

ir patys save. 
Štai rašytoja nukrypsta i 

vaikų literatūros pasaulį. Tary
tum ji, pasakodama, pat i 
gyvena mažųjų pasaulyje, dali
nasi jų džiaugsmu, su vaikučiais 
kalbasi, jiems gražias, įdomias 
pasakas seka. Štai jų keletas — 
Peliukai ir plaštakės, Kalėdų 
dovana, Daržovių gegužinė. 
Skraidantis paršiukas, Klemen 
tina ir Valentina, Rimas pas 
Kęstutį. Keturios iš siu pasakų, 
pačios autorės režisuotų. įrašy
ta į Žirginėlių plokšteles, kurias 
mūsų mažieji, be abejo, gerai 
pažįsta. 

Rašytoja kalbasi su mūsų 
mažaisiais, džiaugiasi ju įdo
miais laiškais, keliamais klau
simais. Tai atpildas rašytojai. Ji 
savo pasakų knygutes išleis
davo atskiromis knygutėmis. 
nebrangiai ir tuo sudarydama 
sąlygas tėveliams nebrangiai 
vaikučiams nupirkti įdomias 
pasakų knygutes. 

Aptardama savo kūrybą, rašy
toja Birutė Pūkelevič iūtė 
drauge rečitavo Krėvę ir kitus 
autorius su nuostabiai įdomia 
interpretacija per te ikdama 
atmintinai ilgokas ištraukas. 

Birutė — didelis talentas. 
Geba pasakoti, sudramatizuoti 
pačius kūrinius, išryškinti 
personažus. Paprastą, rodos, 
mintį, žiūrėk, apvelka kūry
binėmis puošmenomis, išraiška 
ir pajunti, kokia graži kūryba, 
koks įdomus pats gyvenimas. 

Aptardama savo kūrybos 
kelią. Birutė prisiminė nemaža 
mūsų gabiųjų rašytojų, visuo
menininkų, kultūrininku, su 

kuriais jai teko susitikti ir kurie 
dalinai prisidėjo prie jos 
gyvenimo pakreipimo teatro, 
scenos, kūrybos keliu. Su gilia 
pagarba prisiminė ir žymųjį 
valstybininką prel. M. Krupa
vičių, kuris Birutę barė, gyrė. 
jos darbais gėrėjosi. 

Pažymėtina, kad Birutė — 
dideii.-> talentas nesididžiavo, 
nesigyrė bet atviru nuoširdumu 
atskleidė savo gyvenimo ir kū
rybos pasaulį. Mes ją pažinome 
dabar iš arti. Mes ją pamilome. 
Ojos kūryba, apdovanota įvai
riomis premijomis, išlieka 
lietuviu tautai, kaip brangus, 
nenykstantis indelis. 

Savo kelionę i save baigdama, 
jautriai padėkojo šios popietės 
rengėjams, visiems dalyviams 
už išskirtina dėmesį. 

— -Jausdama jūsų visu nuošir
dumą, paslaugumą, rūpes
tingumą manimi, džiaugiuosi. 
Čia man t ikrai miela ir smagu 
ir gera gyventi jūsų tarpe — 
baigė savo dvi valandas trukusi, 
bet labai įdomų pokalbi Birutė. 

Popietės dalyviai jai atsidėko
dami sukėlė audringas ovacijas. 

Klubo vaidyba jai įteikė gyvų 
gėlių puokšte — šios kolonijos 
lietuvių nuoširdžios padėkos 
ženklą. 

Trumpos pertraukos metu 
klubo valdybos narės dalyvius 
pavaišino kavute ir saldumy
nais. Popietė su Birute buvo 
gerai organizuota, įdomi, paliko 
neužmirštamą įspūdį. Tikimės, 
kad Birutę turėsime progos dai
ne kartą sutikti ne tik mūsų 
kolonijoje, bet ir kituose lietuvių 
telkiniuose. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
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šventykla buvo lygiai to paties stiliaus. Kupolo vidus 
buvo nepaprastai gražiai išpuoštas, tikra orientališko 
meno viršūnė. Gaila, kad temo ir spalvų niuansus vis 
sunkiau darėsi įžiūrėti. Pasižadėjau čia sugrįžti vienas, 
nes mūsų viešbutis buvo visai netoli, bet taip ir 
nepavyko. 

Kitą rytą susilaukėm to. ko dar Kinijoj nebuvom 
matę — lietaus. Gražiai išaušęs rytas staiga subliuz-
go ir vos autobusui pajudėjus pradėjo lyti. Pilkas 
Bedžingas lietuje dar daugiau supilkėjo. Jis skyrėsi nuo 
kitų Kinijos miestų, vyravo naujai statyti kvartalai. 

Befotografuodama visa mūsų grupė išsimėtė. Kol namų blokai po šešiolika aukštų, gatvės plačios. Tiesiog 
vieni kitus suradom ir išvažiavom į „Dangaus nepraktiškai plačios, tramvajų ir autobusų buvo žymiai 
Šventyklą", buvojau pavakarys. Dangaus Šventykla daugiau negu kituose miestuose. Dviratininkų buvo 
imperatorių laikais buvo oficiali imperatoriaus daug, bet vis tiek ne toks skruzdėlynas kaip Suchou 
bažnyčia. Čia jis būdavo atnešamas vieną sykį per ar Houzhou. Matėsi daug didelių, amerikietiško 
metus papraštyi dievų gero derliaus. Tai ir buvo vie- stiliaus lentinių plakatų. Nuostabu, nė vienas iš jų 
nintelė diena per metus, kada liaudis galėdavo pama- neprapogavo nei Markso, nei Engelso, daugumas jų 
tyti savo valdovą. Visom kitom dienom jis slėpdavosi reklamavo, kad šeimos laimė yra vienas vaikas. Jauna 
draustiniam rūmų kvartale arba vasaros parke. Taip porelė laiko rankose ir su pasigėrėjimu žiūri į savo 
pat ta diena būdavo vienintelė, kada imperatorius bū- vieną kūdikį. Atrodo, kad propaganda savo padaro. 
davo atsikreipęs į šiaurę. rVr visas kitas oficialias apei- neatsimenu, kad būčiau matęs šeimas, vaikščiojančias 
gas jis turėdavo žiūrėti i pietus. s u trim vaikais, o kur du tai buvo dvynukai. 

Dabartiniai Kinijos valdovai, nors ir vartoja kitus „Vaikai yra mūsų didžiausia brangenybė", girdėjau 
metodus derliaus našumui padidinti, pasiliko Dangaus tą ne vieną sykį iš vietinių vadovų. Ir nenuostabu, kaip 
Šventyklą kaip Kinyos simboli. Ją matai ant turistinių turi jaustis tėvai, kurie žiūri į savo vieną vaiką ir žino. 
plakatų, ant popierinių pinigų. Kinijos paviljonas Flo- kad daugiau nebus. Parkuose matydavom daug vaiku 
ridos Disneyworld yra mažybinė Dangaus Šventykla, cių, kažkodėl juos daugiausia vedžiodavo tėvas ar 
Bedžinge ji milžiniška, apsupta plataus kiemo t ar gal senelis ir matėsi, kaip jie vaikščioja pilni pasididžia-
reikia sakyti šventoriaus). To šventoriaus pakraščiuose vimo. Užgniaužtas spalvoto rūbo ilgesys išsiliedavo 
stovi mažesnės šventyklos - irgi didelės, bet nenu- vaikučių rūmuose, jų įvairiaspalviai rūbeliai mėlynoje 
stebinančios milžiniškos centrinės kupolos. Marmu- kiniečių masėje išsiskirdavo kaip blizgučiai. Mūsų susi 
riniai tiltukai, laiptai vedė per aikšte per platformas tikimas su mažais kinietukais išvirsdavo abipusiu 
i centrine šventyklą. Kai po dviejų dienų žiūrėjom spoksojimu; jie nustebę žiūrėdavo i mūsų ilgas nosis. 
imperatorių rūmus, pamatėm, kad rūmai ir ši apskritas akis ir šviesius plaukus, o mums jie primin 

davo metines lėlytes su varno juodumo plaukais, siau
romis akutėmis, o ant skruostu ryškiai raudoni 
rutuliai. Spoksoįimas pasibaigdavo nufotografavimu 
didžiam kiniečio tėvo pasitenkinimui. Aš parsivežiau 
visą albumą mažų kinietukų fotografijų, iš kurių mano 
mėgiamiausia yra vieno Sanghajaus vaikučio. 

Aš fotografavau Sangbajaus gatvės vaizdą, kai 
staiga iš šono pribėgo jauna moti na. nešina vaikučiu 
ir karštai man kalbėdama. Nesupratau nė vieno kinie-
tiško žodžio, bet pilnai supratau, ką ji man sakė: ,.Ka 
tu čia niekus fotografuoji, verčiau nufotografuok mano 
vaikutį, — žiūrėk, koks jis gražus! ' Vaikutis tikrai buvo 
gražus, ruibuliukas, kokių aštuonių mėnesiu, taip gerai 
nupenėtas, kad atrodė kaip balionas, jei mama jį paleis 
tai taip ir nuskris aukštyn. Veidukai buvo raudoni, o 
tingios akutės, kaip plyšiukai skruostuose žiūrėjo į 
mane. Nufotografavau juos. už ką mama man jausmin
gai dėkojo. 

Bekeliaudami mes *jreit pastebėjom, kad kiniečiai 
nepripažįsta vystyklų. Kas žino. gal tai ..buržuazinis 
prietaras"'. Vieton vystyklų vaikučiu kelnytes apačioj 
yra perskeltos per abi kiškas. Jei atsiranda gamtos 
reikalas, jis čia pat gatvėj sutvarkomas ekologiškai 
priimtinu būdu. 

Lietui vis lyjant, mes pervažiavom visą Beijingą 
ir patraukėm u/ miesto i šiaure Važiavom žiūrėti M mg 
dinastijos imperatorių kapu. Tai irgi buvo vieta, su 
kuria susipažinom iš fotografijų dar prieš važiuodami. 
Važiavom plačia alėja, kurios šonuose buvo sustatyti 
marmuriniai gyvuliai, arkliai, kupranugariai, 
drambliai ir dar kažkokie mitologiniai gyviai. Jie turėjo 
saugoti imperatorių kapines, nors dabar ui pagrindinė 
paskirtis buvo pozuoti su ant ui užsilipusiais turistais. 

Rus daugiau i 
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LIETUVIŲ DIENOS 

Tradicinės Lietuvių dienos 
Clevelande rengiamos lapkričio 
7 ir 8 dienomis. Didžiausia šių 
metų Lietuvių dienų atrakcija 
— Los Angeles dramos sambūrio 
veikalas — V. Mykolaičio-Puti
no 5 veiksmų. 6 paveikslų 
drama „Valdovas". Šią istorinę 
dramą autorius parašė pro
fesiniam teatrui, ir ji suvaidinti 
— pastatyti gali tiktai teatrai, 
turį iškilų režisierių ir pa
tyrusius aktorius. Laimingas 
yra Auksinio pakraščio teatras, 
jau per trisdešimt metų išėjęs su 
puikiais pastatymais, pereitų 
metų Teatrų festivalyje nusky
nęs pelnytų laurų, galįs ver
tingais veikalais užpil lyti susi
dariusią lietuvių sceninio meno 
tuštumą. Tokio teatrinio suži
bėjimo kaltininkas yra režisie
rius ir scenovaizdžių autorius 
klevelandietis persikėlęs į Los 
Angeles miestą, Petras Maželis. 
Jis pripažintas iškiliausiu reži
sieriumi ir dekoratoriumi. 
Tame pačiame Vll-me Teatro 
festivalyje geriausia aktorė 
pripažinta Sigutė Mikutaitytė, 
Danguolės vaidmeny ir ge
riausiu aktoriumi Vincas Dovy
daitis, atlikęs valdovo Krušnos 
vaidmenį. Ir kiti „Valdovo" 
aktor ia i : Antanas Kiškis, 
Ramunė Vitkienė, Arvydas ir 
Sigitas Raulinaičiai, Aloyzas 
Pečiulis, Saulius Stančikas, Ar
noldas Kungys ir Fredas Priš-
mantas yra puikūs šio spek
taklio vaidintojai. Clevelando ir 
apylinkių lietuviai bus šios teat
ro šventės gyvi liudininkai, kai 
rinksis į Dievo Motinos pa
rapijos auditoriją pradėti Lie
tuvių dienas. 

Bilietai į spektaklį ir vaka
rienę su svečiais jau platinami 
abiejų parapijų svetainėse. Užsi
tikrinti gerą vietą <Visos vietos 
numeruotos) auditorijoje 
prašoma skambint i te l . 
261-4077 arba 481-9928. Bilie
tų kainos: 15, 12, 8 ir 5 dol. Li
tuanistinės mokyklos moki
niams įėjimas veltui. 

LB Clevelando apylinkės val
dyba kviečia visus dalyvauti 
šiame iškiliame teatriniame pa
statyme, iš anksto įsigyti bilie
tus ir tapti mecenatais, garbės 
rėmėjais ir rėmėjais. Visos 
informacijos gaunamos aukš
čiau nurodytais telefonais. 

Lapkričio 8, sekmadienį toje 
pat auditorijoje rengiamos dvi 
parodos: šiaudinukų paveikslų 
ir keramikos vazų kūrėja A. 
Jonynienė iš Detroito ir Saulė 
Šatienė iš New Yorko su 100 
originalių lėlių, tautinių juostų 
ir keturių autorių medžio droži
nių paroda. Įėjimas — auka. 
Svetainėje bus pietūs Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai 
paremti. 

KAUKIŲ BALIUS 

Clevelando Neringos tuntas 
Lietuvių namų salėje ruošia 
kaukių balių spalio 31 d., 7 vai. 
v. Kokteil iai , programa, 
vakarienė ir šokiai, grojant 
„Slogan Ensemble'* — sudarys 
įdomią vakaro nuotaiką. Dėl 
bilietų kreiptis į Marytę Puško-
rienę, tel. 486-8613. 

AUGANTI „TAUPA" 

Tiktai prieš trejus su puse 
metų įsisteigęs lietuvių kredito 
kooperatyvas „Taupa" jau išau
go i tvirta lietuvių ekonominę 
bankinę instituciją. Nuosavi 
namai 767 E. 185 gatvėje, kur 
yra ir kooperatyvo centras, ir 

skyrius Dievo Motinos parapijos 
patalpose, 18022 Neit Rd.. 
aktyvai jau daugiau kaip 4 mili
jonus doierių, narių skaičius — 
518, atlieka bankines operacijas 
IBM kompiuterių pagalba, pra-

,,Taupos" kooperatyvo tarnautojai. Iš kaires: Aleksas Spirikaitis, Rima 
Nasvytienė, Nijole Rukšėnienė ir direktorius Vytautas Staškus. 

Nuotr. VI. Bacev ič iaus 

ilgintos darbo valandos, pa- neabejotinai liudija apie šio 
didintas personalas (dirba kooperatyvo tvirtus žingsnius 
keturi tarnautojai) - visa tai ekonominiame lietuvių gyve-

nime. Ir savo veiklos rezultatu 
dalinasi su kultūrinėmis bei 
švietimo institucijomis: remia 
lietuvių lituanistinę Šv. Kazi
miero mokyklą, Tėvynės garsų 
transliacijas, duoda apmokamų 
skelbimų lietuvių parengimų 
programose, remia ir kitą 
lietuvių kultūrinę bei švietimo 
veiklą. 

„Taupos" indėliai yra fede
ralinės valdžios apdrausti iki 
100,000 dcl. kiekviena sąskaita. 
Ohio Credit Union Center, ku
riam priklauso visos Ohio kre
dito draugijos, tvirtina, kad 
Taupa yra viena iš greičiausiai 
augančių kredito unijų, o Natio-

(Nukelta i 5 psl.) 

CLASSIFIED GUIDE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

REALESTATE 

PI „iš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

IHCOtU TAX - IMSUHAMCt 
6529 S. KEDZIE 

77S-2233 

PRANEŠA 

NAUJĄ CABLE PATARNAVIMĄ: 47 PAGRINDINIAI KANALAI IR HBO 

TIKTAI $19.95 MĖNESIUI 
NOW SHOVVING 

BUIY CSJYSTAl 
MABTIN SHORT 
ROBIN WIU1AMS 
o.Td many 
more! \ \ 

I K J < ^ r 

Top comediam 
oelrvermore 
than just oughs in **i 
the second annual -
live s jpersta- ben«iit for 
America's homeiess. 
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Sis nau jas p i rk inys le idž ia daug sutaupyt i : į jį įeina N E M O K A M A S nusta-
t i n ė j i m a s iš tok ) ( r e m o t e contro l ) . s tandart in is pri jungimas prie v ideo apa
r a t o . C a b l e t i m e " m ė n e s i n i s žurnalas, 1 dol . instaliacijos kaina Priedo 
g a u n a t e H B O , j ū s ų Mf ie tą Į pasakišką fi lmų bei specialių p r o g r a m ų 
p a s i r i n k i m ą : v k š 1 0 0 sk i r t ingų programų kas menesĮ, tik per HBO r o d o m o s 
g y v ų s p o r t o ža idyn ių t ransl iac i jos , neužmirš tami koncer ta i , komedi jų pro 
g r a m o s b e i pasau l inės p remjeros special ia i ' jums sukurtų filmų. 

Norint užsisakyti šį Chicago Cable HBO pirkinį su 47-iais įdomiais 
pagrindimais kanalais už tik 19.95 dol. plius 1 dol. už instaliaciją, 
skambinkite CHICAGO CABLE TV AT 434-7014 

Gausite daugiau pramoginių programų, geresnį patarnavimą ir puikų pirkinį. Skambinkite dabar. 

SuperSiation ctši MOVC 
C1ASSICS 
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H E L P W A N T E D 

MCOICAL OrfORTUNITIES 
HEALTH CARE AGENCY have following posi-
*ion open staff cocfdmator. fieid supervisor 
payroll/billing clerk. Homemaners fuil/part time 
hours, close to home. w*ekly paychecks pay 
plūs benefits. STAFF BUILDERS/T.L C. 

574^)973 WE CARE 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH 

Sltter *or infant w«nt*d. Live-in or 
daytime basis; south Loop location. Call 

744-6964 days 
441-6665 evenlngs 

c 
460-966S anytfm* 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
, ^ :—z "• ~ » 

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

FRANK ZAPOUS 
3 2 0 8 ! * W « s t 9 5 t h Street 

Tai. — GA 4-8654 

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

4 3 6 4 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. ' 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

WE N E E D H O M E S 
For Rsnt. 

Oualified clients avail. 
D O M I C O R E A L T Y 

436-7600 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J . B U B N Y S 
737-6166 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZUA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4S4S W. 63rd S t , 

C M C P M A IL 60629 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PAROAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame 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 

KMKCtKREALTOitS 
7922 6. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

No. 922 — 65 Ir Lawnd1e; V/t aukšto 
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuve ir 
moderniška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms; išti
sas skiepas; alum. papuošimas; naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas; daug priedų — 65-ta 
ir Lavvndale. Apžiūrėkite dabar! 

No. 928 —64 Ir Lavvndale: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaitas TV kamb. arba 4-tas mieg.. 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lawndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas venas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

Ne. 934 • 67 Ir Laimdato: 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 2>h auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 936 — 63 6 St. Louto: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb ir 3 mieg. kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garžą turintį tepalui duobę; ištisas 
skiepas su virtuve sav.; daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St. Louis. Skambinkite 
dabar. 

No. 978 — SS Ir Putaold: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2'/2 auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

•" AR NORITE PARDUOTI? % 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai, - 434-7100 

FOR RENT 

69 I r Raekarall — iinuom. 
suaugusiems 3V» kamb. butas: 1 
mieg., apšildomas, šaldytuvas ir 
virimui pečius, 2-tram aukšta — 
nuoma $250 plius mėn. užstatas. 

434-7961 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

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

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kultūrose. Cia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% valst. mokesčio. 

" 



Clevelando žinios 
(Atkelta iš 4 psl.> 
nal Credit Union Administra-
t ion(NCUAi Washingtone, kuri 
kas šeši mėnesiai vertina visas 
kredito unijas, kurios yra ap
draustos federalinės valdžios, 
gavo v iena iš aukšč iaus ių 
įvertinimų. 

Nuo pat įs ikūrimo dienos 
kooperatyvui vadovauja Vytau
t a s A. S ta škus . Šiuo metu 
kooperatyvo taryba, kuri yra 
r enkama nar iu , sudaro adv. 
Egidijus Marcinkevičius, dr. Vy
t a u t a s Mauru t i s . Dana Ramo 
niene. Algis Rukšėnas. Vytau
tas S taškus . Balys Steponis ir 
Vincas Urbai t is . Teisinis pata
rėjas adv. Algis Širvaitis, inves
ticijoms — Zenonas Obelenis. 
Paskolų komitetas — Rkhard 
Hallal ir Dana Ramoniene. 
Kontrolės komitetas — Jonas 
Kazlauskas . Alfa Juodikis ir 
Rima Apanavičiūtė. Visa veikla 
yra pr iž iūr ima ir t ikr inama 
Ohio ir federalinės kredito uni
jų administracijos. 

Puikiai įrengtose kooperatyvo 
patalpose. East 185 gatvėj, tan
kiausiai apgyventame lietuviu 
rajone, at l iekamos rišos opera-

i cijos. kiekvienu diena. i.->kyrus 
pirmadienį, nuo 9 vai r. iki 3 
vai. p.p. Penktadienia i - nuo 9 
vai. r. iki 6 vai. v. Dievo Motinos 
p a r a p i j o s p a t a l p o s e , k u r 
„Taupa"' pradėjo sav«< veikla. 
a t idar \ ta kiekviena sek::;.ulieni 
nuo 11 vai. r. iki 12 v a i diena. 

Ketur i taniuutoįai V. Staš
kus , Rima Nasvytien. Nijolė 
Rukšėnienė ir Aleksas >pnikai-
t is , at l ieka visus bato. nras pa
tarnavimus: duodamos paskolos 
patogiomis išsimokejimo sal \ -
gomis namu pirkimui, namu re
montui , automobiliams ir ki 
t iems re ikalams, tiesioginiai 
pr i ima Sočiai Sėdant ' tek ias , 
a t ida romos čekiu sas! a i tas . 
priimamos apmokėjimui siskai 
tos (telefono, vandens, duju. 
elektros, draudimo ir t.t.>. išduo
dami kelionių čekiai. Šie patar
navimai nar iams yra veltai."Už 
san taupas mokami aukštesni 
procentai nei kituose bankuose 
a r t aupymo ir paskolų drau 

. gijose. Plačiau susipažinti si; 
paskolų bei taupymo bankine 
mis operacijomis, patar t ina ap
silankyti ..Taupoje'" ir gauti iš
samia informacija. 

„Taupa" per t rumpa laiką su
gebėjo įsigyti pasitikėjimą lie
tuvių ta rpe , todėl ir jos opera
cijos plečiasi, indėliai auga . 
paskolų paklausa didėja, tuo 
pačiu ir pa r ama mūsų tautinei 
veiklai stiprėja. Gailu, kad 
„Taupa" t a i p vėlai pradėjo savo 
kredito kooperatyvu veikla. J i 
šiandien galėtų savo aktyvuose 
tu rė t i ben t keliolika milijonu 
doleriu, ka ip yra pasisekė kitose 
Amerikos i r Kanados lietuviu 
kolonijose. Lietuviai, jungda
miesi j „Taupos" kooperatyvo 
eiles, ne t i k stiprina savo pačių 
finansinę gerove, bet padeda ir 
svarbiems išeivijos uždaviniams 

vykdyti . 
V. R o c i ū n a s 

Čiurlionio Lietuvių Tautinio Meno an.->ainbii< 
veikslą muzikei Onai Mikulskienei už .;<>-
ansambliui. 

pirm. R. Butku> įteikia pa 
ilgMMetj inasa Čiurlionio 

Suott V. Bacev ič iaus 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs. Ark. 

T A U T O S Š V E N T Ė S 
M I N Ė J I M A S 

LB-nes s u r e n g t a s T a u t o s 
švente> minėjimas įvyko rugsėjo 
13 d. Prasidėjo 11 vai. šv. Mi 
šiomis Sv. Mykolo koplyčioje. 
Gražu dienai pr i ta ikyta pa
mokslą pasakė kun. J. Burkus, 
kar tu primindamas ir Dievo 
Motinos Marijos švente. Gražiai 
skambėjo D. Vilimienės solo 
giesme ..O didis Dieve". 

Programa buvo tęsiama mo
kyklos salėje. Atidarė LB-nes 
apyl. pirm. I. Sirutiene, pa
s v e i k i n d a m a v i sus susi
r inkusius ir svečius ir pri
mindama Tautos šventės reikš
me- Pakv ie t ė v t tep i r in . K 
Sabaliūmene pravesti tolimesne 
programa. Po Amerikos ir Lie
tuvos himnu kun. J. Burkus 
sukalbėjo įnvokacija ir tylos 
minute buvo prisiminti ir pa
gerbti lietuviai paaukoję savo 
gyvybes už Lietuvos laisve. 

R. Sabal iūmene pr is ta tė pa
skaitininką Juozą Koįelį. svečia 
iš Santa Monicos. Cal. J. Kojelis 
labai įdomiai ir nuoširdžiai 
kalbėjo savo pasi r inkta tema 
..Laisvinimo darba i" apie visa. 
kas šioje srityje atlikta praeityje 
ir numatoma ateityje. Atrodo, 
kad paskai ta visiems labai 
patiko ir įdėmiai klausėsi. 

Po a k a d e m i n ė s minė j imo 
dalies buvo menine, a t l ik ta vie
t iniu jegu. Gražiai pasirodė D. 
Vilimiene solo padainavusi 2 
dainas. K. Sadauskienė jautriai 
paskaitė Putino eilėraštį ..Tėvu 
šalis". Ir pabaigoje pasirodė visų 
mėgiamas moterų dainininkių 
v i e n e t a s , v a d o v a u j a m a s L. 
Gudelienės. Gražiai padainavo 
5 dainas. Vienete dainuoja F 
Dimgailiene. L. Gudeliene. R 
Sabal iūmene. K. Sadauskienė. 
I. Sirutienė. K. Stasiūnai t ienė. 
L. Tamošait ienė. O. Tamošaus 
kiene ir D. Vilimiene. Akompa
nuoja sesele Mary Ann. 

Mūsų moterys dalyvauja ne 
tik lietuviškose programose, 
buvo daugelį kar tu pakviesto-

amerikiečių ir vokiečiu oi gani-
zaciju. Ypač mums didele garbė 
ir pasididžiavimas yra kasmet 
būti pakvies tom- Amer. pens. 
org. da lyvaut i jų iškilmingoje 
Kaledu švenčiu programoje su 
t au t in i a i s rūbais ir l ie tuviška 
daina Ten didžiulėje audito-

L I E T U V I S SODININKAS 

Hosta auga ištisu- metus — 
jos yi a tokios patvarios, kad gali 
pernešti net ir Chicagos žiemas, 
kasmet sužydėdamos net ir be 
jokios priežiūros, rašo ..Chicago 
Tr ibūne" laikrašt i - Tai tos 
gėlės, ku r i a s matote augančias 
tamsesnėse vietose, po medžiais. 
ir jos atrodo kaip namines gėles 
kurios peržengė savo auginio 
r ibas. 

Hostų išvaizda sparčiai keičia
si. Naujos hostų rūšys leidžia 
d a i / i n m i n k u i pasirinkti mažų 
gėlele akcentu i priduoti arba 
jau į krūmų panašesne, kurios 
spalvos dengia visa geltona-ža-
liai mėlynų spektrą. 

Uostos visuomet buvo kryžia
vimo būdu vystomos Planter's 
Palet te daržinink\steje Win-

vieta Amerikoje pensininkams 
aps ig \ ven t i . Miestelio <arti 
40.000 gyv.) vadovybe išstudija
vusi įvairias sąlygas, stengsis 
kasmet ateityje įkurdinti čia 
apie 250 naujų šeimų. 

Dar ka i ta kviečiame lietuvius 
iš to l imesnių apylinkių at
važiuoti pas mus apsidairyti ir 
pamatyt i , mielai parodysime. 

rijoje j au eile metu pasipuošusi Mums ta ip reikia nauju jaunes-
mirksi š i aud inuka is išdidžiai 

baltomis žvakutėmis l ietuviška 
kalėdinė eglute . Ten stovi ir 
graži lietuviška lėle. o mūsų Mo
terys paa i šk ina s tebė to jams 
apie gars ia Lietuvos praei t į ir 
l iūdna dabart į . 

Menine dali.- buvo baigta ben
dra giesme . .Lietuva brangi 
mano t ėvyne" Po to bu v., ben
dri pietūs paruošti mūsų darbš
čiųjų šeimininkių Valdyba yra 
labai dėkinga visoms ir visiems 
už t a lka . įdėta darbų, auko
jus iems maistą ir py ragus . 

Pietų metu J. Kojelis d a r pa 
darė neoficiali! p r a n e š i m a apie 
OSI ir k i tus r ūp imus klau
simus. Mes esame labai dėkingi 
Juozui Kojeliui ir jo žmonai 
Elenai už a tvyk imą i mūsų ne
gausia apyl inke . Lyg papūtė 
malonus vėjelis, p raska id r ino 
nuotaikas, nes mūsų gyvenimas 
čia g a n a m o n o t o n i š k a s ir 
pasižymėję a smenys d a b a r jau 
reti svečiai. Tač iau a t rodo, kad 
ir -vočiai buvo p a t e n k i n t i savo 
viešnage. Juos gražiai paglobojo 
F. L. Žėruoliai. V. V. Simanavi
čiai p a r o d ė a p y l i n k e s , pa
važinėjo po ežerą. Pasku t inę 
dieną S. J. G r a b a u s k a i paėmė į 
savo globa ir ankst i ryta nuvežė 
i Little Rock aerodromą. Mums 
malonu, kad Kojel iams Hot 
Springs labai pa t iko ir abu išsi
reiškė, kad. je igu re ikė tų pasi
rinkti nauja vietą apsigyvent i . 
tai t ik ta i Hot Spr ings . Arkan-

i sas. 
Iš tikrųjų pu iku rytuose ir 

vakaruose gyventi ir dirbt i , bet 
ieškant gražios r amesnės vietos 
praleisti gyvenimo saulėlydžio 
diena-, čia ga! bū tu t inkamiau
sia vieta dėl gamtos grožio, tyro 
oro. sveiko ša l t in iu vandens ir 
l aba i p a l a n k i u į s i k ū r i m o 
sąlygų. Hot Spr ings oficialiai 
pripažinta kaip trečia geriausia 

niu jėgų 
idėjomis! 

•ai nau; rvžtu ir 

I r e n a Sirut ienė 

field. IL, miestelyje, kurios sa
vininkai yra Davė Tyznik ir tas 
gėles pamilęs Mark Žilis. Žilis 
augina net 250 gėlių variantų 
savo lalioratorijoje. įskaitant net 
100 hostų variantų. 

..Hostos dabar yra dažniau 
vartojamos, kadang i namų 
kiemuose būna mažiau saulės 
negu anksčiau dėl užaugusių 
medžių bei krūmų. Taipgi tų 
medžių bei krūmų šaknims pri
dengti reikalingos hostos". sako 
Žilis. Jos buvo atvežtos į Vaka
rų pasaulį apie 1830 metais 
iš Kinijos ir ypač iš Japonijos. 
Po antrojo pasaulinio karo susi
domėjimas jomis ypatingai išau
go. 1960-tais metais visame pa
saulyje tebuvo gal 100 šios gėlės 
variantų, o šiandien galima 
pasirinkti, net iš 1.500. sako 
Žilis. 

Mark Žiliui pat inka dabarti
nių hostų rūšių spalvų varia
cijos. Jis sako, kad sėkmingam 
jų aug in imui svarbu joms 
tinkama vieta Geriausia vieta 
yra atviroje šešėliuotoje vietoje. 
kur aukštas medis leistų gėlei 
protarpiais gauti saulės. Jos gali 
po 1-2 valandas į dieną pakęsti 
tiesioginių saulės spindulių. 
Tačiau 3-4 valandos saulės 
spindulių daugumos variantų 
lapus nudegins . Šiuo metu 
Mark Žilis rašo knygą apie hos-
tas ir jų auginimą. 
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Lie tuvių Tautodai le- Insti tuto valdybos p i rmininkui 

A.tA. 
LEOPOLDUI BALSIUI 

m i r u s , reiškiame nuoširdžia užuojautą šeimai ir 
a r t imies i ems . 

Čikagos Lietinių Tautodailės Institutas 

A.tA. 
ALFONSUI GILVYDŽIUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų mieliems 
d r a u g a m s ANTANUI ir VIDAI GILVYDŽIAMS ir vi
s i ems ar t imiesiems. 

Eugenijus ir Regina Šilgaliai 
Donatas ir Giedrė Ješrnantai 
Romas Braižius 
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PASSBOOK 
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M 0UR 10W UTIS 
TO f r v n u « I N C O M I 

Mutual FederaJ 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. H.L. 6M0t 
Pfettr KatanautkM, P f t. T«l 847-774? 

BVMi n»rt.TV«.r*l.*»4 Trt«r.t>-« u t . • » ! 

SERVING CHiCAGOLAND SINCC lffS 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOW! 

Muz. Alfonso Mikulskio kūrybos pirmos knygos sutiktuvėse. Iš k.: B. Gaidžiūnas. B. Tamošai 
tienė. 0. Mikulskienė, M. Lenkauskienė, R. Kliorienė, dr. Br. Kazėnas ir A. Bielskus. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

The nuist mttilųįmt f ars eirr tnult. 

Immediate Delivery $27,115. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

KAZIMIERAS BUBINAS 
Mano mylimas vyras mirė 1987 m spalio 5 d. ir buvo palai

dotas spalio S d I- SvO M Marijos Gimimo bažnyčios, buvo 
nulydėtas į Lietuviu Tautines kapines. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ur palydėjo i amžino poilsio vieta-

Dėkojame kun Mikoiaiciui už gedulingu Sv. Mišių atlaikyma 
ir palydėjimą i kapus Nuoširdi padėka p. -J Vazneliui už giesmes 
laike sv. Mišių. 

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
geliu. 

širdinga padėka visiems šauliams ir šaulėms, stovėjusiems 
garbes sargyba ir nešusiems karsta. 

Nuoširdžiai ačiū Tauragės klubui Beverly Shores motetu 
klubui ir aukojusiems vėžio ligos draugijai. 

Mūsų nuoširdi padėka visiems, kurie teikėsi velionį kokiu 
•ors būdu prisiminti. Ačiū visiems ir visiems. 

Nuliūdusi žmona Jul ia ir šeima. 

PENKERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VALERIJA JASIUS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir senelę, 
kurios netekome 1982 m. spalio 30 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 30 d., 
antradieni, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Valerijos sielą. 

Nuliūdę: Vyras Pe t ras , s ū n u s Vytau tas , mar t i 
Jo seph ine . a n ū k a i Mar tynas ir J o a n a . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FLNERAL HOME 
TĖVAS IK SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Arūnas Kaminskas diri
guos simfoninj orkestrą Lie
tuvos krikšto 600 metų jubilie
jaus koncerte, kuris bus lapkri
čio 2S d. Morton mokyklos teatro 
salėje Cicero mieste. Jis yra diri
gavęs Grant Parko simfonijai 
Chicagoje. Illinois orkestrui. 
Spokane orkestrui ir Chicagos 
Baleto spektakliuose. Šiuo metu 
diriguoja Acanthus orkestrui 
Chicagoje. Be simfoninio 
orkestro, kuriame dalyvauja 70 
asmenų, šiame koncerte dai
nuos ir mūsų solistai bei choras. 
Šio koncerto bilietai jau 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x Kviečiame visą lietuviš
kąjį jaunimą j Lietuvių Jau
nimo sąjungos Chicagos sky
riaus susirinkimą, sekmadienį, 
lapkričio 1 d.. 11 v.r. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės rašti
nėje Jaunimo centre. 

x LB Vid. Vakarų apygar
dos valdyba, kuriai pirmi
ninkauja B. Vindašiene. ruošia 
smulkių daiktų laimėjimus Jau
nimo centro vestibiuly prieš 
PLB būstinę lapkričio 8 d. nuo 9 
vai. ryto. Malonūs apygardos 
lietuviai prašomi paaukoti 
daiktelių, tinkamų tam reikalui 
ir jei gaiima. juos nuvežti L. ir 
O. Simaičiams. 7254 So. Sac-
ramento Ave. 

x Liet. Mot. Federacijos 
Chicagos klubo narių susi
rinkimas bus lapkričio 8 d. 12 
vai. Jaunimo centro posėdžių 
kambary. Pranešimą iš New 
Yorko suvažiavimo padarys pir
mininkė J. Kerelienė. Narės 
kviečiamos gausiai dalyvauti. 

x Kun. Juozas Juozevičius 
atliks religinę dalį šį sekma
dienį, lapkričio 1 d., 12 vai. Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo ruo
šiamame Vėlinių šventės minė
jime. Iškilmes praves Sklypų sa
vininkų dr-jos pirm. Stasys 
Valinskas. Garbės sargyboje 
dalyvaus Vlado Išganaičio vado
vaujami Vytauto Didž. rinkti
nės šauliai ir šaulės. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti pagerbiant 
visui mūsų tautos mirusiuosius 
ir amžinybėn iškeliavusius savo 
šeimų artimuosius. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: 600 dol. dr. Juozas ir Barba
ra Plikaičiak* 513 dol. Stasys 
Šimkus. 500 dol. Vytas Pelda, 
200 dol. Bronius ir Stasė Pri-
algauskai. po 100 dol. Vincas 
Augustinavičius. Bronius Bak
šys, Stasys ir Prudencija Joku-
bauskai. Andrius ir Marija Vait-
kai. Lietuvių Fondas visiems 
nuoširdžiai dėkoja. Prašome 
aukas siusti - 3001 W. 59th St.. 
Chicago, 111. 60629. 

fsk.) 

x Už mirusius L. Fondo na
rius šv. Mišios bus lapkričio 1 
d. 10.15 v. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplvčioje. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti ir prisiminti juos 
savo maldose. 

fpr.t 

x REIKALINGA MOTE
RIS, kuri prižiūrėtų 4 mėnesių 
berniuką Oakbrook apylin
kėje. Skambinti tel. 655-1625. 

<sk.) 
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x Stella Kaulakienė ir jos 
valdyba deda visas pastangas, 
kad Marijonų bendradarbių 
susirinkimas — žaidimų popie
tė ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 1 d., praeitų kuo geriausiai. 
Susirinkimas prasidės 1 vai. 
p.p. Marijonų salėje, 6336 So. 
Kilbourn Ave. Visi nariai ir na
riais norintieji būti kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Kun. Povilas Dilys iš 
Toronto atvyko vienai savaitei 
į Chicagą. Lapkričio 1 d. pasa
kys pamokslą lietuvių evangeli-
kų-reformatų bažnyčioje, minint 
reformaciją, ir konfirmuos savo 
anūkę Rasą Liną Holenderytę. 

x Rūta Musonytė ir Gailė 
Eidukaitė yra pagrindinės ren
gėjos Antano Kulbio vakaronės, 
kuri bus penktadienį, lapkričio 
6 d., 7 v.v., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Kviečia 
visuomenę gausiai dalyvauti. 
Antanas Kulbis rodys filmus ir 
skaidres. Susipažinti su nauja 
lietuviškos kultūros apraiška. 

x „Ateit ies" akademinio 
savaitgal io rengėjai yra 
dėkingi visiems savaitgalio 
dalyviams. Sesijų pravedėjai pa
dės akademinio savaitgalio pro
gramai sklandžiai vykti. Spalio 
30 d. Saulius Kuprys praves 
vakaronės programą. Šeš
tadienį, spalio 31 d., Daina 
Kojelytė ir Aldona Zailskaitė ir 
lapkričio 1 d. Danutė Rukšytė, 
Dalia Katiliūtė-Boydstunienė ir 
Birutė Šontaitė pristatys įvai
rius programos dalyvius. 

x Dr. Adolfas Darnusis ko
mentuos prof. dr. Romo Vaštoko 
paskaita „Žvilgsnis į genocidą 
iš visuotinės perspektyvos, 
dėmesio jam stoka: priežastys ir 
pasekmės". Paskaita įvyksta 
„Ateities" akademinio savait
galio metu, šeštadienį, spalio 31 
d., 2:00 v. p.p. Čiurlionio gale
rijoje. 

x Chicagos aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos 1987 -
1988 metų tėvų komitetą su
daro: Violeta Paulienė — pirm., 
Gražina Karaitienė — ižd., Aud
ronė Užgirienė — sek., Ramin
ta Lapšienė, Liudas Šmulkštys, 
Danguolė Bielskienė — nariai. 
Komitetas maloniai kviečia 
Chicagos visuomenę dalyvauti 
tradiciniame rudens baliuje, 
kuris bus lapkričio 14 d. Jau
nimo centre. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus vadovybė ruošia 
Kūčias visiems Gintaro salėje 
kartu atšvęsti tą lietuvišką 
krikščionišką šeimos šventę. 
Kviečiami ypač vieniši ir neturį 
šeimos. 

x Lietuvių Opera prašo 
visus, kurie dar neatsiuntė lai
mingųjų bilietų šakneles, jas 
tuoj pat sugrąžinti, nes 
laimėjimo diena jau čia pat — 
lapkričio 7 d. Operos baliaus 
metu Balzeko muziejaus Gin
taro salėje. Prašome ir tuos, 
kurie negalėjo tų bilietų išpla
tinti, atsiųsti nors knygutes, nes 
jų reikia Operos valdybai. 
Operos balius rengiamas tam, 
kad Opera galėtų tęsti savo kul
tūrinę veiklą. Tad nuoširdžiai 
prašome dalyvauti baliuje ir vie
tas užsisakyti Vinco Momkaus 
telefonu: 9254193. 

(sk.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą! Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk.) 

x Chicagos Jaunimo atsto
vai, kurie jau išrinkti vykti į 
Jaunimo kongresą Australijoje, 
šį sekmadienį, lapkričio 1 d., 
nuo 12 vai. dienos iki 5 vai. vak. 
vaikščios po lietuvių namus, 
susipažindami ir r inkdami 
kongresui aukas. Taip pat tą 
dieną dalis budės Jaunimo cen
tro kavinėje ir priims aukas iš 
tų, kurie norės jas atnešti. Visi 
tą dieną galės informuotis tele
fonu 778-2200. 

x „Legenda apie Geležinį 
Vilką" bus parodyta Jaunimo 
centro mažojoje salėje vaka
ronėje lapkričio 6 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Cicero jūros šaulių „Klai
pėdos" kuopos šaulė ir val
dybos narė Anna Ašoklienė 
išskrido į Europą aplankyti savo 
gimines. Ji taip pat aplankys ir 
daktarus R. ir K. Ašoklius. 

x Marija ir Jurgis Jenickai 
iš Carsbad, Cal., buvo atvykę į 
Chicagą, kur ilgesnį laiką buvo 
apsistoję ir mielai priimti Ele
nos ir Stasio Briedžių, gyv. Burr 
Ridge, 111. Grįždami į namus ap
lankė „Draugą", pasidalino 
įspūdžiais apie Kalifornijos 
lietuvių gyvenimą, įsikūrimą, 
nes daugumą sudaro profesiona
lai arba pensininkai. „Draugo" 
knygyne pasirinko įvairių leidi
nių ir įteikė 20 dol. auką. Nuo
širdus ačiū. M. ir J. Jenickai 
daug metų gyveno Chicagoje ir 
tik prieš metus išsikėlė į Kali
forniją arčiau dukros šeimos. 

x Antanas Vilutis, Scher-
ville, Ind., dažnai paremia 
„Draugą" aukomis. Pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
30 dol. Ant. Vilučiui, mūsų gar
bės prenumeratoriui, rėmėjui, 
už mielą auką labai dėkojame. 

x Jonas Draugelis, St. Pe-
tersburg, Fla.. pratęsdamas 
dienraščio prenumeratą, at
siuntė visą šimtinę jo stipri
nimui. J. Draugelį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
gražią auką labai dėkojame. 

x Kun. dr. V. Skilandžiu-
nas, Ottawa, Ont., Kanada, 
mūsų nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumeratorius, atsiuntė visą 
šimtinę ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Nuoširdus 
ir didelis ačiū. 

x Dr. Juozas Briedis, Le-
mont, 111., muzikas, visuomeni
ninkas, „Draugo" nuoširdus ir 
didelis rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę. Dr. J. Briedžiui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Gvidas Valantinas iš Ci
cero, 111., su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 25 dol. 
auką. G. Valantiną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
rėmimą lietuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x Juozas Jurkėnas iš Chi
cagos a ts iuntė , ,Draugo" 
palaikymui 20 dol. ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Jurkėną skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už pa
ramą tariame ačiū. 

x V. Andrulionis, Rodney, 
Ont., Kanada, grąžino laimė
jimų šakneles, pridėjo 20 dol. 
auką ir užsisakė Lietuvių ope
ros plokštelių. Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Zailskas, Cicero. 
111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, atsiuntė 25 dol. dien
raščio paramai ir pratęsė pre-

i numeratą vieneriems metams. 
1 A. Zailską skelbiame garbės 

prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Aušrelė Sakalaitė, Oma
ha, Nebraska, lietuviško žodžio 
rėmėja, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu, atsiuntė 25 
dol. auką. A. Sakala i tę 
skelbiame garbės prenumera-
tore. Už mielą parama tariame 
nuoširdų ačiū. 

IŠARTI IR TOLI 

Muz. Arūnas Kaminskas diriguos Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimo 
koncertą Chicagoje. 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 
K. MILKOVAIČIO 

IŠLEISTUVĖS 

Seklyčioje spalio 28 d. buvo 
suruošto? išleistuvės Karoliui 
Milkovaičiui ir jo žmonai 
išvykstantiems į Kaliforniją. 
Surengė Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas. Prieš vaišes 
maldą sukalbėjo kun. V. Bag-
danavičius. Po skaniai paruoš
tos vakarienės B. Jasaitienė 
iškėlė K. Milkovaičio pasi
aukojimą vadovaujant šau
liams, redaguojant „Pensi
ninką" ir organizuojant šalpą 
Vasario 16 gimnazijai. Pa
sveikino Liet. Bendruomenės 
vadovybės vardu. 

Šauliu vardu atsisveikino J. 
Gurevičius. Apgailestavo, kad 
Chicagą praranda tokį veikėją. 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Valentinaitė apgailes
tavo, kad iš jų tarpo išvyksta 
vienintelis kartu dirbęs vyras. 

Tautinės s-gos pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas atsisveikinimo 
kalboje priminė ir išvykstančią 
Milkovaitienę. Dėkojo abiems 
už dideij darbo įnašą. Kun. V. 
Bagdanavičius dėkojo už talką 
Liet. kat. mokslo židiniui orga
nizuojant Vilniaus universiteto 
rmnejimą. Br Nainys prašė 
ir išvykusį K. Milkovaitį 
neužmiršti „Pensininko". Mil
kovaičio pagalba Vasario 16 
gimnazijai buvo ypatingai ver
tinga. Sveikindamas prel J. 
Prunskis iškėlė Milkovaičio 
asmenybę. S. Endrijonienė įver
tino K. Milkovaičio didelę talką 
Jaunimo centrui. M. Remienė 

linkėjo būti darbingam ilgus 
metus Kalifornijoje. Žurnalistų 
s-gos vardu atsisveikino Ant. 
Juodvalkis. L. Bendruomenės 
Chicagos apylinkės vardu B. 
Vindašiene linkėjo daug saulėtų 
dienų. Dr. J. Meškauskas džiau
gėsi, kad Milkovaitis yra uni
kumas, kuris visur sėkmingai. 
pozityviai jungiasi. Chicagos 
Altos pirm. M. Marcinkienė 
iškėlė Milkovaičio gyvenime 
įmintus gilius pėdsakus. J. 
Mikutaitienė, viena iš Seklyčios 
bendradarbių, atsisveikino savo 
sukurtu eilėraščiu. Vasario 16 
gimnazijai remti komiteto var
du išvykstančiam į teikė 
kompiuteriu paruoštą adresą. Jį 
įteikė R. Vaitys ir N. Ambrazai
tytė. 

Atsisveikinimą pravedė B. Ja
saitienė. K. Milkovaitis dėkojo 
visiems. Prisipažino, kad sunku 
palikti Chicagą, bet ryšiai nenu
truks. Alg. Gustaitis, atvykęs iš 
Kalifornijos, kvietė visus keltis 
į Kaliforniją, kuri dabar laukia 
K. Milkovaičio. 

Visas atsisveikinimo renginys 
praėjo labai nuoširdžia, lie
tuviška dvasia. Dr. L. Kriau
čeliūnas pabrėžė dėkingumą šį 
atsisveikinimo renginį sėk
mingai suruošusiam komitetui. 

Juoz. P r . 

KRIAUKLIŲ KURINIŲ 
PARODA 

Chicagoje Jaunimo centro 
mažojoje salėje spalio 23-25 d. 
vyko menininkės Marcelės Ru-
daitienės kriauklių kūrybos 

J A VALSTYBĖSE 

— Michigano valstijos se
natas Lietuvos krikščionybės 
600 metų jubiliejaus minėjimo 
proga priėmė specialią rezoliu
ciją, kurioje iškeliamos Sovietų 
valdžios religijos išpažinimo 
suvaržymas, bažnyčių išnieki
nimas, iškilmės Romoje ir svei
kinimai lietuviams. Rezoliuciją 
išrūpino sen. Posthumus asis
tentas Saulius Anužis. 

— Michigano valstijos gu
bernatorius James J. Blan-
c h a r d ats iuntė sveikinimo 
laišką ir Lietuvos krikščionybės 
600 metų minėjimo proga, 
sveikina visus lietuvius. Guber
natorius, būdamas JAV kong-
resmanu, daug kartų kėlė Lie
tuvos klausimus kongrese, ir 
buvo vienas iš pagrindinių Pa-
baltiečių demonstracijos Wa-
shingtone 1973 metais rengimo 
talkininkų. Jį kontaktavo irgi 
S. Anužis. 

— Jonas Urbonas, Michi
gano Lietuvių respublikonų 
s k y r i a u s p i r m i n i n k a s ir 
Amerikos Lietuvių respubliko
nų federacijos centro valdybos 
II vicepirmininkas, spalio 30 -
lapkričio 1 d. vyksta į Wa-
shingtoną ir dalyvaus Lietuvių 
respublikonų suvažiavime ir 
Tautinių grupių respublikonų 
metinėje konvencijoje, kurioje 

paroda. -Ją spalio 23 d. atidarė 
Raminta Marchertienė, Giedros 
pirmininkė. Kūrinių apie 100, 
atvežti iš North Miami, kur 
dabar M. Rudaitienė gyvena. 

Rinkdama pajūry kriaukles, 
koralus, panaudodama palmių 
šakeles, ji sukūrusi nuostabių, 
fantastiškų kūrinių. Paveikslo 
sukūrimas jai užėmė apie savai
tę. Čia buvo matyti iš kriauklių 
sukurtos gėlės, vazos, bokš
teliai, žvakidės, šokėja, simfoni
ja, lėkštės, taurė ir daugybė kitų 
dailių dirbinių. 

M. Rudaitienė meną pamė
gusi iš jaunatvės. Gyvendama 
M i ch i anoje ežero pakrantėje 
rinko akmenėlius ir iš jų kūrė 
įvairius meniškus dalykus, o 
Floridoje dar daugiau galimy
bių. Sutaikydama kriauklių 
spalvas, ji sudaro patrauklias 
gėlių puokštes. Ji prasitaria: 
„Dievas sukūrė daug tokių gra
žių dalykų. Aš vykdau kūrybą 
iš kriauklių su entuziazmu". 

Daugelis lankytojų įsigijo jos 
kūrinius, kurių kaina labai pri
einama. Parodai pasibaigus, 
spalio 25 d., jos kūriniai pasiliks 
Chicagoje, jos bute priešais Šv. 
Kryžiaus l igoninę, skersai 
69-tos gatvės kelio. Ji pati 
lapkričio antroj pusėj vėl vyks 
į Floridą, o jos sūnus globos 
pasiliekančius kūrinius. 

Juoz. Pr. 

K K. M;lKovaič;ų išleistuvėse susirinkę bičiuliai. Iš kairės: B. Abromienė. M Mickevičienė, P. 
Kinderiene, V. Vaitkevičienė, V. Vaitkus, E Milkovaitienė, J. Ramiene ir O. Vencienė: stovi: 
S. Ramas. K. Vaitkevičius, K. Milkovaitis. S. Mickevičius ir -I. Kinrleris 

Nuotr A. Vaitkienės 

bus renkami vadovaujantys or
ganai. Iš lietuvių — Anatolius 
Milūnas, Dalia Bobelienė, 
Elena Jurgėla yra kandidatai į 
Tautinių grupių centrini 
komitetą. 

A N G L I J O J E 

— J a u trečia savaitė, kai 
poetas Vladas Šlaitas buvo 
suparalyžuotas. Labiau nu
kentėjo veidas, o, be to, dar 
turi kitus negalavimus, bet 
kalbos nepagadino. Šiuo metu 
jis yra St. Charles ligoninėje, 
geroj priežiūroj. Fizinės mankš-
tyklos jo sveikatą pagerino ir 
jau gali su lazda pereiti per 
ligoninės palatą. Per pasikal
bėjimą jis sakė, kad perduočiau 
visiems šį jo pasisakymą. Šlai
tas yra ligoninėje, bet j is 
pasveiks ir išjos išeis. Linkime 
mielam mūsų poetui, kad toji jo 
viltis išsipildytų. 

— Henrikas Vaineikis Bol-
tone parodė filatelistams pašto 
ženklų rinkini. Taip pat kalbėjo 
apie Lietuvos istoriją ir jos paš
to ženklus. 

— A. a. Jonas Liobė, 90 
metų amžiaus, mirė Ketteringo 
mieste, kur nuolat gyveno. Jis 
yra buvęs Lietuvos kariuo
menės viršila, pasienio policijos 
narys, šaulys, spaudos bendra
darbis. Palaidotas šalia savo 
anksčiau mirusios žmonos Onos 
Katteringo kapinėse, pamaldas 
atlikus kun. Stepui Matuliui. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
L. Švalkus ir K. Bivainis. 

— Lietuvių namuose nuo 
spalio 3 d. pradėjo veikti šešta
dieninė lituanistinė mokykla 
Mokytojaus Gajutė O'Brien, 
skulptorė Elena Gaputytė ir 
Živilė Šlekytė-Stanton. Kadangi 
ši yra iš Toronto, tai ji paprašė 
lituanistinės medžiagos ir va
dovėlių iš Toronto lituanistinės 
mokyklos vedėjos Giedrės 
Rimkūnaitės-Paulionienės, kuri 
mielai jai medžiagos prisiuntė. 

AUSTRALIJOJE 

— Adelaidės lietuvių ka
talikių moterų draugija, vado
vaujama S. Pusdešrienės, 
rugpjūčio 15-16 dienomis pa
minėjo savo įžengimą į 28-sius 
veiklos metus. Buvo suvaidinti-
nas P. Pusdešrio vaidinimas 

„Aušros Vartuose", o S. Pusdeš-
rienė kalbėjo apie savo veiklą, 
susietą su Žolinių švente. Sek
madieni buvo šv. Mišios, kurias 
laikė kun. J. Petraitis, giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. N. Masiulytės-Stapleton. 
Po pamaldų buvo visiems vai
šės, kurias palaimino kun. J. 
Petraitis. Sveikino V. Janulis, 
V. Vosylius, E. Varnienė ir P. 
Pusdešris. Trumpą dainų pro
gramą atliko „Nemuno duk
ros". 

ARGENTINOJE 

— Argent inos l i e tuv ių 
organizacijų ir spaudos tary
ba rugsėjo 11d. pasiskirstė pa
reigomis. Pirmininkas yra Artū
ras Kaminskas, vicepirm. An
tanas Mikučionis, sekr. Augus
tinas Steigvilas, vicesekr. Anali-
ja Gaidimauskaitė, iždin. 
Adomas Burba, tarybos nariai 
— Osvaldas Jonutis, Juozas 
Pulikas, Hektoras Survila, Raul 
Stalioraitis, Leopoldas Stan
kevičius ir Julius Mičiūdas. 

— A. a. Johaną Maseviciu* 
tė de Oindimil, Lanus bur
mistro žmona, mirė rugsėjo 15 
d. Buvo gimusi Kaune, turėjo 62 
metus amžiaus. Užaugino tris 
dukras, kurios šiuo metu yra su 
šeimomis. Buvo pašarvota 
Valentin Alsinoje. Maldas 
atkalbėjo kun. A. Steigvilas ir 
burmistrui jos vyrui visų 
lietuvių vardu pareiškė už
uojautą. Be vyro ir dukrų, liko 
jos pusbrolis dr. Pranas 
Masevičius. 


