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Nutraukė ryšius
su Maskva

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

Žinios iš parapijų

Fabrikas, kuris neša pelną
Vilnius. — Tęsdamas savo
apžvalgą, perduotą per AP
agentūrą, V. Schodolski rašo ir
apie lietuvių ekonominius klau
simus pavergtame krašte. Iš to
galima s u p r a s t i , prie kokio
ekonominio absurdo privedė ko
munistinė sistema.
Vilniuje v e i k i a
vienas
didžiausių grąžtų fabrikas,
kuris aprūpindavo Sovietų
Sąjungą savo gaminiais. Povilas
Sokolovas y r a to fabriko
prekybos direktorius, kuris
gerai žino savo grąžtų gami
nimo darbą ir tą biurokratiją, su
kuria jam tenka susidurti kas
dien. Prieš dešimt mėnesių šis
fabrikas nutraukė ryšius su
Maskva ir įsivedė atsiskaitymo
sistemą, kuri priimta visame
Vakarų pasaulyje. Finansinis
nepriklausomumas kaip tik ir
yra Gorbačiovo pagrindas jo
ekonominėje programoje.
Žurnalistas jo paklausė, kas
atsitiko su ministerijos vir
šininku, kuris diktuodavo šiam
fabrikui, nustatydamas pro
dukcijos tvarkaraštį. Sokolovas
tik ciniškai nusijuokė ir atsakė:
„Tik Dievas težino". Lietuvoje
jau beveik 60% įvairių gamini
mo įmonių yra įsivedusios naują
sistemą, kuri t u r i duoti pelno.
Vilniaus grąžtų fabrikas jau
pradėjo nešti pelną.

Po įspėjimu pasirašyti kun.
Garliava. (Kauno raj.) 1987
m. gruodžio 8 d. į Garliavos vyk Vytautas Prajara atsisakė.
domąjį komitetą buvo iškviestas
Mikoliškiai (Kretingos raj.).
Garliavos parapijos vikaras
1987 m. rugpjūčio 23 d. Miko
kun. Vytautas Prajara. Kauno
liškių parapijos bažnyčioje buvo
raj. vykdomojo komiteto pirmi
švenčiamas iškilmingas Lietu
ninko pavaduotoja Gelčienė vos krikšto 600 metų jubiliejus.
p e r s k a i t ė Petro Anilionio Į iškilmingas pamaldas, kuriuo
įspėjimą. Įspėjime nurodyta, se dalyvavo ir vyskupas Anta
kad kun. V. Prajara lapkričio 15 nas Vaičius, suvažiavo daug ti
d. bažnyčioje organizavo politi- kinčiųjų iš aplinkinių parapijų.
nį-nacionalistinį Maironio Gargždų parapijos tikintieji į
Buvęs JAV Švietimo sekretorius William J. Bennett. kairėje, klausosi, kai prez. Reaganas pristato
minėjimą ir pasakė antitarybi iškilmes važiavo specialiai
spaudai naująjį Švietimo sekretorių Lauro F. Cavazos, kuris eis tas jpareigas iki šios administra
cijos termino pabaigos.
nį pamokslą. Kunigas kaltas ir užsakytu autobusu, tačiau, dar
dėl to, kad po pamaldų buvo su nedavažiavus Mikoliškių, auto
giedotas Lietuvos himnas. Taip busą sustabdė autoinspekcijos
pat įspėjime nurodyta, kad V. darbuotojai ir pareikalavo, kad
Prajara lapkričio 17 d. Vilniu vairuotojas išlaipintų keleivius.
je, Aušros Vartų Šv. Teresės Nežiūrint, kad vairuotojas turė Bona. — Vakarai nutarė yra grynai komercinio banko
— Arkiv. Audrys J u o z a s
bažnyčioje, pasakė antitarybinį jo visus kelionei reikiamus padėti Gorbačiovui atstatyti dalykas ir nereikia Vokietijos
pamokslą, šmeiždamas tarybinę dokumentus, jam buvo atimtas bent daį pašlijusios sovietų eko vyriausybės garantijos, tai šis Bačkis jau nuvyko į Olandiją ir
santvarką. Dėl to ir pareiškia vairuotojo pažymėjimas, o nomijos, suteikdami teisę įsigyti susitikimas Maskvoje bus gry spalio 12 d. Olandijos karalienei
nai politinis žaidimas, sako dip įteikė savo kredencialus kaip
mas įspėjimas.
tikintiesiems teko į Mikoliškių reikalingiausių kasdieninių
lomatai.
prekių.
Vatikano skirtas Olandijai
Įspėjimo nuorašo nedavė ir jo bažnyčią likusius keturis kilo Vokiečių bankininkai sutiko
pronuncijus. f
metrus keliauti pėsčiomis.
nusirašyti neleido.
Sovietai jau pasiskolino
duoti paskolą 1.6 bilijono
— Čekoslovakijoje
iš
16 bilijonų
dolerių sumai sumoderninti so
vyriausybės pasitraukė ir visi
vietų maisto ir kitų kasdien var
Bonos oficialūs asmenys sako, kiti nariai, kurių dar nebuvo
„ K a i kairieji perėmė Demokratų
tojamų prekių industriją. Tie jog jie yra patenkinti, kad pašalinęs dabartinis Komunistų
kreditai sovietams šiuo metu pavyko susitarti, nes t a i partijos vadas Milos Jakes. Vy
partiją... 9»»
yra patys reikalingiausi. Deta padidins vokiečių prekybą ir riausybėje iš viso buvo 20
West Orange, N . J . — Prez. esame stipresni kaip niekada lės, kaip šitie pinigai bus kartu padės Gorbačiovo pere- asmenų. Dabar į tuos postus ski
Reaganas čia kalbėjo preziden praeityje. Jūs žinote, kad pa išleisti, dar nesutartos, tačiau stroikai sovietų krašto viduje. riami griežtosios linijos žmonės,
tinių rinkimų reikalais. Jis kal slaptis yra tame, jog, kai kairie sovietų pareigūnai sakosi norį Kreditai bus vykdomi per Mask kurie nėra už Gorbačiovo perest i n o d e m o k r a t u s , kad jie ji perėmė Demokratų partiją, drastiškai pakeisti vartojamų vos banką per 8.5 metų, o troiką.
nukrypo nuo Franklino Roose- mes visi priklausome Respubli prekių gaminimą.
— Maniloje Amerikos ir
palūkanos bus sutartos vėiiau,
velto ir Harry Trumano idealų konų partijai".
kai bus vykdomi atskiri projek Filipinų oficialūs atstovai susi
Prez. Reaganas ragino visus
ir sako, jog respublikonai tikrai
Sutartis pasirašoma
tai. Kreditų susitarime nėra tarė pratęsti sutartį šešioms
saugo tradicines amerikiečių amerikiečius balsuoti už Bushą
du kartu
nurodytos prekės, bet banki karinėms bazėms, už kurias
vertybes. „Jūs žinote, kad ir Quayle. „Respublikonai
Kreditai eis per didžiausią ninkai sako jog kreditai bus tei Amerika mokės daugiau kaip
kadaise buvusi garbinga Roose- dabar tapo darbininkų partija, vokiečių banką Deutsche Bank kiami industrinėms mašinoms, 550 mil. dol. metuose. Sutartis
velto ir Trumano demokratų šeimos tradicijų ir laisvės A.G. Sovietų pareigūnai ir tekstilei ir maistui.
bus pasirašyta kitą savaitę. Ta
p a r t i j a p r a ž u v o " , kalbėjo gynėja, o taip pat ir Amerikos vokiečių bankininkai tuo reika
Vokiečių bankai visados teik da bus paskelbta ir daugiau
prezidentas Kolumbo dienos vėliavos partija". Jis ragino lu vedė pasitarimus penkis davo paskolas Sovietų Sąjungai žinių.
p i e t u o s e . „Bet vieną j ū s amerikiečius neatsisakyti pro mėnesius. Šį pirmadienį ši ir dabar bus antroje vietoje po
— Pietų Afrikos prezidentas
turėtumėte žinoti, kad Roose- greso, kuris buvo pasiektas, kai sutartis bus pasirašyta Frank Japonijos. Žurnalistai sužinojo, Pieter Botha Šveicarijoje
velto ir Trumano partija nebus Reagano administracija perėmė furte. Po savaitės bus antros kad nuo 1984 m. sovietai gavo pranešė, jog paskelbta Nevv
pražudyta. Ta partija, kuri krašto valdymą iš Carterio sutarties pasirašymo ceremoni paskolą iš Vakarų 16 bilijonų York Times žinia, kad Kubos
reprezentuoja žmones kaip jūs ir demokratų. Bushas yra pasi jos, kuriose dalyvaus Gorba dolerių: 40% buvo iš Japo kariuomenė bus iš Angolos
mane, reprezentuoja ir dau ryžęs tęsti Reagano ekonomijos čiovas ir Vak. Vokietijos nijos, 30% iš Vakarų Vokie išvežta pr 24 ar 30 mėnesių,
gumą amerikiečių; ta partija planą ir dar daugiau — jį page kancleris Helmut Kohl. Kancle tijos, o kitos sumos buvo pa nėra tikra, nes laikas tebėra
nepražuvo, faktas yra, kad mes rinti.
ris vizituos Sovietų Sąjungą skolintos iš kitų k r a š t ų nesutartas, kadangi Castro
pirmą kartą, kai Gorbačiovas kompanijų. Iš Amerikos bankų kietai laikosi kai kuriais
perėmė Sovietų valdžią prieš Sovietai tada gavo tik 2% aukš klausimais, kurie nekalba
Ir Alžirijos jaunimas už demokratiją
apie pasitraukimo datą. Tačiau
tris metus. Kadangi kreditai čiau minėtos sumos.
pasitarimai vyksta toliau.
Algiers. — Alžirijos vyriau Bendjedid savo išleistame ko
— Betliejuje Izraelio kareiviai
sybė panaikino penkių dienų munikate pažadėjo peržiūrėti
išvaikė laidotuvių procesiją, kai
Atmestas ukrainiečių prašymas
išimties karo stovį po savaitės demonstrantų reikalavimus ir
buvo vežamas laidoti jų nu
riaušių, kurių metu žuvo dau padaryti politines ir ekonomi
šautas palestinietis jaunuolis.
Roma. — Kaip praneša Va pogrindyje, neseniai išėjo į
giau kaip 600 asmenų. Karei nes reformas. Demonstravo
Kareiviai privertė vežti lavoną
viai sostinėje dar tebeprižiūri jaunimas prieš vyriausybės tikano radijo dienraštis. Sovie viešumą. Ivan Guel pridūrė, nežinoma kryptimi ir pasakė,
tvarką ir tankai tebepatruliuo- vedamą politiką, kurią nustato tų Sąjungos Aukščiausiosios ta kad Ukrainoje dabar y r a kad jis bus grąžintas tada, kai
ja pagrindiniuose susisiekimo valdantysis Tautinis Išlaisvi rybos prezidiumas atmetė šešių steigiamas Demokratinis Fron Betliejuje nusiramins palesti
punktuose, ypač prie Kankinių nimo frontas, vienintelė leista tūkstančių ukrainiečių katalikų t a s , kuris reikalaus, kad niečiai. Palestiniečiai atsakė į
aikštės, kurioje įvyko didžiau laisvai veikti partija. Jaunimas pasirašyta ir prezidiumui ukrainiečiam būtų suteikta tai suorganizuodami streiką.
sias kraujo praliejimas. Yra apkaltino valdžią, kad prieš juos įteiktą peticiją, k u r i a yra daugiau autonomijos socialinėje
— Baltuosiuose rūmuose
s u i m t a daugiau negu 900 buvo naudojama ta pati taktika, prašoma įteisinti Ukrainos ir politinėje plotmėje, taip pat. savo kabinete prez. Reaganas
kokia yra naudojama Izraelio katalikų Bažnyčią. Apie petici kad Ukrainos mokyklose būtu
žmonių.
priėmė princą Norodo Sihanouk
Alžirijos prezidentas Chadli prieš palestiniečius. Prancūzų jos atmetimą užsienio žurnalis įvestos ukrainiečių kalbos iš Cambodijos. Jis laikomas pa
agentūra pranešė, jog buvo tam Maskvoje pranešė ukrainie pamokos.
grindiniu kovotoju už Cambodi
tūkstančiai sužeistų. Demokra tis veikėjas Ivan Guel, kuris
jos išsilaisvinimą iš komunistų
Ok. Lietuvoje mirė tijos įvedimo reikalavimai yra vadovauja ukrainiečių katalikų
režimo. Amerikiečiai remia jų
diskusijų centre.
teisių gynybos sąjūdžiui. Jis
prieškomunistinį sąjūdį.
kun. R. Macevičius
Sąjūdžio archyvas
pažymėjo, kad šiam sąjūdžiui
— Washingtone Energijos
dabar priklauso apie šimtą
Rugsėjo 27 d. mirė a.a. kun.
Vilnius. - Lietuvos TSR sekretorius John Herrington
— A m e r i k a ir Sovietų
tūkstančių ukrainiečių ir kad Mokslų Akademijos Istorijos
Romualdas Macevičius. Stakių
Sąjunga pirmą kartą pasirašė
sąjūdis rugpjūčio mėnesį buvo institute yra .kurtas Lietuvos pranešė, jog vyriausybė negalės
parapijos, Raseinių apskr.,
susitarimą pasikeisti muzikos
surengęs demonstraciją už Persitvarkymo Sąjūdžio ar gaminti kelis mėnesius bran
Kauno arkivyskupijos, klebo
studentais abiejuose kraštuose.
Ukrainos katalikų Bažnyčios chyvas. Šio archyvo tikslas yra duoliniams ginklams reikalin
nas. Velionis buvo gimęs 1931
Amerikos vardu susitarimą
įteisinimą. Milicija, tačiau, sukaupti visa Lietuvos Persi gų medžiagų todėl, kad buvo
m. rugpjūčio 4 d. Kunigu
pasirašė Juilliard mokyklos
demonstracijoje dalyvavusius tvarkymo Sąjūdžio veiklą susekta šnipų lankymasis tokių
įšventintasa Kaune 1955 m.
Nevv Yorke prezidentas. Sovie
dirbtuvių laboratorijose. Ener
apie šešis tūkstančius žmonių liečiančią
gruodžio 18 d. Nuo 1959 m. buvo
dokumentine gijos sekretorius nori pirmiau
tų muzikos studentai galės
grubiai išvaikė.
Stakių klebonas. Velionis gimė
medžiagą. Šiuo reikalu Mokslų perorganizuoti saugumą, kad
lankyti Amerikos konservatori
Marijampolėje, bet paskiau su
Akademijos Istorijos instituto apsisaugotu nuo vidaus ir ušsiejas, įskaitant Curtis institutą
tėvais gyveno Kaune. Palaido
Milijonai
tikinčiųjų
Sąjūdžio rėmimo grupė kreipė nio špionažo.
Philadelphijoje, Peabady insti
t a s rugsėjo 30 d. Tai jau
tūtą Baltimorėje. Bostono kon
Ivan Guel taip pat pažymėjo si į visų Lietuvos miestų ir ra
— Washingtone pulkininko
šešioliktas Lietuvoje ir pirmas
servatoriją ir Indianos uni užsienio korespondentam, kad jonų Persitvarkymo sąjūdžių in Oliver North advokatai sako.
Kauno arkivyskupijoje šiemet
versiteto muzikos mokyklą.
ukrainiečių katalikų bendruo iciatyvines ir rėmimo grupes, jog jis negali būti baudžiamas už
miręs kunigas. Kauno arkivys
— Alžirijoje prezidentas pra menę sudaro tarp keturių ir prašydama, kad jos pastoviai melavimą Kongresui, kadangi
kupijoje jau apie 30 parapijų
siųstų visos turimos dokumen
neturi savo kunigo ir yra aptar nešė, jog bus pravestas referen šešių milijonų tikinčiųjų, kad tacijos po vieną egzempliorių j jis niekada nebuvo įspėtas, kad
reikalų
naujamos iš kitų parapijų at dumas konstituciniams pakeiti yra apie 750 slaptai įšventintų Vilnių, LTSR Mokslų Akademi valstybės slaptų
ukrainiečių
kunigų
ir
kad
šeši
mams,
kurių
reikalavo
minia
nesakymas
Kongresui
būtų
vykstančių kunigų.
jos
Istorijos
instituto
bibliotekai.
vyskupai,
anksčiau
veikę
demonstrantų.
nusikaltimas.

Bonos ir Maskvos susitarimas

TRUMPAI
IŠ VISUR

atsakomybės sistemą iki 1990
metų. Tuo būdu yra panaikina
ma valdžios subsidija, kuri
garantuodavo
sovietų
dirbtuvėms finansinį saugumą.
Dabar fabrikai turės patys save
išsilaikyti arba bankrutuoti;
subsidijos nutraukiamos. Grąž
tų fabriko pasisekimas kaip tik
ir yra tai, ko nori Gorbačiovas,
ir gal būt Pabaltijui todėl yra
duota laisvė ekonomijoje, ko dar
nėra kitose sovietų vietose.

Nauja sistema su pelnu
Lietuva, kaip ir kitos Pa
baltijo respublikos, tebeturi ge
riausią ekonominį gyvenimą
visoje Sovietų Sąjungoje. Ši
būklė dabar padėjo jiems tuoj
pat daryti ekonominę pažangą.
To fabriko produkcijos direk
torius Petras Ramanauskas
sako: „Mes esame labai pa
tenkinti pasikeitimais, bet ne
visos įmonės dirba taip sėk
mingai, kaip mes". Sausio
mėnesį Sovietų Sąjungoje
įsigaliojo naujas įstatymas, lei
džiąs asmeninę iniciatyvą ir
atsakomybę. Pagal tą įstatymą,
visos įmonės turi pereiti į naują

Nepriklausomas...
nepriklausomoje
valstybėje
P a n e v ė ž y s . — Panevėžyje
rugsėjo 1 1 d . įvyko vietos gy
ventojų susitikimas su Lietuvos
Persitvarkymo sąjūdžio nariais.
Pagal turimas informacijas,
šiame susitikime dalyvavo apie
50 tūkstančių žmonių. Buvo
svarstomi įvairūs Lietuva lie
čiantys aktualūs klausimai,
tarp jų ir katastrofiška krašto
ekologinė padėtis.
Iš Vilniaus atvykęs filosofas
Arvydas Juozaitis susirinku
siem panevėžiečiam pažymėjo,
kad t i k r a i nepriklausomas
žmogus gali būti tik nepri
klausomoje
valstybėje.
Susitikime žodį tarė ir buvęs il
gametis sąžinės belaisvis Po
vilas Pečeliūnas, kuris iškėlė
lietuvių politinių ir sąžinės
kalinių išlaisvinimo klausimą.
Šių kalinių išlaisvinimas,
pažymėjo Pečeliūnas, nėra
pavienių asmenų, bet visos
tautos reikalas. Panevėžiečių
susitikimas su Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio nariais buvo
užbaigtas Lietuvos himnu.
— Sovietų Sąjunga atšaukė
karo stovio suvaržymus Nagorno-Karabacho provincijose.

Patys nusprendė ką gaminti
Petras Ramanauskas pasa
kojo, kad jie iš anksto buvo pasi
ruošę fabriko perorganizavimui,
pakeisdami visą atskaitomybės
sistemą, įrankius, mašinas ir
darbo jėgą. Mašinos buvo
pasenusios ir sugedusios. Jos
buvo perdirbtos arba pakeistos,
o to anksčiau be ministerijos lei
dimo nebuvo galima daryti. Lei
dimas dažniausiai pražūdavo
biurokratijos stalčiuose. Grąžtų
fabriko menedžeriai tuojau pat
sumažino darbininkų skaičių
5%, kurių buvo 1,700 asmenų.
80 žmonių neteko darbo.
Kai tik Maskva nustojo jiems
diktuoti ką ir kiek gaminti, jie
tik tada galėjo padaryti savo
sprendimą, kad viena rūšis
grąžtų nebeturi pareikalavimo,
todėl neb- reikia jų gaminti.
Tada jie pradėjo gaminti ma
žesnius grąžtus, kurie fabrikui
atnešė pelną. Šitokia procedūra
yra natūralus įvykis Vakaruo
se, tačiau ne Sovietų Sąjungoje.
Todėl Ramanauskas džiaugiasi,
kad Maskva jiems nebeįsakinėja. Jie taip pat padidino produk
tus eksportui ir sumažino
vidaus rinkai. Ir tai vėl jiems
davė pelno.
45% Maskvai
Pagal naują įstatymą, fab
rikas gali sau pasilaikyti 45%
dolerių, frankų, markių ar
svarų, kuriuos jie uždirba. Pir
miau jie tegalėjo sau pasilaikyti
tik 59c, o visą kitą reikėjo
atiduoti Maskvai. Ramanaus
kas sakė reporteriui, kad dabar
jie visados turi pelno. Anksčiau
visas biudžetas buvo atiduoda
mas ministerijai ir iš jos
reikėdavo ..maldauti pinigų". 0
ką daro Maskva su Vilniaus
pinigais? — Finansuoja tuos fab
rikus, kurie nesugeba patys išsi
laikyti, sako Ramanauskas.
R a m a n a u s k a s mano, kad
vyriausybei tegalima duoti tik
20^ uždarbio, o visą kitą turi
palikti fabrikui, kuris juos už
dirba. Vilniaus grąžtų fabrikas
turi turėti pinigų pirkti žalia
vai, mašinoms ir naujai techno
logijai. O tai kaip tik neša
pelną.
Tie žmonės, kurie buvo
atleisti, jau turi darbus kitose
vietose, baigia savo reportažą
Tribūne šis žurnalistas.

KALENDORIUS
Spalio 14 d.: Kalistas. Min
daugas. Rimvyde. Fortūnatą,
Lakštuonė.
S p a l i o 15 d.: Antiokas,
Teresė Akvilietė, Ina, Galiminas, Leonardas. Domante.
ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 7:00. leidžiasi 6:13.
Temperatūra dieną 67 1., nak
tį 50 1.
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Pirmuose dviejuose didmies
čiuose 1978 ir 1983 m. buvo pra
vestos I-mos bei II-tros Pasaulio
Lietuvių sporto žaidynės, o štai
šių metų pabaigoje, gruodžio
26-31 dienomis. IlI-čiosios
žaidynės įvyks Adelaidėje, Aus
tralijoje. Australijos lietuviai
dalyvavome abejose PLSŽ-nėse,
kur teko išgyventi neišdildomus
įspūdžius bei pergyvenimus,
amžinai pasiliksiančius mūsų
atmintyse ir širdyse, už ką
esame dėkingi Kanados bei
JAV-bių broliams sportininkams.
Šie pasakiški prisiminimai yra
brangiausias turtas, kurio
niekas negali iš mūsų atimti,
kurie lydės mus amžinai...
1978 m., pakeliui į Torontą,
keletai dienų sustojome Los
Angeles mieste, kur dauguma
pirmą kartą išvydome Š. Ameri
kos kontinentą ir buvome vieti
nio sporto klubo „Bangos"
svečiai. Iš karto pajutome
užjūrio brolių vaišingumą bei
draugiškumą. Aprodė mums
Disney
pasakų
pasaulį,
sužaidėme kelias draugiškas
krepšinio
bei
tinklinio
rungtynes, susipažinome su
mums neįprastom žaidimų tai
syklėm ir pailsėjome po ilgos ir
varginančios kelionės.
Visi keliai veda
į Torontą

Kanados lietuvių sostinę
pasiekėme birželio 27 d. ; taip
pat ir daugelis lietuvių iš kitų
Amerikos didmiesčių, P. Ameri
kos ir Europos. I pirmuosius
sporto egzaminus išeivijoje
susirinko arti 1,000 lietuvių jau
nuolių bei jų vadovų. Sekančios
dienos rytą įvyko trumpas va
dovų pasitarimas. Po to prasi
dėjo sporto varžybos visuose
frontuose. Visas rungtynes
pamatyti buvo neįmanoma, nes
pirmų dienų pirmenybės vyko
įvairiose salėse bei aikštėse, bet
kai baigminės krepšinio rungty
nės vyko Etobico stadione, tada
išryškėjo kokių puikių ir aukš
to lygio krepšininkų buvo I-

mose PLSŽ-se, iš jų būtina pa
minėti: S. Puidokas, G. Šimkus
(Chic. „Neris"), R. Valavičius,
A. Baris (Chic. „Lituanica"), L.
ir G. Rautinšai iš Toronto, M.
Baškauskas iš Bostono, K.
Kašėta iš Detroito, jaunasis R.
Šimkus ir New Yorko ir kt.
Žvaigždžių nestokojo ir kitose
sporto šakose: Dana Gvildytė iš
New Yorko iškovojo 4 aukso
medalius: 3 stalo teniso ir 1
lauko teniso varžybose. 12 m.
amžiaus sesutė Rama pasipuošė
3 aukso medaliais stalo tenise,
o jų brolis Paulius aukso meda
lius iškovojo Jaunių berniukų A
klasės krepšinio ir lauko teniso
pirmenybėse. Saulius Kinderis,
atstovavęs Chicagos LLAK,
iškovojo 3 a u k s o medalius
lengvatletikos varžybose 800 m,
1,500 m ir 5,000 m bėgimo
nuotoliuose. Tačiau didžiausią
staigmeną pateikė australietis
Mikas Talanskas iš Adelaidės,
iškovojęs aukso medalį 100 m
bėgime.
Įspūdingiausias I-mųjų PLSŽ
momentas b u v o
Žaidynių
atidarymas Etobico stadione, o
liūdniausias, kaip tuo pačiu
laiku Jaunimo sąjunga suor
ganizavo pramoginę išvyką
laivu i r t u o p a v e i k s m i u
atitraukė daug jaunimo nuo šio
iškilmingo ir neužmirštamo
momento. 9 dienos Toronte
prabėgo kaip gražus ir neuž
mirštamas sapnas! Ačiū Pranui
Berneckui, jo talkininkams ir
visiems Kanados lietuviams...
Po I-mųjų žaidynių autobusu ap
lankėme Bostoną, New Yorką,
Baltimorę, Washingtoną, Clevelandą, Detroitą. Visur mus nuo
širdžiai priėmė; sužaidėme
draugiškas r u n g t y n e s ir
atsidūrėme išeivijos lietuvių
sostinėje Chicagoje. Čia mus
labai nuoširdžiai pasitiko ir
globojo Vytautas Grybauskas,
kuris 1964 m. su Š. Amerikos
vyrų krepšinio rinktine lankėsi
Australijoje. V i s ų p a t i r t ų
įspūdžių n e į m a n o m a čia
suminėti, tad po 6 savaičių,
prisikaupę maloniausių prisi
minimų, į Australiją sugrįžome
su 4 aukso, 3 sidabro ir 4 bron
zos medaliais.
1983 m. II-trasis PLSŽ maršru
tas prasidėjo atvirkščiai. Gast
rolės pradėtos Clevelande, po to
Detroite, New Yorke, Baltimoreje ir, jau gana gerai aklimatizavusis, pagrindinis tikslas
Chicaga.
Iškilmingas bei vaišingas
priėmimas Jaunimo centre, o
jau sekančią dieną, birželio 26,
didžiulėje ir modernioje Illinois

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)

• 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

Pabaltiečių lauko teniso turnyro, rugpjūčio 27-28 dienomis vykusio Detroite, laimėtojai ir
laimėtojos.
Nuotr. D. Selenio
u n i v e r s i t e t o salėje įvyko
iškilmingos II-trųjų Pasaulio
L i e t u v i ų sporto žaidynių
atidarymo iškilmės, 6 mergai
tės, pasipuošusios tautiniais
d r a b u ž i a i s , įnešė žaidynių
vėliavą. Po dr. A. Razmos
kalbos, sportininkų priesaiką
perskaitė Algimantas Milvydas
iš Melbourno.
Oficialiai
žaidynes atidarė Organizacinio
komiteto pirmininkas Valdas
Adamkus; nuskambėjo JAV-ių
ir Lietuvos himnai... Po to
prasidėjo varžybos visose spor
to šakose. Beveik visos jos vyko
milžiniškose universiteto spor
to patalpose, tad klaidžioti po
visą Chicagą nereikėjo. Dėkui
Dievui, nes tai yra vienas iš
didžiausių didmiesčių pasaulyje.
Kaip paprastai, žaidynių
dėmesio centras yra vyrų
krepšinis; įtemptų kovų nesto
kojo nuo pat pirmųjų susitiki
mų. Pusiaubaigmėse Toronto
„Aušra" įveikė' Chicagos „Li
t u a n i c a " 78:74 ir Detroito
„Kovas" — Chicagos „Nerį"
89:86. O baigmėje pranašiau
pasirodė „Aušra" — įveikė
„Kovą" 77:67 ir tapo čempio
nais!!!
Įdomių bei įtemptų varžybų
nestokojo ir kitų sporto šakų pir
menybėse. Geriausio lengvatleto titulu vėl pasipuošė Saulius
Kinderis, dabar atstovavęs Los
Angeles „Bangai", laimėjęs 800
m, 1,500 m . 5,000 m, o taip ir
10,000 m bėgimuose. Rasa
Orentaitė iš Detroito „Kovo"
laimėjo 100 m,200 m ir, iššokusi
į aukštį 1.53 m, pasipuošė
aukso medaliais. Džiugu, kad ir
australiečiai pasiekė neblogų
rezultatų, bet aukso medalis
buvo nepasiekiamas. Už tai
stalo teniso pirmenybėse buvo
laimėti net 5 aukso medaliai:
sidabro medaliais pasipuošė
mūsų berniukų krepšininkai.
Moterų rinktinei teko pasi
tenkinti taip pat sidabro, o buvo
t i k ė t a s i aukso... Tačiau,
nežiūrint sėkmės ir nesėkmių,
iš Chicagos išsivežėme kuo gra
žiausius prisiminimus. Kaip ir
Toronte, ne tik sportavome, bet
jaunimas turėjo progos užmegzti
naujas pažintis, draugystes, o
vakarais ir pasilinksminti. Nie
kuomet neužmiršime „Laisvės
alėjos" (69-tos g-vės) mugės,
kuri tęsėsi visą dieną ir joje
dalyvavo daugiau negu 20,000
tautiečių...

Futbolas Chicagoje
ATVYKSTA AURORA
„KICKERS"
Po dviejų savaičių pertraukos
šį sekmadienį, spalio 16 d.
„Lituanicos" vyrų komanda
žais ketvirtąsias rudens rato
futbolo pirmenybių rungtynes
prieš šiuo metu žymiai
sustiprėjusią Aurora „Kickers"
komandą. Rungtynės vyks Marąuette Parko aikštėje. Pradžia
3 vai. po pietų.
Jei „Lituanicos" komandai
pavyktų laimėti šias rungtynes,
ji dar būtų lygus varžovas su
ukrainiečių komanda ,,Wings"
į sekcijos meisterius. Šiuo metu
tas „Jei" yra labai didelis.
J.J.
ŠALFAS SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS
ŠALFAS Sąjungos suvažiavi
mas šaukiamas š.m. lapkričio
12 d. Suvažiavimas vyks Cle
velande, Lietuvių namuose.
Pradžia 10 vai. ryto. Smulkesnė
informacija bus pranešta arti
miausiu laiku.

I Australijoje vyksiančias Ilsias Pasaulio Lietuvių Žaidynes atvykstan
čiais sportininkais rūpinsis iš k.: krepšinio vadovas E. Taparauskas.
vyriausias šventės „bosas" J. Jonavičius ir Sydnėjaus vadovas D. Atkinson (žemaitis).
Nuotr. M. Atkinson

S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D,

Kabineto tel. — 582-0221

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
•r hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr. ketv. ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St.. Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL.
T e l . 598-8101
Vai pagal susitarimą
T e l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 50th A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus trec. Šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
ir Robertas J a r u l a i t i s
D e t r o i t o S. K. „Kovas"
vai Stasys
Detroito-Clevelando t a r p m i e s t i n ė s e golfo varžybose.

•

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

T e l . 422-0101
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Suruošti III-čiasias Pasaulio
L i e t u v i ų sporto žaidynes
p a v e s t a Australijos sporti
ninkams. Tai labai didelė garbė,
o taip pat ir atsakomybė, užtai
šį atsakomingą darbą pradėjo
me neatidėliodami. Reikia pasi
džiaugti
mūsų
tautiečių
vispusiška parama, tad tikimės
neapvilti Australijos lietuvių.
Užsakytos visos sporto salės

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

Butlevics/U. Grinsbergs, latviai. dieniais Jurgis Šembergas kan
Mišrus dvejetas: 1 vieta — triai mokė tuos, kurie nemokėjo
M. ir U. Grinsberg — lat.; 2 žaisti. Visi išsiskirstė geroje
Pabaltiečių Lauko teniso
vieta - St. Solys/D. Ba nuotaikoje ir žada grįžti atei
turnyras įvyko rugpjūčio 27-28
rauskaitė, liet.
nančiais metais.
dienomis Worden Park, Royal
Senjorų: 1 vieta — Žirnis, lat
B. B.
Oak ant Crooks Rd., tarp 13 ir
vis; 2 vieta — dr. Anatolijus
14 mylios. Turnyrą sėkmingai
Matulis, liet.
suorganizavo ir pravedė Jurgis
DR. KENNETH J. YERKES
Nors ir dideli karščiai kama
Šembergas, dr. Algis Barauskas
DR.
MAGDALEN BELICKAS
vo šią vasarą, lietuviai gausiai
ir Stepas Solys. Nors penkta
DANTŲ GYDYTOJAI
rinkosi Worden Parke žaisti
Pensininkams nuolaida
dienį smarkiai .lijo, saulutė
tenisą trečiadieniais, o šešta
2436 W. Lithuanian Plaza Court
išlindo iš debesų ir praskaidrino
T e l . 925-8288
visų sportininkų nuotaiką.
Anksti šeštadienio rytą Jurgis
Šernbergas su didele šluota šla DR. ViJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vė teniso aikštes, o saulutė
K a b . tel. LU 5-0348: R e z . PR 9 - 5 5 3 3
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
užbaigė darbą.
DR. FRANCIS MAŽEIKA
IR ODOS CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nors turnyras vadinamas Pa
(Augliai nuimami kabinete)
4 2 5 5 W. 63rd St.
baltiečių, ir šiais metais jame Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv 12-4
2434 W . 7 1 Street, Chicago
nebuvo estų. Turnyro laimė- j
6-9. antr. 12-6. penkt 10-12, 1-6
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
tojais tapo:
Pirm., antr . ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Kab. tel. 471-3300; r e z . 442-8297
Vyrų A: 1 vieta — Stepas i
1
Ofs. 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
Solys, lietuvis; 2 vieta — Donald
Rez. 246-0067; arba 246-6581
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Selenis, lietuvis; 3 vieta —j
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,
DR. E. DECKYS
Tauras Barauskas, lietuvis.
Chicago. III. 6 0 6 5 2
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Pirm
. antr., ketv ir penkt
SPECIALYBĖ
—
NERVŲ
IR
Vyrų B: 1 vieta — Ūgis Grinspagal susitarimą
EMOCINĖS LIGOS
bergs, latvis; 2 vieta — dr. Algis
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Barauskas, lietuvis.
6449 S o . Pulaski Road
Cardiac Diagnosis. Ltd.
Valandos pagal susitarimą
Moterų: 1 vieta — Mara
Marquette Medical Bullding
Grinsbergs, latvė; 2 vieta —
6132 S Kedzie
DR. A. B. GLEVECKAS
Chicago.
IL 60629
Birutė Barauskienė, lietuvė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tei.
436-7700
SPECIALYBĖ
AKIŲ
LIGOS
Dvejetas: 1 vieta — St. Solys
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
3 9 0 0 W. 9 5 St.
,T. Barauskas, liet.; 2 vieta — A.

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

bei aikštės, tik turime problemų
su svečių apgyvendinimu, nes
atvyksta arti 200 sportininkų
bei vadovų. Tikimės, kad tautie
čiai supras šią mūsų didžiausią
problemą, nes tai yra visų
Australijos lietuvių garbės rei
kalas. Didžiausia žaidynių
pasiruošimo atsakomybė tenka
Organizacinio komiteto pir
mininkui Jurgiui Jonavičiui, —
kuris yra tikras energijos
šaltinis. Energijos nestokoja ir
Š. Amerikos išvykos vadovas

Vi metu
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

LAUKO TENISAS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

Adelaidė laukia užjūrių
sportininkų

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

Vytautas Grybauskas, kuris
neseniai žaidynių reikalais
lankėsi Australijoje. Būdami op
timistai ir nesigailėdami darbo
bei pareigų, tikimės, kad ir
IlI-čiosios PLSŽ gruodžio 26-31
dienomis Adelaidėje praeis
sklandžiai ir dalyviams paliks
neišdildomų įspūdžių kaip To
ronte ir Chicagoje. Australijos
sportuojantis jaunimas laukia
mūsų su didžiausiu užside
gimu...
Robertas Sidabras

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchlgsn A v e . , Sulte 3 2 4 Ir
5635 S. Pulaski R d . , Chicago, IL
Tel. 565-2950 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W. 81 st Street
Kabineto tel. R E 7-1168;
Rezid. 3 6 5 - 4 6 1 1
Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I .
Tel. 925-2670
1 1 8 5 Dundee Ave., Elgin, III. 6 0 1 2 0
Tel. 7420255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hickory Hills, l t |
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
T e l . 398-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses
2618 W. 7 1 st St. — T e l . 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasomo kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
T e l . 4 3 4 - 1 8 1 8 — R e z . 852-0889
V a i : pirm., antr. ketv ir penkt
3 iki 7 v.v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialyoe — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W . 7 1 st. St., Chicago, I I I .
T e l . : 436-0100
11800 Southwest Hlghway
Palos Helghts, III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . 776-2880, rez. 4 4 8 - 5 S 4 5 |
E D M U N D A S V I Ž I N A S , M.O.. S . C .
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel 585-7755

J A V gyventojų giliausi

TROŠKIMAI

LIETUVIAI KATALIKŲ
BAŽNYČIOS TARNYBOJE

„Amerikiečiai yra ištroškę tinę praktiką santūrumo, sai
Vyskupai ir diplomatai pasaulyje
gelmės". Taip rašo America kingumo bei drąsumo veiksmų.
žurnale (1988.IX.10) Maristų O be disciplinuoto charakterio,
Po arkivyskupo Audrio Juozo
mentą, jis sako kalbas susirinki
GED. A. ŠAUKLYS
vienuolijos vyresnysis kun. Al- nebelieka ir protinio susikon
Bačkio įšventinimo vyskupu lie
muose ir pamokslus bažnyčiose,
bert Dilannini. Tą tezę remda centravimo, atkaklaus tikslo
bei iš kitur suvažiavusiems lie kai tik lietuvių parapijos
tuvių
tauta
išeivijoje
gali
di
mas, jis cituoja ir kitų autorių siekimo, nebelieka ir ilgalaikio džiuotis, kad iš savo tarpo yra tuviams.
švenčia kokią šventę ar atlai
veikalus, jų tarpe Allan Bloom pasišventimo aukštesniam davusi didelį skaičių Bažnyčios
Arkivyskupas Audrys J. Bač- dus. Tai didelė tarnyba
knygą The Closing ofthe Ame tikslui. Dilannini rašo, jog t a r n y b a i . Vyskupas yra kis jau paskirtas pronuncium į žmonėms ir Dievui, platinimas
rican Mind. Pastarasis vyrau manymas, kad disciplina gali kunigystės pilnybė, o tokių ne- Olandiją, kurioje nebus lengva Evangelijos ir atstovavimas ka
jančią pasaulėžiūrą šiame kraš kilti išimtinai iš žmogaus daug pasitaiko tautose, kurios dirbti kaip Vatikano atstovui, talikų Bažnyčiai visuose lie
te pavadina moraliniu relatyviz- vidaus ir jog jam nereikia vad. y r a išsibarsčiusios po visą Olandijos katalikai, nors yra tuviškuose subuvimuose, kad jie
mu, būtent: JAV kultūroje yra „dresiravimo" nuo jaunų dienų pasaulį. Kita kalba apie tėvynei davę misijoms proprocingai pajustų esą ne tik lietuvių tau
daroma prielaida, kad nesutari yra liberalizmo klaida. Tiesą paskirtus vyskupus, nors da- nepaprastai didelį skaičių misi- toje, bet ir katalikų Bažnyčioje.
mai moralinėje srityje negali pasakius, jis rašo, liberalai visai bartyje tie paskyrimai ir ne jonierių, ieško naujų kelių savo Juk lietuvių didžioji dalis tebėra
būti išsprendžiami. Protavimui prarado žmogaus kūniškos ir visuomet yra aukščiausio laips- krikščioniškam tikėjimui iš- katalikai.
(„reasoning") nesuteikiama net gyvuliškos prigimties su nio dėl žinomų sąlygų. Išeivija reikšti. Ypač nebus lengvas darJau daug metų Amerikoje
daug svarbos, nes moraliniai pratimą. Tad jiems gėdos jaus savo augusius lietuvių kilmės bas, kai didžioji Olandijos dalis linksniuojamas arkivyskupo
principai laikomi besiremią ne mas nereikalingas mėgaujantis jaunuolius yra paskyrusi Dievo yra protestantai,ir tai dar nuo Charles Salatkos vardas, nors
protavimu, o neracionaliomis net ir žiauriausiomis sekso ar ir Bažnyčios tarnybai. Jie savo senovės besireiškią prieš ka- jis pradžioje buvo tik Grand
pornografijomis.
aplinkybėmis, k.t., tempera sadizmo
talikus. Arkiv. Audrys J. Bač- Rapids augziliaras, paskiau
Gi japonų ir Taiwano pavyz gyvenimu ne tik patarnauja
Skulptūra „Marija neužmiršk Lietuvos"
mentas, papročiai ar idiosinkis be jokio delsimo tas pareigas Marąuette vyskupas ir dabar
savo
tautiečiams,
bet
ir
atlieka
kratiniai pasirinkimai. Bloom džiai rodo, kad disciplina rei Bažnyčios misiją pasaulyje.
apsiėmė. Galima manyti, kad jis Oklahoma City arkivyskupas.
supratimu, JAV viešoji kultūra kalinga net ir ekonominiam
Jau kuris laikas diplomatijoje, tas pareigas tinkamai atliks, Kaip lietuvių kilmės arkivys
nelaiko, kad būtų gilesnių žmo produktyvumui. Jis pasakoja, o dabar pačiame Vatikane dir nes diplomatijoje jis jau ži kupas, jis dalyvauja visose di
giškų troškimų ar vertybių, jog amerikiečiai, dirbantys nau ba arkivyskupas Paulius Mar nomas, o jam diplomatijos vin džiosiose lietuvių šventėse ar
kurios būtų bendros visai jame Toyota fabrike Kentucky cinkus. Jis kilęs, augęs ir pir giai nėra jokia paslaptis ir jokia sukaktyse. Jis prisimena lie
ž m o n i j a i . Gi JAV etikos valstijoje stebisi ten dirbančių muosius mokslus įsigijęs Cice naujiena. Jis kaip diplomatijos tuvius ir savo tėvų gimtinę Lie
K. BARONAS
filosofas Alasdair Mclntyre japonų uolumu ir svarsto, ar ro ir Chicagoj. Jis kaip diploma pareigūnas jau yra apvažinėjęs tuvą ir jos nešamą sunkią oku
teigia, jog vienintelis kelias amerikiečiai nebus per daug su tas apvažinėjo Boliviją, Kanadą. įvairius pasaulio kraštus, nuo pacijos naštą.
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
išbristi iš šiuolaikinės mora glebę jų uolumu pasekti. Tačiau Dabar jau kuris laikas dirba Puerto Rico iki Afrikos. Taipgi
Kai mes pasisakome kita
linės dekadencijos remiasi jie stengiasi persiimti šia dar įvairiose atsakingose pareigose ilgai dirbo nepaprastų reikalų taučiams, taip pat išsisklaidžiu
Kodėl Sov Sąjunga laimėjo medalių laimėtojus.
Daugumos valstybių sporti
pripažinimu, jog žmogaus sudė binga nuotaika ir randa, kad Vatikane, tarnaudamas popie Vatikano pasekretorium, kur siems, kad turime užsienyje tiek daugiausia medalių? Tai
tyje kaip tik yra gilių ir visiems disciplina gali būti net maloni. žiams, Bažnyčiai ir žmonėms. diplomatija taip pat labai daug vyskupų, tai jiems kyla klausimas, kurį statė viso ninkai turėjo mažus medici
Transcendencija. Tretysis ir Jis buvo vienas iš popiežiaus reikalinga.
žmonėms bendrų troškimų ir
šventas ir ne taip šventas pa pasaulio sportinė spauda, trene niniams reikalams skirtus kam
kad kaip tik šie sudaro pagrin giliausias nūdieninis alkis Pauliaus VI palydovų kelionėse,
Negalima sustoti tik prie šių vydas. Jie tiek neturi, nors skai riai, sportininkai bei sporto mė barius. O sovietai? Pačiame lai
JAV-ėse yra transcendencijos — kai popiežius pajudėjo iš savo trijų Bažnyčios diplomatijoje čiumi jie yra daug žymesni ir gėjai. Atsakymų gali būti ve buvo įrengtas didžiausias me
dą žmonių moralinei veiklai.
Dilannini yra įsitikinęs, kad ieškojimas gyvenimo prasmės, būstinės ir uždarumo Vatikane dirbančių vyskupų. Šv. Tėvas įtakingesni. Šis popiežius mums šimtai, tačiau pagrindiniai yra dicinos skyrius, su moderniau
Apšvietos amžiaus filosofijos, iš troškimas Dievo. 1965 m. savo ir pradėjo lankyti katalikus Paulius VI lietuviams išeivijoje parodė ir parodo ypatingą šie: Sov. Sąjungos sportininkai siais aparatais, įrankiais. Pasi
yra labai gerai apmokami vals tarimai buvo vedami didžiulėje
keliančios žmogaus autonomiją, knygoje The Secular City kons pasaulyje. Jam ir jo drąsai bei buvo paskyręs vyskupais Pran- prielankumą. Jis dažnai savo
tatavęs,
jog
religija
suprivatėatvedė į krizę, kuri reiškiasi
sumanumui priskiriama, kad ciškų Brazį ir Antaną Deksnį. kalbose pamini Lietuvą ir lie tybės tarnautojai <tą pažymėjo karininkų valgykloje t čia spor
abortu, divorsu, kriminalais. sianti ir pasidarysianti nebe jis apsaugojo Šv. Tėvą Paulių VI Jie atliko savo misijas. Nors jie tuvius, kaip kenčiančią tautą, ir Vakarų Vokietijos preziden tininkus stebėjo Lenino ir Gor
Tačiau atrodo, kad jau baigiasi svarbi, 1984 m. išleistoje savo nuo pasikėsinimų. Šiuo metu jis buvo paskirti tik Europos lie- kaip tautą, kuri nori savo tikė tas), tad savo duondaviui kiek bačiovo paveikslai*.
Kaimelyje — gan vienodos,
individualizmo populiarumas. knygoje Harvey Cox šį teiginį yra vyriausias iš lietuvių kilmės tuviams, nors vysk. P. Brazys jimą išlaikyti ne tik ateizmo vienas stengėsi kuo geriausiai
atsilyginti. Antra — labai geras monotoniškos pramogos. Laive
Dilannini mato, kad JAV-ėse jau atsiima, pripažindamas augantį Vatikano pareigūnas.
persekiojime,
bet
ir
svetur,
dėl ankstyvos mirties neilgai
pasiruošimas, norint įrodyti
reiškiasi trys gilūs ir skirtingi potroškį Dievui. Religija funda
Arkivyskupas Jonas Vytautas tegalėjo vyskupišką darbą dirb naudodamasi laisve ir pato pasauliui komunistinės ideolo — satelitas sportininkus sujung
davo su Maskvos televizija. Be
troškimai: bendruomeninių ry mentalizmo ar išlaisvinimo teo Bulaitis, Anglijos lietuvis, ti, bet jo pradėtąjį darbą tęsė gumais.
gijos pranašumą prieš Vakarų to, vaizdajuostės, aukšto lygio
šių alkis, poreikis disciplinos ir logijos formose užima centrinę buvęs Šv. Kazimiero kolegijoje, vysk. A. Deksnys su dideliu
Lietuvių tauta tikrai gali
pasaulį. Trečia. Kada daugumas
rolę net ir politiniame gyveni
troškimas transcendencijos.
studijavęs diplomatinės tar pasiaukojimu, nuoširdumu ir džiaugtis ir didžiuotis, turėdama sportininkų gyveno olimpi kultūrinės ir pramoginės pro
me. Kultūriniai sofistikuotos
B e n d r u o m e n ė . Amerikie
nybos mokslus, padaręs Bažny atsidavimu Dievui ir Bažnyčiai. tiek pasiaukojusių žmonių, jau niame kaimelyje — Kremliaus gramos, k u r i a s a t l i k d a v o
Amerikos gyventojai plūsta į re
čiams pradeda aiškėti, kad šiuo
čios teisės — kanonų daktaratą, Jo amžius sustabdė jo vyskupiš tapusių vyskupais ir arki atstovai savo stovyklą buvo įsi geriausi Sov. Sąjungos meni
liginius gydymus, pentekostalii
laikinė kultūra atskiria žmones
taip pat jau kuris laikas yra ką darbą tarp Europos lietuvių, vyskupais, tarnaujančiais ne tik taisę liuksusiniame „Mykolo ninkai,
nius sambūrius, iš dalies dėl
Visiškai
teisingai
rankinio
vienus nuo kitų jų individualių
sekretorius ir delegatas įvai bet jis, kaip tas patriarchas, lietuviams, bet ir visuotinės Šolochovo" laive.
sensacijų, bet labiausiai dėl to,
treneris
Jevtušenko
šį
laivą
pa
„poreikių" salose. Protestantų
riuose kraštuose. Jis gyveno ir pasiliko jų tarpe, jiems teikia ir Bažnyčios diplomatijoje sveti
kad moderniame skeptiškume
Koks skirtumas buvo tarp vadino dalimi Sov. Sąjungos,
muose kraštuose. Ir ten reikia
moralinis teologas Stanley Haudirbo Afrikoje, d a b a r yra dabar paguodos žodžius.
jie randa tuštumą ir dėl to, kad
Vysk. A. Deksniui negalint atstovauti Bažnyčiai, reikia olimpinio kaimelio ir šio liuksu kadangi ..Mykolas Šolochovas"
erwas rašo, jog nepatikrintas
sunkiose pareigose Irane. Bet ir
ieško gilesnio ryšio su Dievu.
mitas, kuriuo remiasi liberalinė
ten save ir savo sugebėjimus pareigų iti, vysk. Vincentui skleisti Evangelijos dvasią ir sinio laivo? Keli pavyzdžiai: kai buvo liūto dalimi nuopelnų
Daug kur, tiek Europoje, tiek
T
etika yra tai, kad žmonės esą ra
aukoja Dievui ir Bažnyčiai, tar -"zgiui, gyvenančiam Ameri kitus raginti gyventi pagal melyje prie maisto davinio tek laimėtų medalių.
ir JAV-ėse, žmonės šalinasi nuo
Vokiečiai sužinojo, kad M.
davo pastovėti k a r t a i s ir
dikaliai svetimi vieni kitiems,
naudamas katalikams sveti koje, amžius taip pat sulaikė Kristaus mokslą.
„per-intelektualintos" religijos;
Išlydėdami arkivyskupą Aud valandą laiko eilutėje. Be to, Gramovo vadovaujama sporto
nes visi yra valdomi priešingų
muose kraštuose ir atstovau nuolatinį pasiaukojimą ir
jiems nusibodo „gero gyvenimo"
poreikių. Taigi, liberalų supra
damas Šventajam Sostui tarp dažnas keliones pas savo ti rį J. Bačkį į Olandiją, mes maistas nevisuomet būdavo ministerija laivo naudojimą
neištikimybės; jie vis labiau
atlygino 8<X tūkst. rub.
kinčiuosius. Šv. Tėvas Jonas užverčiame dar vieną lapą savo skanus ir sotus. Tuo tarpu
timu, moralės tikslas yra teikti
musulmonų.
mato biologinių malonumų tuš
Dar aiškiau apie Sov. h an
sistemą, kurioje kiekvienas as
Tik spalio 4 d., Šv. Pranciš Paulius II paskyrė naują tautinėje istorijoje ir ją įjun Maskvos atstovai laivo valgyk
tumą. Jiems pradėjo rūpėti
gos
profesionalizmą pasisakė
loje
buvo
aptarnaujami
pa
muo turėtų galimybę kuo pil
kaus Asyžiečio šventėje, buvo vyskupą, skirdamas jam abiejų giame į Katalikų Bažnyčios
dalyvauti kame nors didesnia
futbolininkų
treneris pareikš
davėjų, gaudami raudona arba
niau atsiekti savo individualius
Šv. Petro bazilikoje paties po vyresniųjų vyskupų pareigas. istoriją.
me už save pačius, nuveikti ką
juodą kaviara su duona ir svies damas, kad darbo atžvilgiu fut
tikslus, kuo mažiausiai paveik
piežiaus Jono P a u l i a u s II Jų vieton atėjo vyskupas Pau
nors didesnio, negu tik turtus
tu, salotus, įvairių rūsiu šaltos bolininkai yra profesionalai, bet
damas kitus. Individams tad lei
pašventintas vyskupu Audrys lius Baltakis, pranciškonas vie
krauti. Kadangi jų nebepatenkiatlyginimo — ne! Mat, pvz.
Kristaus pasilikimas Eucha mėsos lėkštę, sriubos, su sūriu
džiama nesaistomai siekti savi
Juozas Bačkis. Jo šventimai nuolis, kuris turi energijos, jėgų
na naujausia elektronika, jie il
korėjiečiai už aukso medalį gavo
keptą
žuvį.
ledus,
pudingą,
įvai
tų interesų, jei tik tai nesikryatlikti su didelėmis iškilmėmis ir apaštališko uolumo lankyti ristijoje yra malonės pasiliki
gisi stipresnių pergyvenimų —
po 100 tūkst. dol.. tuo tarpu Sov.
žiuoja su kitų lygia teise taip
pačioje bazilikoje, priėmimuose visus lietuvius išeivijoje, lankyti mas gamtoje, kad šią nuolatos rius skanėstus, sunkas. Alko
kaip Jokūbas
Senajame
holiniai gėrimai? T a i p ir Sąjungos sportininkai tik po 12
pat daryti. Pagal tą sampratą
aukštiems Bažnyčios ir Va net mažas jų gyvenvietes. Jis keltų ir keistų.
Testamente, grumtis su angelu.
A. Maceina nedaug, pagerbiant a u k s o tūkst. rubliu.
teisi bendruomenė vengia teigti
tikano pareigūnams ir Romos teikia Sutvirtinimo sakra
Bent dalis Tolimųjų Rytų
kurią nors gėrio sampratą ir
kraštų ekonominės stiprybės
todėl jos neturi. Bet jei viešos
yra moralinė ir religinė, teigia
moralės supratimas yra toks
jas. Jų gyslomis teka geresnis už karališkąjį kraujas. kaip dukart iškeptas sausainis. Nugabentas Indijon,
Dilannini. Nors jų kraštai
lėkštas, kuo remti šeimynines
Benjamino Franklino senelė buvo Mary Morrel. kuri jo gyvas kraujas nesugestu, kaip pvz . alus butelyje.
džiaugiasi laisva rinka, kur
ar bendruomenines vertybes, ar
ištekėjusi tapo Mary Folger, viena senųjų Nantucketo Atrodė pergyvenęs trisdešimti sausų vasarų, kurios iš
figūruoja pelno galimybė, jų
HERMAN MELVILLE
net valstybinį vieningumą?
emigrančių ir kamienų ilgos Folgerių perstekininku džiovino visą jo fizinį perteklių, tačiau, nepaisant visko,
visuomenės nėra liberalistinės.
O bendruomeninių ryšių troš Jų visuomenės turi glaudžius
giminės — ir visi jie buvo garbingojo Benjamino gimi tasai liesumas nebuvo gražus. Atrodė esąs paruoštas
ROMANAS
ištverti daugeli metų ir pakelti viską, ar tai būtų
kimas plačiai reiškiasi. Šeimose šeimyninius ryšius ir bendrai
naičiai.
Išvertė
P.
Gaučys
naujai pradedami branginti gi priimtas esmines moralines
— Gerai, bet tvirtinama, nežinia kodėl, kad ban poliariniai sniegai ar karščiausi saulės spinduliai. Žiū
33
rėdamas į jo akis tikėjai matas įosp užsilikusius pa
minystės ryšiai; vienuolijos vertybes. Pramonėje, san
ginių medžioklė nesanti garbinga.
Australija, kitos žemės rutulio pusės didžioji Ame
stengiasi nugalėti jose atsira tykiavimas tarp darbdavių ir
— Banginių medžioklė negarbinga? Banginių me veikslus tūkstančiu pavoju, kuriuos jis ramiai pakėlė
rika,
banginių
medžiotojų
buvo
atiduota
nustebusiam
dusį individualizmą, kuris jų darbininkų yra kooperatinis, ne
džioklė yra imperatoriška. Vienas senas anglu per savo gyvenimą. Nors rimtesnis už dauguma jūrei
pasauliui.
Pirmą
kartą
atrasta
per
vieno
olando
klaidą,
viu ir apdovanotas ryškia asmenybe, bet begyvendamas
ryšius skaldo. Parapijose plinta priešiškas. Privačiame gyveni
įstatymas banginį laiko „karališka žuvim"'.
nes
visi
kiti
laivai
vengė
jos
krantų,
tarsi
jie
būtų
įvairūs, bendruomeniniais ry me, didelis dėmesys skiriamas
— O, tai tik posakis! Patsai banginis niekad ne laukinėje vandenynų vienumoje, buvo linkęs į prieta
apkrėsti
maru.
Tačiau
bangininkų
laivas
sustodavo
ten
ringumą, bet j toki pru-taringumą. kuris, pas kai
šiais grindžiami atsinaujinimo charakterio ugdymui, disciplina
buvo svarbi figūra.
ir
jį
reikia
laikyti
tikra
motina
tos
dabar
galingos
ko
sąjūdžiai, formuojasi ar atgyja mokoma nuo mažens. Jų visuo
— Banginis niekad nebuvo svarbi figūra? Viename kuriuos asmenis, atrodo, labiau kyla iš ju inteligen
lonijos.
įvairios pasauliečių religinės-so- menėje yra gilus supratimas, jog
dideliame triumfe, suruoštam vienam romėnų genero tiškumo, o ne nož*noj'ni'>
Be
to,
pirmųjų
Australijos
naujokynų
kūdikystėje
Buvo linkęs pasikliauti nujautimais ir ženklais. To
cialinės veiklos sąjūdžiai, etni gyvenimo prasmė yra gilesnė už
lui, įžengiančiam į pasaulio sostinę, banginio kaulai,
emigrantai
būdavo
išgelbstimi
iš
mirtino
bado
limi jaunos žmonos ir sūnaus prisiminimai švelnino jo
niai susibūrimai.
kasdienybę, o tai išreiškiama banginininkų sausainiais, kurie jų laimei sustodavo atvežti iš Sirijos pakraščių, buvo vienas žymiausių tos būdo šiurkštumą ir stiprino įtakas, kurios pas garbin
Disciplina. Nors JAV libera ainių garbinimu bei malda tuose pakraščiuose. Nesuskaitomos Polinezijos salos iš triumfinės procesijos dalykų.
— Sutinku, jeigu tamsta tai tvirtini, bet sakyk ką gos širdies žmones prilaiko ju narsumą pavojinguose
lizmo išpuoselėta tolerancijos šventuose gojuose bei šventyk pažįsta tą pačią tiesą ir reiškia pagarbą banginininmežioklės nuotykiuose. ..Nenoriu tokiu mano eldijo
tradicija yra esminis žingsnis lose. Nežiūrint, ką galvotume kui, paruošusiam kelią misionieriui ir pirkliui. Ir jeigu sakęs, banginių medžioklėje nėra tikro kilnumo.
je,
kurie nobijo banginio'*, - sakydavo Starbuckas. lyg
— Banginių medžioklėje nėra tikro kilnumo'' Mū
pirmyn, šios srovės jau nuo seno apie jų religiją, rašo kun. Di kurią dieną ta šalis, užrakinta dvigubu užraktu, Japo
tuo norėdamas parodyti, kad naudingiausias ir vertas
smerkiama bet kokia išorinė lannini, turime pripažinti, kad nija pavirs draugiška, nes ji jau stovi ant slenksčio, gar sų užsiėmimo kilnumą patvirtino patsai dangus. Cetus pasitikėjimo narsumas yra tas. kuris gimsta iš aiškaus
yra Pietų padangės žvaigždynas. To gana! Caro akivaiz
disciplina jau parodė savo bank jie yra išsaugoję gilią gyvenimo bė už tai priklausys banginininkui.
doje užsidėk kepurę, bet ją nusiimk priešais pavojaus įvertinimo ir kad žmogus nežinąs baimės yra
rotą. Tos pozicijos išdava yra prasmę aukštai išvystytoje tech
— Banginis nesudomino jokio garsaus autoriaus
Quequeegą! Pažįstu vieną vyrą, kuris per savo pavojingesnis už bailj.
vengimas naudoti betkokias nologinėje kultūroje.
— pasakysite, — ir jo sugavimas nebuvo reikalingas
J a m narsumas nebuvo jausmas, bet praktiškas da
gyvenimą yra sumedžiojęs tris šimtus penkiasdešimt
bausmes mokyklose ir suirimas
Dilannini supratimu ir Ame jokio garsaus kronikininko.
banginių ir jį laikau labiau vertu garbės, nei bet koki lykas ir nuolatos pasiekiamas kiekvienu mirtinai pa
tėvų bei mokyklos bendro ryšio, rikos sugrįžimas į ekonominį
Bet kas parašė pirmą mūsų Leviatano istoriją?
vojingu atveju Gal jis galvojo, kad šitame banginių
siekiant paauglių gyvenimui pirmavimą reikalaus plataus Niekas kitas, kaip galingasis Jobas. Ir kas parašė didį senovės vadą, paėmusį tokį pat skaičių tvirtovių. medžiojimo reikale narsumas turėjo pagrindine vietą
suteikti šiek tiek tvarkos.
masto religinio atgimimo. Inte pirmą pasakojimą apie banginio medžioklę? Niekas
tarp laivo išteklių, kaip pvz., vanduo, džiovinta mūsa
XXV. Riteriai ir bajorai
Dilannini stebisi iki kokio lektualai, kurie smerkia religi kitas kaip princas Albertas Didysis, kuris savo
ir duona ir kad nederėjo jį kvailai eikvoti. Todėl neno
„Peąuodo" šturmanu buvo Starbuckas, kilęs iš rėdavo erdija nuleisti į vandeni saulei nusileidus, ne
laipsnio disciplinos sąvoka kaip ją, tai daro prielaida, kad tik jie karališka plunksna užrašė Othero, norvegų banginių
Nantucketo kvakerių. Jis — aukštas ir labai rim tęsti kovą su žuvim, užsispyrusiai jam besi priešinančia.
auklėjimo forma yra išnykusi, o turi visą išmintį. O vistik, gi medžiotojo, žodžius!
tas
vyras ir, nors gimęs ledinėje pakrantėje, buvo taip
su tuo išnyko ir moralaus cha lesnė išmintis glūdi daugumos
— Visa tai tiesa, tačiau patys banginių medžiotojai
(Bus daugiau)
rakterio ugdymas per pakarto žmonių troškimuose.
a.j.z. tėra vargšai driskiai. Jų gyslomis neteka geras krau įpratęs prie karštųjų sričių, kad jo kūnas tapo kietas
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MIRĖ ARCHITEKTAS
STASYS KUDOKAS
Spalio 6 d. savo namuose San bažnyčių, mokyklų ir privačių
ta Monicoje, Calif., mirė žymus
a r c h i t e k t a s ir dailininkas
Stasys Kudokas.
Velionis buvo gimęs 1898
rugsėjo 29 d. Panevėžio ap
skrityje. Pirmo pasaulinio karo
metu buvo pasitraukęs į Rusiją
ir Petrapilyje studijavo kelių
inžineriją. Po karo grįžo
Lietuvon ir gavęs stipendiją
išvyko studijuoti į Romą. Čia
baigė meno mokyklą ir Kara
liškąją aukštąją architektūros
mokyklą daktaro laipsniu.
Lietuvoje buvo Kauno miesto
architektas, vertėsi privačia
praktika, dėstė Aukštesniojoje
technikos mokykloje ir docento
laipsniu Vytauto Didžiojo uni
versitete dėstė architektūros
kompoziciją, būdamas architek
tūros katedros vedėjas.

namų projektus. Visi projektai
yra įvykdyti.
Lietuviams Amerikoje Kudo
ko projektu pastatytos Visų
Šventųjų bažnyčia Chicagoje ir
Nepaliaujamos Pagalbos Moti
nos Marijos bažnyčia Clevelande. Pranciškonams Toronte
arch. Kudokas sukūrė bažny
čios, vienuolyno ir salės planus.
Amerikoje yra pastatęs nemaža
privačių namų lietuviams ir ki
tataučiams.
Išėjęs į pensiją, Stasys
Kudokas grįžo prie meno kūry
bos. Paliko nutapęs daugybę
paveikslų. Tematikoje vyrauja
Lietuvos kraštovaizdžiai ir,
madonos. Mėgo žiemos temas.
Savo kūrinių Kudokas nerodė
parodose, todėl jo meninė
kūryba tebelaukia specialistų
žodžio.
A.a. Stasys Kudokas iš Šv.
Monikos bažnyčios spalio 10 d.
palaidotas Šv. Kryžiaus
kapinėse, Culver City. Rožinio
kalbėjimui vadovavo ir kapinė
se apeigas atliko prel. Jonas
Kučingis.
Nuliūdime liko našlė buv.
operetės solistė Kaune Sofija
Rudokienė-Veselauskaitė. Vie
nintelis sūnus Jurgis Kudokas
prieš keliolika metų žuvo
automobilio nelaimėje.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

RE/MAX
GREIT
REALTORS ! PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate arba norite būti
Rimo Stankau* Khjentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai.

Gntupk.
OLSICK ft CO.. REALTORS
1180 State Street
Lemont, Illinois 60439
(312) 257-7100
Namas apžiūrėjimui, sekmad. spalio 15,
1-4 p.p. Sklypas #30, Longvvood Way (Big
Run Acres), Lemont. Puikus, 4 mieg. mūro
ir kedro „forester" namas: 1 akro sklypas;
skliautų lubos; langai lubose; rūsys: daug
įvairių priedų. Skambinkite, nurodysim,
kaip nuvažiuoti. $214,500.

^ MIS KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
77S-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME 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
6 6 0 0 S. Pulaski

767-0600
Pagal architekto Stasio
Kudoko architektūrinius pro
jektas Lietuvoje buvo pastatyta
Kino žvaigždė Ann Jillian—Jūratė Nausėdaitė .,Drauge" su „Draugo" personalo dalimi. Iš kai
rės sėdi; Ona Gintautienė, Birutė Lintakienė ir Vida Šilienė: stovi Nijolė Bikulčienė, aktorė A n n
gimnazijos rūmai Šančiuose,
Jillian—Jūratė Nausėdaitė, Gražina Makauskaitė ir Nijole Užubalienė.
Nuotr P Cibulskio
karininkų Ramovės ir Aukšt.
FOR RENT
Gražus, gerai išlaikytas dviejų a. namas
technikos mokyklos rūmai
Lemonte. 4 mieg., 100x140 pėdų sklypas.
Kaune,
kelios
pradžios
2 auto garažas + 13x22 pėdų sandėlis.
bus. Seselių sodyba — lietuvy mokyklos ir privačios klinikos
Išnuomojamas 5 kamb. butas
Rami, gražiai išlaikytų senų namų reziden
bės tvirtovė. Padėkime joms ir Kaune, Paežerių ir Pilviškių
71 & Francisco apyl. Kamb. dideli
cinė gatvė. $119,000.
toliau bendromis jėgomis tą bažnyčios ir daugelis privačių
ir šviesūs; „radiant" šildymas.
lietuvvbės
tvirtovę
išlaikyti.
Cukuras švenčia Auksinį kuni
Tol. 776-7952.
Worcester, MA
namų Kaune ir provincijoje.
J. M.
gystės jubiliejų. Jam visi sugie
Amerikoje, dirbdamas staty
dojo „Ilgiausių metų" ir sušuko
bos firmose, yra paruošęs kelių
BENDRUOMENĖS
Namas apžiūrėjimui
Išnuomojamas
kambarys
„SERENADA"
„Valio!"
Sekmadienį, spalio 16 d., 1-4 v.p.p.
VEIKLOJ
vienam
asmeniui.
Su
pilnu
išlaiky
WORCESTERYJE
Provincijole seselė Bernadeta
mu.
Geras
susisiekimas.
Skamb.
Worcesterio LB apylinkės val
Rugsėjo 18 d. Marijos Nekal padėkojo visiems, ypač Maironio
tol. 471-4263.
dybos
posėdis įvyko rugsėjo 26
11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
to Prasidėjimo vienuolijos Put- Parko pirm. K. Adomavičiui ir
mūrinis ,,bi-level" namas su 1-% prausyk
d. Pirmininkavo v-bos pirm.
name seselių rėmėjai, kartu su visai vadovybei. Supažindino su
los; L formos valgomasis; [rengtas rūsys;
Stasys Rudys, sekretoriavo Jo
vienuolijos
ateities
darbais
ir
Išnuomojamas 5 kamb. šviesus
šeimos
kamb su židiniu. ..Thermal" lan
seselėmis, Maironio Parko di
nas
Baškys.
gai; aluminio „trim", daug priedų. Skubė
butas antrame a. Su šiluma. Mardžiojoje salėje surengė koncertą įvairia religine veikla.
kite.
Posėdžio pradžioje pasiskirsty
quette Parko apyl. Galima užimti
Lietuvių
Labdarių
dr-jos
pirm.
ir vaišes. Susirinko daugiau
ta pareigomis. Sekretoriui Pet
nuo spalio 4 d.
negu 300 geradarių iš VVbrces- K. Adomavičius, Maironio Par
No. 3 2 0 — 84th & Hamlin. 6 kamb.
rui
Mikšiui
atsisakius
iš
eina
Tel. 460-4055
terio. Providence, Bostono, Cape ko šeimininkas, pasidžiaugė
mūrinis namas; 3 mieg. kamb.; ištisas
mųjų
pareigų,
jas
perėmė
J.
rūsys; aluminio „trim"; atvira veranda;
Cod ir kitų telkinių. Dalyvavo gražia programa ir seselių at
Baškys. Visi kiti valdybos
liekamais
darbais;
ragino
didelis
kiemas; 1Vi auto garažas; nau
nemažas būrys seselių ir naujo
nariai pasiliko savo pareigose.
MISCELLANEOUS
nepavargti
darbuose,
žadėjo
jas
stogas:
puikiai išlaikytas. Pama
ji provincijole seselė Bernadeta
Posėdyje buvo peržvelgti
asmenišką
ir
Maironio
Parko
tykite dabar.
Matiukaitė, beveik 20 metų
vadovybės visokeriopą paramą, Krašto v-bos raštai. Juodojo
buvusi Matulaičio senelių namų
kurią patvirtino savo ir žmonos Kaspino diena Worcesterio apy
administratorė. Atvyko ir kele
No. 328 — 85th S Kilbourn Gallagher
Teresės-vardu įteikdamas sese linkėje nebuvo ruošta. Vasarą
& Henry Bi-Level 7 kamb. mūrinis ,,bi-letas kunigų, tarpe jų kun. J. Ste
lėms piniginę auką. Priminė, daug vorčesteriečių buvo išvy
vel"; 4 dideli mieg.; IV2 prausyklos, valg.
ponaitis iš Westbrook, Conn.
Tel. 376-1882 ar 376-5996
kamb.; gražus šeimos kamb.; šoninis įva
kad šie metai rinkiminiai. Ren kę į kitas vietoves ir dalyvavo
Visus šiltu žodžiu pasveikino
žiavimas;
2
auto.
mūrinis
garažas;
aiumikame šios šalies prezidentą. ten vykusiose demonstracijose.
10%—20%—30% pigiau mokėsit
rėmėjų skyriaus pirm. A. Gar- Kiekvienas labai gerai pagalvo
nio „trim"; daug priedų; St. Bedės parapi
Pasidžiaugta gerai pavykusiais
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
ja.
Skubėkite!
•
sienė. Programai vadovavo kime už kurį kandidatą balsuo
didžiaisiais LB renginiais: IV
oas mus.
rėmėjų skyriaus sekr. J. Mi sime.
AR NORITE PARDUOTI?
Kultūros kongresu, VII PLB
FRANK ZAPOLIS
liauskienė. Pristačiusi naująjį
Seimu, VIII Tautinių šokių
Savo namą galite parduoti, tik pa3208V2 Wost 95th Stret
Seselių rėmėjų sk. pirm. A.
Šv. Kazimiero parapijos kleboną
okambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
švente. Nemažai Worcesterio
Tol. — GA 4-8654
kun. V. Parulį, MIC, pakvietė jį Garsienė ir valdyba dėkoja Lie
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
LB apylinkės narių juose daly
galime padėti, nes daugiau stengiamės
sukalbėti invokaciją. Dalyvavo tuvių Labdaros dr-jos pirm. K.
ELEKTROS "
vavo. Aptariant JAV preziden
\lamo jvertinimui skambinkite skubiai —
ir šios parapijos asistentas kun. Adomavičiui, vicepirm. A. Glo{VEDIMAI - PATAISYMAI
to rinkimus, valdybos nariai
labar
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
J. Petrauskas, MIC. Jie abu nuo dui ir vadovybei už leidimą ne
pritaria ir prisideda prie JAV
O'BRIEN FAMILY REALTY
jžmiesty.
Dirbu greitai, garantuotai ir.
praėjusių metų rudens dirba mokamai naudotis šia puošnia
Tel. — 434-7100
sąžiningai.
LB Krašto valdybos pastangų
pastoracijoje mūsų parapijoje. sale, už visas kitas dovanas bei
655-2020
supažindinti respublikonų ir
Rėmėjos ir jų talkininkės, va nuolatinį palankumą seselėms.
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
demokratų partijų preziden
dovaujamos pirm. A. Garsienės, Padėkos nusipelno visos dirbu
tinius kandidatus su gyvybi
NAMŲ APŠILDYMAS
paruošė vaišes. Ant baltomis sios virtuvėje ruošiant vaišes,
niais lietuvių rūpesčiais.
Išvalau
ir remontuoju visų rūšių namo
patarnavusios
prie
stalų,
plati
staltiesėmis užtiestų stalų, pa
Worcesterio LB apyl. pirm.
Gnfcjfc
šildymo
įrengimus ir pakeičiu vandens
KMIECIK
REALTORS
puoštų žaliomis, kvepiančiomis nusios bilietus. Tai nepailstan
Stanys Rudys ir nariai — Rudie
2l
šildytuvus.
7922
S
PULASKI
RD
rūtelėmis ir kitomis gėlytėmis, čios: vyriausia šeimininkė sk.
n ė s Baškys dalyvavo Bostono
ALBIN BANYS
buvo išdėstyta seselių kepta lie pirm. A. Garsienė, O. Kilmonie447-8806
apygardos apylinkių valdybų
DANUTĖ ŠČERBAITL MAYER
tuviška juoda duona ir kiti ska nė, M. Domantienė, A. Norkevipirmininkų ir jų atstovų suva
nūs kepiniai, kurių aromatas čienė, M. Dabrilienė, M. Vidužiavime Bostone. Posėdžio daly
284-1900
.
FOR SALE
nienė, V. Alytienė, P. GailiūnieA.a. archit. dr. Stasys Kudokas
žadino kiekvienam apetitą.
viai išklausė pirmininko prane
Po vaišių įvyko koncertas, nė, O. Kildišienė, D. Zaleskai- šimo.
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
Pigiai parduodu tinkamus
savybę
per Amerikos populiariausią
tė,
A.
Jakniūnaitė,
T.
Juškienė,
prieš kurį programos vedėja
Pasidžiaugta
ir
gražia
vietos
agentūrą,
prašome
skambinti
Danutei
naudoti Lietuvoje
supažindino svečius su,.Serena I. Markevičienė, N. PranckeviSčerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
Balfo
veikla,
vadovaujama
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VIDEO
REKORDERIUS
da'". Tai trijų vyrų dainos viene čienė, T. Miliauskaitė, B. Har
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo
darbštaus
Povilo
Babicko.
Šiuo
R
O
B
E
R
T
S
t
e
a
t
r
e
W
.
H
A
R
T
F
O
R
D
E
(312)839-5829
tas iš Toronto — Vaidotas Vai ris. Neapsieita ir be vyrų pagal
metu jau pradėtos rinkti aukos.
( T r o u t Brook Rd. ( p r i e Boulevard, 4 3 exit
čiūnas, Paulius Vytas ir Ramū bos. Mielai talkina: V. Garsys,
Worcesterio ir jo apylinkių lie
iš 84 greitkelio)
nas Underys. Jie atliko dainų J. Miliauskas, Jr., P. Mikšys, K.
tuviai
prašomi
savo
gausia
au
STATOMA
pynę iš lietuvių liaudies dainų, Čėsna.
ka paremti į vargą patekusius
jų pačių kompozicijos kūrinių,
ANTANO
ŠKĖMOS
Su skausmu širdyse prisime tautiečius.
šio krašto populiarių dainų py name ilgametį nuoširdų talki
DRAMA
Buvo aptarti įvairūs renginiai
nę, dainaviman įtraukdami ir ninką seselių vienuolijos dar
ALĖS RŪTOS
(Anglų kalba)
bei kiti einamieji reikalai. Il
visą publiką. Dainuodami patys buose praėjusiais metais mirusį
Naujas romanas
giau sustota prie lituanistinio
sau pritarė gitaromis ir elektri a.a. Juozą Miliauską. Likusi šei
švietimo. Valdybos nariai, su
niais vargonėliais. Dainavo be ma ir dabar tęsia savo įsiparei
prasdami LB Švietimo tarybos
pertraukos, gražiai įjungdami ir gojimus talkindama seselėms.
Profesionalinio New Yorko pabaltiečių
rūpesčius lituanistinėmis mo
vaidybą. Publika buvo sužavė Prisimename taip pat ir šiemet
kyklomis, paskyrė tam reikalui
"ARTS CLUB THEATRE" pastatymas
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos.
ta, ne tik gražiomis dainomis, mirusią a.a. Anelę Abramavi100 dol. Gautais aukotojų lakš
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos
LINDA E. PAKRI REŽISŪRA
bet ir puikiųjų atlikimu, už tai čienę, kuri kiekvienais metais
tais bus renkamos aukos. Lietu
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe
po kiekvievos dainos nesigailėjo daug padėdavo per renginius
... "Pabudimas" iškelia blogio mizeriją. ... Esmėje. Škėma nagrinėja, kaip žmonės
viškoji visuomenė prašoma pa
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
jiems aplodismentų. Taip pavy Maironio Parke. Padėka abiejų
Tai detali NKVD tardytojo, rezistencijos elgiasi neįsivaizduojamai baisiose situaci
remti tautinio auklėjimo išlainiai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas.
vado ir jo žmonos paskutinių gyvenimo jose tuo istorijos momentu, kai Rytų
ko dar vieną liaudies dainą „Du parapijų klebonams — kun. V.
kymą.
valandų studija sunkiausiais Stalino
Europa, atsikraičiusi vieno tirono, pateko
J# R#
Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavosi
gaideliai" išprašyti, į kurią R. Paruliui, MIC, ir kun. A. Volunteroro laikais..
(The Villager) kitam...
(Steven Hart)
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..."
Underys įtraukė visą publiką, o giui, renginj garsinusiems para
Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug
pats atliko dirigento ir artisto pijų biuleteniuse ir Lietuvių
.. Sceniškas ir dėmesį sukaustantis. kaip
STIPRINA
SARGYBAS
vaidmenį. Šis dainos vienetas radijo programos „Aušra" vedė
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš
ir Pakri režisūra Pririša žiūrovo dėmesį
AUTOBUSUOSE
kiekvieną minutę...
(Theatre Review)
yra ne tik puikūs dainininkai, j u i inž. E. Meilui, Jr., gražiai
mamos knygą išleisčiau?"
bet ir artistai.
Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
įvykį garsinusiam oro bango
Chicagoje 300 policininkų pa
Bilietai $18 ($10 Jaunimui Ir studentams) iš anksto gaunam pas platin
tojai
moka 14.50 d o l . Užsakymus siųsti: Draugas, 4 5 4 5
Bernadeta Harris ir Teresė mis. Rengėjai dėkingi visiems skirta užtikrinti saugumą mies
tojus: Hartforde—pas Z. Dresiiutę (236-8501). VVaterbury—"Spaudo
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas
Miliauskaitė prisegė jiems gėly dalyviams, ypač „Serenadai" už to susisiekimo priemonėse. Da
je" (788-8173) ir pas kitus LB ir ELLA įgaliotus Vaidinimo dieną teatro
tes. Šiais metais Marijos Nekal puikią programą. Šis renginys bar paskiriama dar 38, ypač į
knygų platintojus.
kasoje.
to Prasidėjimo vienuolijos yra geriausias įrodymas, kad ruožus, kur daugiau užpuldinėja
i CT Pabaltiečių Santarvė ELLA
seselių kapelionas kun. dr. V. mvlimp seseles, remiame iu dar keleivius.
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A.tA.
MICHAEL YESULAITIS
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. spalio 11 d., 10:10 vai. ryto, sulaukęs 74 m.
amžiaus.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Margaret-Mary, brolis
Victor, sesuo Josephine Platt; sesers vaikai: Audrey Been,
Larry Waska: svainis John Totulis su žmona Wilma ir kiti
giminės.
Velionis buvo vyras a.a. Margaret-Mary.
Kūnas pašarvotas spalio 14 d., penktadieni, nuo 2 iki 9
v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks spalio 15 , šeštadienį. Iš koplyčios 11 vai.
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A.tA.
KUNIGUNDA KEBUNSKIENĖ
Mirė St. Petersburg, Fl., 1988 m. spalio 11d.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Švediškių kaime.
Nuliūdime paliko: vyras Pranas, vaikai: Dalia, Algirdas
ir Kęstutis; seserys: Marytė, Stasė ir Bronė (Lietuvoje), anūkai
ir kiti giminės.
Laidotuvių Mišios bus spalio 15 d. 11 vai. ryto Holy Name
bažnyčioje, Gulrport, FL. Po pamaldų bus nulydėta į Royal
Palm kapines. Buvusius mokinius, draugus ir pažįstamus
kviečiame prisiminti velionę savo maldose.
Vyras ir vaikai

Nuliūdę duktė, brolis, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

A.tA.
KUNIGUNDAI ORENTIENEI
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
JAV viceprezidentas George Bush, lankydamasis Chicagoje, susitiko ir su lietuvių atstovais. Iš
kairės: inž. Anatolius Milūnas, Barbara Bush, viceprezidentas George Bush ir pulk. Kazimieras
Oksas.

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg,

Fla.

VALDYBOS P O S Ė D I S
IR SUSIRINKIMAS
Prieš pirminius rinkimus rug
pjūčio 25 d. St. Petersburgo
Lietuvių respublikonų klubo
valdyba turėjo posėdį .,Kasos"
svetainėje, kur buvo aptariami
lietuviams palankūs kandidatai
į įvairias valdžios pozicijas. Į
senatą nutarta remti Connie
Mack kandidatūrą ir skirti iš
klubo kasos 200 rinkimų išlai
doms. Pinellas County šerifo
postui rekomenduoti dabartinį
'šerifą"~ Gerry Coleman, į
mokyklų komitetą — Freeman,
6 distrikto teisėju — O. Halboth.
Rugpjūčio 30 d. Florida Power
Corp. salėje įvyko St. Peters
burgo lietuvių respublikonų
klubo narių susirinkimas. Daly
vavo 22 nariai. Sekr. P. Jančauskas perskaitė dviejų pasku
tinių susirinkimų protokolus,
kurie priimti be pataisų.
Metinį susirinkimą nutarta
šaukti spalio 14 d., penktadienį,
2 vai. p.p. Floridos Amerikos
Lietuvių klubo patalpose. Spalio
16 d., sekmadienį, pietų metu
Floridos Amerikos Lietuvių
klube organizuojamas kandi
datų į įvairias valdžios pozicijas
pasirodymas. Sklandesnei klubo
ryšių sistemai išvystyti išrink
ti ryšininkais tarp valdybos ir
narių — Bladas Daukantas,
Emilija Grušienė, Bronė Juoza
pavičienė, Rožė Plepienė ir
Marija Virbickienė. Pasiūlyta
ir nutarta išleisti klubo biule
tenį dar prieš rinkimus. Įparei
gojami Stasys Vaškys, Kazys
Kleiva ir Povilas Jančiauskas.

UOSTO IŠVALYMAS 20 MIL. DOL.
Marine bendrovė buvo pri
versta išvalyti Waukegano uos
tą. Darbas kainuos 20 mil. dol.
ir tęsis iki 1992 metų. Bendrovė
leido į to uosto vandenį savo
fabriko atmatas su chemikalais.
PCB kovai su tarša įstaiga,
vadovaujama V. Adamkaus,
dešimtį metų kovojo, kol pri
vertė bendrovę imtis valymo.
NAUJA ARENA
Black Hawks komandos savi
ninkas W. Wirtz pranešė gub.
Thompsonui, kad jis nusprendė
pastatyti krepšinio ir ledo ri
tulio areną 1 bloką nuo Chicagos Stadium. Statys privačio
mis lėšomis, bet tikisi ir miesto
bei valstijos paramos. Numa
toma statybą baigti 1992 m.
GRĄŽINS 72 MIL.
DOLERIŲ
Commonwealth Edison bend
rovė pradeda numušti sąskai
tas, stengdamasi, vartotojams
grąžinti 72.7 mil. dol., kurie
1983 m. buvo surinkti išsiun
čiant padidintas sąskaitas.

mirus, dukrai EMILIJAI VALANTINIENEI su
šeima, sūnui VYTAUTUI ir kitiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Prakapai

ROMO KALANTOS
ŠAULIŲ KUOPA
Spalio 5 d. 3 vai. Lietuvių klu
bo mažojoje salėje įvyko po va
saros p i r m a s kuopos susi
rinkimas. Nors buvo pranešta,
kad nariams dalyvavimas susi
rinkime yra būtinas, tačiau
senesnieji amžiumi dėl sveika
tos negalavimų, o kiti dėl kitų
priežasčių nedalyvavo.
Kaip paprastai, įnešus kuopos
vėliavą, susirinkimas buvo pra
dėtas k a p e l .
kun. Jono
Gasiūno atkalbėta malda. Pirm.
Vlado G e d m i n t o s u d a r y t a
darbotvarkė buvo priimta. Pra
eito susirinkimo sekr. Jono Šve
do parašytas protokolas buvo be
pataisų. Iš gautų aplinkraščių
buvo perteiktos svarbesnės mus
liečiančios mintys, perskaityti
centro sveikinimai ir prieita
prie mūsų kuopos vietinių
reikalų.
Spalio 19 d. Veteranų Parko

PASSBOOK
SAVINGS...
w t btst way to M M * * f %

5M'-

see us for

UQYl&

Toli nuo tėvynės, nuo Suvalkijos žydinčių sodų ir laukų
Tau tyliai gyvybė užgeso 1987 m. spalio mėn. 16 d.
Laikas bėga ir jau praėjo liūdni metai, kai Tu iškeliavai
nesugrįžtamai... Mes Tavęs niekuomet negalėsime pamiršti.
Tu visuomet esi mūsų mintyse ir maldoje. Tegul gailestingas
Dievas suteikia Tau amžiną ramybę.

St. Petersburg, FL

Nuliūdę: žmona Gertrūda, duktė VV'anda ir žentas Jim.

GAIDAS-DAIMID
EU D E I K IS
AtA.
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI

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

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų inž. ALGIRDĄ,
jo šeimą ir visus artimuosius
-

Regina ir Algirdas Ostčiai
Dalia irj^ntanas
Norkaičiai
Vilija ir Vytas Marchertai

PETKUS
AtA.
BRONIUI PRIALGAUSKUI
mirus, žmoną STASĘ, sūnų VYTAUTĄ ir dukrą JŪ
RATĘ su šeimomis ir kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.
Katryna ir Marijus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St.. Uhicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th A v.. Cicero
Telefonas — 863-2108

Sodoniai

Mielai Motinai

A.tA.
ONAI JUODKIENEI

Jonas ir Birutė

Angelė Matulevičienė
Angelė ir Albinas Karniai

FRANK VAIČIULIS

CHICAGOS ŽINIOS

4 pavilione ruošiamas piknikas.
Bus skanūs pietūs ir saldūs
pyragai su kava. Veiks laimės
šulinys ir kita. Pabendravimas
švelniai rudenėjančioje gamtoje
prie vandens suteiks poilsį ir
atitrauks
nuo
vienodos
kasdienybės.
Kariuomenės šventės minėji
mas bus Lietuvių klubo salėje
lapkričio 16 d. Paskaitą skaitys
Vilius Bražėnas ir meninę dalį
atliks vietinės pajėgos.
Balfui piniginio vajaus proga
paskirta 25 dol.
Augustinas Paulionis kėlė
reikalingumą kultūrinės sekci
jos, kuri galėtų ypač šiuo metu
daug pasidarbuoti Lietuvai, per
siunčiant ar nuvežant knygas,
kurios ten yra tikrai reikalin
gos. Idėja nariams buvo pri
imtina, tačiau realizuoti nėra
taip lengva. Šiuo klausimu buvo
daug pasisakyta. Pagaliau buvo
palikta A. Paulioniui ir kuopos
valdybai šį reikalą dar geriau
apsvarstyti ir nuspręsti, ar
steigti atskirą kultūrinę sekciją
ar prie valdybos priskirti atsto
vaujantį asmenį kultūriniams
reikalams.
Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu ir pasivaišinimu ka
vute ir saldumynais.
Julia N.

minis, sūnui AUGUSTINUI, seserims ANTANINAI
JONYNIENEI ir AUGUTEI GUDAITIENEI su šei
momis bei artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą.

financin

9

A.tA.
MARIJAI PETRAUSKIENEI
mirus, jos dukroms PETRUTEI PETRAUSKAITEI,
JULIJAI ORESKIENEI, anūkui JULIUI su šeima
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Viktoras ir Salomėja
Endrijonai
Vladas ir Albina
Petukauskai
Viktoras ir Juzefą Šimaičiai
Sofija Vakselienė
Audrius, Svajūnas, Vladas ir Janina
Juknevičiui

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKANVICZ
LAIDOTUVU; DIRKKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700

BUTKUS - PETKUS

AT 0UR 10W U T B

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
Cicero, Illinois
T e l e f o n a s - 652-1003

*>|TH R f P A V M t M T
TO *IT VOUR I N C O M f

•į
Caaaaunaii
Q u a r t« r 1 y

Pradedant 1988 m. Uopos 2 d., kas saitadlani
8:40 Iki 10 v.v.
por WPNA (buv WOPA stotis) 1490 AM

Donald M.. -Ir.

Sallv

Žemė L

Mutual Federal
Savinas and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CMICAGO. ILL 60608
Pmfr

Kazanauaka*. Praa.
Tai.: 647-7747
NMiaBi HM.t*«.rri.»-« fh«r.t-a H t . a-i
ST.R V1NG C H I C A G O L A N D SINCC 1965

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
lietuvių bei anglų kalbomis
Muzika cvaikata • moterų pasaulis • sportas - Hteratūra - kinas • satyra

Labanaktis,

vaikučiai

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"

DIREKTORIAI

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v.

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
T e l . 652-5245

A lli a ne e Communications, Inc.
408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302
tai. nr. 848-8980

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. spalio mėn. 14 d.

IS ARTI

x Nek. P r . Marijos seserų
rėmėjų sąskrydis bus spalio 30
d. Putnam, CT. Visi rėmėjai, ge
radariai ir bendradarbiai kvie
čiami dalyvauti ir apie savo at
vykimą pranešti iki spalio 25 d.
x Estella Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių Chicagos
apskrities pirmininkė, praneša,
kad Marijonų bendradarbių me
tinė žaidimų popietė bus vienuo• lyno salėje lapkričio 6 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. Bus gražių
dovanų laimėjimams ir vaišės
visiems nariams ir svečiams.
Kviečia visus narius ir svečius,
kurie galėtų būti Marijonų
bendradarbiai.

x Šikšnosparnis — studentų
ateitininkų sąjungos savaitgalis
bus Dainavoje spalio 28-30 die
nomis. Visi studentai kviečiami
dalyvauti.
x Lituanistikos tyrimo ir
studijų c e n t r o Muzikologijos
archyvas palaiko ryšius su dau
geliu lietuvių muzikų, siunčia
pageidaujamą muzikos literatū
rą, teikia informaciją apie lietu
vių muzikos istoriją, liaudies
kūrybą ir pan. Lietuvių muzikai
ir atlikėjai taip pat neužmiršta
Chicagos muzikologijos archy
vo. Dėkingi kompozitorei Gied
rai Gudauskienei už naujausių
gaidų ir muzikos įrašų pluoštą,
choro dirigentei Daliai Viskontienei už „Volungės" choro ant
rosios plokštelės įrašus, kompo
zitoriui Broniui Budriūnui už
padovanotą Rūtos Klevos Vidžiūnienės apie jį paruoštą
knygą. Ta pačia proga norime
visiems priminti, kad Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro
muzikologinis archyvas gyvuo
ja, tikėdamasis visų lietuvių
dėmesio ir paramos.
x Southwest Chicagos pa
rapijų ir kaimynų federacija
spalio 14 d., penktadienį, prieš
miesto valdybos susirinkimą tu
ri pasikalbėjimą su aid. Marlene
Carter, atsižvelgiant i jos prie
šinimąsi pravesti Home Eąuity
programą.
x Irena ir J u r g i s Okuniai,
Flushing, N.Y., vietoj gėlių ant
a.a. Vytenio Elsbergo kapo
skiria 100 dol. auką „Draugui",
kartu reiškia giliausią užuojau
tą žmonai Danutei, dukrai Kris
tinai Solger ir jos vyrui, taip pat
jų brangiems draugams Aldonai
ir Algirdui Dyšams, jų dukrai
Astai su šeima ir jų sūnui Rai
mundui. Už auka „Draugui"
nuoširdus ačiū.
x A l b i n a s K u r k u l i s , akcijų
brokeris, dirbąs su R o d m a n &
R e n s h a w , Inc., patarnauja
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime.
Susidomėję skambinkite 9 7 7 7916.
. , .
(sk.)
x ALTO suvažiavimo pro
ga spalio 22 d., šeštadieni. 7
v.v. Liet. Tautiniuose namuose.
6422 S. Kedzie A ve., rengiama
iškilminga vakarienė, kurio?
metu bus paminėtas gilios at
minties dr. Pijus Grigaitis,
įžymusis ALTo veikėjas. Progra
moje: akademija ir meninė
dalis. Visuomenė maloniai
kviečiama dalyvauti. Vietas
rezervuoti: 778-6900 <ALTO
raštinė) ir 434-4645.
(ak)
x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX F I R S T , R i m a s
Stankus, tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk)

x Beverly Shores, Ind., spa
lio 16 d., šį sekmadienį, Šv.
Onos parapijos bažnyčioje lietu
viams specialių pamaldų nebus.

Kino žvaigždė Ann Jillian—Jūratė Nausėdaitė su .,Draugo" asministracijos pareigūnėmis ir
buhaltere. Iš kairės: Danutė Stankaitytė, Ann Jillian—Jūratė Nausėdaitė, Aldona Sobieskienė
ir Joanne Piežaitė-Mc Glone.
Nuotr. A. Murcia

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
J Ū R Ų ŠAULIŲ NEMUNO
RINKTINĖJ
1963 metais Chicagoje atsisteigus Jūrų šaulių šakai, pra
dėjus savo pirmuosius veiklos
žingsnius Gen. T. Daukanto ir
kitais metais Cicero Klaipėdos
jūrų šaulių kuopoms, lietuvių
pasireiškimuose gana plačiai ir
sėkmingai pradėjo reikštis ir
jūrų šauliai. Nuo jūrų šaulių įsi
kūrimo dienos, greta jau kelioli
ka metų šauliškoje veikloje pirx Elsie Juravich, Benld, 111.,
pratęsdama „Draugo" prenu
merata, grąžino laimėjimų šak
neles, pridėjo 12 dol. už jas ir 10
dol. dienraščiui. Nuoširdus ačiū.

maujančios Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinės Chicagoje ir ui
jos ribų įvairiose renginiuose, iš
kilmėse ir visuomeninių organi
zacijų rengiamose minėjimuose,
eisenose ir tautinėse šventėse
matome su vėliavomis jūreiviš
kose uniformose žygiuojančius
jūrų šaules ir šaulius.
Metų eigoje jūrų šaulių da
linių organizacinės veiklos aki
ratį plečiant, šauliškosios bei
tautinės reprezentacijos reikala
vimams augant, iškilo ir bend
ras Chicagos rajone jungtinio jū
rų šaulių atstovavimo reikalas.
Ryšium su tuo ir vadovaujantis
lietuvišku posakiu, kad „kur du
stos, visados daugiau padarys",
1977 m. vasario 6 d. Cicero ir
Chicagos Gen. T. Daukanto ir
Cicero Klaipėdos jūrų šaulių
kuopų visuotiniame narių
susirinkime bendru sutarimu
buvo įsteigta pirmoji Lietuvos
šaulių sąjungos istorijoje atski
ra, koordinacinė jūrų šaulių
„Nemuno" rinktinė, jungianti
daugiau kaip 200 jūrų šaulių
bendrai veiklai.
Kad nepažeidus rinktinei pri
klausančių dalinių savarankiš
kos veiklos ir vidaus tvarkymo
si administracinių principų, bu
vo surašyti ir priimti aiškūs
veiklos nuostatai, iš abiejų kuo
pų atstovų sudaryta rinktinės
vadovybė ir aptartos Chicagos
rajono jūrų šaulių bendros veik
los gairės. Pirmuoju rinktinės
pirmininku buvo išrinktas a.a.
pik. Jonas Švedas, vadovavęs
rinktinei iki 1983 metų rudenio,
kada dėl susilpnėjusios sveika

tos iš pareigų pasitraukė. Kiek
to meto sąlygos ir aplinkybės
leido, likę rinktinės valdybos
pareigūnai bendrą jūrų šaulių
veiklą ir toliau palaikė gyvą iki
1985 m. birželio 15 d., kada Šau
lių namuose buvo sušauktas
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos
jūrų šaulių kuopų valdybų
bendras pasitarimas Nemuno
rinktinės tolimesnės egzistenci
jos klausimui išspręsti.
Šiame pasitarime jūrų šau
lių kuopų valdyboms vienbal
siai pasisakius už tolimesnę
rinktinės egzistenciją, nutarus
persiorganizuoti ir rinktinės
veiklą suaktyvinti, buvo suda
ryta 5 asmenų laikinoji rinkti
nės valdyba. Jos pirmininku
išrinktas E. Vengianskas.
1985-1987 m. rinktinės per
sitvarkymo laikotarpyje, nežiū
rint iš šalies veikiančių neigia
mų įtakų, glaudžiai Chicagos ir
Cicero jūrų šaulių kuopų vado
vybėms bei nariams bendradar
biaujant, Chicagos rajone Ne
muno rinktinės veikla pagyvė
jo. Buvo sušaukta keletas valdy
bos posėdžių ir sutartas konkre
tus veiklos planas. Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos pa
stangomis 1987 m. pabaigoje
rinktinės nariams ir šeimoms
buvo surengtas prieškalėdinis
renginys — Kūčių vakarienė.
Įžengus į 1988 metus, bend
romis pastangomis Chicagoje
suorganizuotas sėkmingai pra
ėjęs Klaipėdos krašto atvadavi
mo metinės sukakties paminėji
mas ir pavykęs rinktinės pava
sarinis parengimas Šaulių na-

x J u l i a Šakinskas iš Chica
gos, 111., mūsų rėmėja, su
prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu atsiuntė visą šimtinę. J.
Šakinskas, mūsų
garbės
x Gintė Damušytė, Lietuvių
prenumeratorei, tariame nuo
Informacijos centro pareigūnė,
širdų ačiū.
atvyks iš New Yorko ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažiavi
x Vaclovas Snarskis, Sunme spalio 22 d. Lietuvių Tauti
ny Hills, Fla., lydimas dukros
niuose namuose dalyvaus sim
Erikos Lungas, gyv. Chicago,
poziume ir praneš apie padėtį
111., lankėsi „Drauge", pratęsė
ok. Lietuvoje. Gintė Damušytė
prenumeratą, pridėjo 10 dol.
neseniai grįžo iš Romos, kur da
auką, įsigijo įvairių leidinių ir
lyvavo arkiv. Audrio J. Bačkio
pasidalino bendrais įspūdžiais iš
konsekracijoje ir paruošė repor
lietuvių gyvenimo Sunny Hills,
tažus į Lietuvą ir lietuvių spau
Floridoje. V. Snarskis anksčiau
dai išeivijoje.
gyveno Chicagoje ir tik prieš
x Kazys Valis, Maywood. ketverius metus apsigyveno
111., lankėsi „Drauge" ir ta pro Floridoje.
ga įteikė 10 dol. auką. Labai
x Dr. Kastytis J u č a s , der
dėkojame.
matologas (tel. 925-2670) veda
x Kr. Donelaičio Lit. Mo radijo programas 1490 AM ban
kyklų m a d ų paroda„Šilko gomis kiekvieną šeštadienį 7
vėjas" įvyks sekmad.. lapkričio vai. ryto. Šį šeštadienį, spalio
6 d., 3 v.p.p. Jaunimo centro 15 d. prof. Lawrence Solomon,
didžiojoje salėje. Kviečiame M.D., dermatologijos skyriaus
visus atsilankyti ir pasižiūrėti vedėjas, kalbės tema: „Plaukų
naujausių madų. Auka 10 dol. slinkimas ir gydymas".
(sk.)
Informacijai skamb. 767-2400.
(sk.)
x A.a. dantų gyd. Rožės Tix NAMAMS PIRKTI PA jūnienės-Paurytės, mirusios
SKOLOS duodamos mažais 1975 m. spalio 18 d., trylikos
mėnesiniais įmokėjimais ir pri metų mirties liūdnai sukakčiai
einamais nuošimčiais. Kreipki paminėti, už jos ir sūnaus Vy
tės į Mutual Federal Savings. tauto sielą, bus atnašaujamos
2212 West Cermak Road - Tel. šv. Mišios šį sekmadienį, spalio
VI7-7747.
16 d., 9. vai. ryto, Tėvų Jėzuitų
(sk) koplyčioje. Nuoširdžiai prašoma
artimųjų, pažįstamų dalyvauti
x Dail. Vyt. Valiaus parodos bendroje maldoje, kur bus prisi
atidarymas įvyks šį penkta minta ir pagerbta velionė. Po
dieny spalio 14 d. 7:30 v.v. pamaldų įvyks nuo senų lail.ų
Čiurlionio galerijoje. Po parodos rengiama agapė — pasivaišiniatidarymo gobelenų dail. Vyt. mas ir pabendravimas.
Jurevičius kalbės ir rodys skaid
J . Tijūnas
res apie gobelenų meną Lie
(sk.)
tuvoje. Visi kviečiami daly
x TĖVŲ SUSIRINKIMAS
vauti.
įvyks
VAIKŲ NAMELIUOSE.
(sk)
2743 W. 69th St. spalio 17 d.
x Ar sugrąžinote loterijos 7:30 v.v. Bus svarstoma: a.
bilietus? Greičiau! Loterija priešmokyklinio vaiko drausmi
įvyks Lietuvių Operos baliuje, nimas, b. metodas, kaip padėti
lapkričio 5 d. Jaunimo centre. vaikui išmokti skaityti ir rašyti.
Paremkite operą ir grąžinkite Pokalbį praves D. Petrutytė.
bilietėlius 4340 West Mar- Kviečiami visi, kuriems rūpi
JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos pirmininkė Angelė Nelsienė kalba
ųuette Rd., Chgo. IL 60629. mažųjų vaikų auklėjimas.
tarybos sesijoje.
(sk)
(sk.)
Nuotr. J . Tamulaicio

'

TOLI

mis. Dabar įeina tarybon pats
klebonas kun. A. Olšauskas,
— Įdomus koncertas Cleve- pirm. Juozas Pupius, vicepirm.
lande. Trečios kartos lietuvai Dalilė Polikaitienė, sekr. Biru
tė Jennifer Cochran-Luiza, sop tė Varnienė ir nariai — dr. R.
ranas, ir Aldona Stempužienė Giedraitis, V. Varnas, M. Banio
koncertuos spalio 23 d., sekma nis, V. Žemaitaitis, D. Trotmadienį, Dievo Motinos parapijos naitė, D. Kuolienė, J. Venc
auditorijoj. Gražiausių operų kienė, G. Grušas, V. Vilkienė,
duetai, arijos, klasikinės dainos A. Mitkevičius, R. Žemaitaitis,
ir lietuvių kompozitorių kūri V. Dovydaitis, A. Sekas, C. Nor
niai sudarys šio koncerto prog kus, J. Dženkaitis,A. Polikaitis,
ramą.
E. Mikalonienė, D. Dabšienė, V.
Zelenis, D. Varnienė, S. Šakie
— A.a. Pranciška J a n u š a i nė, B. Papšys, ir M. Strupas.
t y t ė Butkuvienė, 84 metų
amžiaus, po ilgos ir sunkios
— Angelė Mičiulytė Budligos mirė spalio 4 d. Clevelan- reikienė San Diego, C ai., lap
de. Ji yra gimusi Skirsnemunė kričio 3 d., ketvirtadienį, 9:30
je, Raseinių apskr. Mokytojavo vai. ryto ir lapkričio 14 d.,
Skirsnemunėje, Jurbarke ir Cle- penktadienį, 9:30 vai. ryto skai
velande. Palaidota iš Dievo Mo tys paskaitą apie lietuvių tau
tinos parapijos bažnyčios Visų tinių drabužių gaminimą, grožį
Sielų kapinėse. Liko dvi duk ir istoriją. Paskaita bus anglų
terys, sūnus, sesuo ir daug kalba, nes daugumas klausytojų
anūkų. Daugeliui yra žinoma lietuviškai nesupranta.
jos duktė sol. Aldona Stempužie
— Lietuvos D u k t e r ų drau
nė. Clevelando lietuviai jos mir gija rengia koncertą lapkričio 6
tį apgaili, nes ji buvo gera vi d., sekmadienį, 1 vai. p.p. Šv.
siems. Palaidota prie savo vyro Kazimiero parapijos salėje Los
Sibiro tremtinio a.a. Benedikto Angeles. Koncertą a t l i k s
Butkaus.
žymioji solistė Lilija Šukytė ir
pianistas
Vytenis Vasyliūnas.
— Los Angeles Šv. Kazi
miero parapija papildė pa Po koncerto bus vaišės apatinėje
rapijos tarybą naujais žmonė parapijos salėje.

J. A. VALSTYBĖSE

x Los Angeles dramos
sambūris atvyksta į Chicagą ir
gruodžio 10-11 dienomis statys
Jaunimo centre premijuotą ra
šytojo Anatolijaus Kairio dramą
„Krikšto vanduo". Režisuoja
Petras Maželis. Pastatymą ren
gia Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus vykdomasis komitetas.

x Lašininis, kanapinis, ger
vė ir meška, ožys ir ubagai —
visi ruošiasi „Lietuviškų Užga
vėnių" pastatymui ir tikisi vi
x Lietuvos Vyčių 36 kuo suomenę linksmai nuteikti spa
pos susirinkimas bus spalio 17 lio 30 d. Marijos aukš. mokyk
d., pirmadienį, 7 vai. vak. Ne los salėje.
kalto Prasidėjimo parapijos
x Nekalto Prasidėjimo pa
salėje Brighton Parke. Valdyba
prašo atkreipti dėmesį, kad su rapija spalio 23 d. savo salėje
sirinkimas bus n e 7:30 vai. Dr. Brighton Parke rengia OctoberLeonardas Šimutis parodys fest — bazarą, kuriame kviečia
video filmą iš Vilniaus Vingio mi dalyvauti visi parapiečiai ir
parko demonstracijų. Šį mėnesį atsivesti svečių iš kitų parapi
jųbus taip pat rinkimai.

IR

'

Zita Simutienė (k.) demonstruoja savo siuvinėtą židinio dekoraciją Beverly
Hills (111.) draugijos pirmininkei Marlene Weil.

muose. Taip pat rinktinės dali
niai su vėliavomis dalyvavo
bent keliuose Vasario 16 minė
jimuose, mirusių pagerbimo die
ną — Šv. Kazimiero ir Tautinių
lietuvių kapinių mirusius prisi
minti bei pagerbti apeigose ir
kt. Lietuviškosios spaudos eilu
tėse apie rinktinės veiklą ir
lietuviškoji visuomenė buvo in
formuojama.
1988 m. Nemuno rinktinės
laikinosios vadovybės kadenci
jai pasibaigus^rugsėjo 25 d., Chi
cagoje Šaulių namuose buvo su
šauktas rinktinei priklausančių
dalinių — Gen. T. Daukanto ir
Klaipėdos jūrų šaulių kuopų
narių visuotinis narių susirin
kimas. Susirinkimas, vedamas
rinktinės pirmininko, J. Utarai
sekretoriaujant, buvo pradėtas
3 vai. p.p. dalinių vėliavų
įnešimu, Tėvynės prisiminimu
ir mirusių jūrų šaulių pager
bimu.
Pagal priimtą dienotvarkę
buvo išklausytas rinktinės pir
mininko E. Vengiansko padary
tas išsamus praeities veiklos ap
žvalginis pranešimas, kuriame
buvo nusakyta rinktinės veikla
nuo jos įsisteigimo iki susirinki
mo dienos. Dalyvavę buvo supa
žindinti su rinktinės finansiniu
stoviu. Kalbėjo Klaipėdos kuo
pos pirmininkas J. Mikulis.
Trumpai buvo aptartos tolimes
nės veiklos gairės ir išrinkta
1989-1991 m. kadencijai Nemu
no rinktinės vadovybė. Pasiū
lius trejų metų kadencijai palik
ti iki šiol buvusią rinktinės val
dybą, vienbalsiai gausiu plo
jimu rinktinės pirmininku buvo
perrinktas E. Vengianskas, vi
cepirm. J. Mikulis, sekretorium
A. Skopas, iždininke G. Kuzmienė, renginių vadovu V. Utara ir
vėliau į valdybą kooptuota mo
terų reikalams J. Skama.
Dienotvarkę išsėmus, pirmi
ninkaujančiam išreiškus padė
ką laikinosios rinktinės vadovy
bės pareigūnams už atliktą dar

bą, abiejų kuopų valdyboms ir
nariams už malonų bendradar
biavimą pereinamajam laiko
tarpyje, Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės vadovybei už leidimą
pasinaudoti patalpomis, visiems
sugiedojus Lietuvos himną ir iš
nešus Gen. F. Daukanto ir Klai
pėdos jūrų šaulių kuopų vėlia
vas, Chicagos rajono jūrų šaulių
Nemuno rinktinės visuotinis
narių susirinkimas buvo užda
rytas.
Malonu paminėti, kad šia
me jūrų šaulių susirinkime da
lyvavo ir svečiai — taręs Nemu
no rinktinei sveikinimo žodį Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
garbės pirmininkas ir s-gos
garbės narys V. Išganaitis, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
pirmininko pareigas einąs A.
Paukštė ir Šaulių namų admi
nistratorius P. Minkeliūnas.
Po susirinkimo visi dalyvavę
buvo sesių J. Skamos, G. Kuzmienės ir N. Skopienės skaniai
pagamintais sumuštiniais, kava
ir pyragais pavaišinti. Norisi
pasidžiaugti, kad šis Chicagos
rajono jūrų šaulių Nemuno
rinktinės narių susirinkimas,
sušauktas Jūrų šaulių šakos ir
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopos 25 veiklos sukakties mi
nėjimo išvakarėse, praėjo nuo
širdaus tarpusavio bendravimo
bei bendradarbiavimo dvasioje,
buvo produktingas ir padėjo
tvirtus pagrindus tolimesnei
Chicagos ir Cicero jūrų šaulių
bendrai veiklai. Belieka Nemu
no rinktinės vadovybei ir na
riams palinkėti geriausios sėk
mės!
Krpd.
Advokatas J o n a s C i b a i t i s
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

T e l . — 776-8700
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
š e š t a d . 9 v. r. iki 1 vai. d.

