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Bažnyčia turinti
pasmerkti Ameriką

Lietuvos krikšto
jubiliejui artėjant

Managua.
Nicaragvos
prezidentas Daniel Ortega
susitiko su Nicaragvos kardi
nolu Miguel Obando aptarti
susidariusius didelius skirtu
mus tarp Bažnyčios ir sandi
nistų vyriausybės.
Po pasitarimo nebuvo išleis
to bendro komunikato, tad
nebuvo prieita prie bet kokio
susitarimo. Tačiau prez. Orte
ga pasakė, kad šis susitiki
mas buvo reikalingas ir toliau
žemesnio rango pareigūnai
ves pasitarimus. J i s sakė, kad
bus daromi konkretūs žygiai
bendram reikalui, bet kokie tie
konkretūs žygiai bus daromi,
nepaaiškino.

(Tęsinys)

mokslo, meno ir kultūros loby
nus. Kaip ir kitose tautose.
13<s7 m. Lietuvos sostinėje Bažnyčia Lietuvoje skleidė
pradėtas krikštai ir įkurta švietimą — prie Bažnyčių bei
vyskupija oficialiai reiškė visų vienuolynų atsirado mokyklų,
lietuvių
atsisakymą
n u o o vėliau ir akademija —
p a g o n y b ė s . Todėl
1387-ji u n i v e r s i t e t a s .
Kraštas
teisingai laikomi apskritai pasipuošė gražiomis bažny
Lietuvos Krikšto metais. (Z. čiomis, ir liaudies menas gavo
Ivinskis — ten pat, p. 289). naujo g a i v a u s įkvėpimo.
P a t s krikštijimas atskirose Krikščionybė
subrandino
srityse nusitęsė ilgiau. 1413- daug gražiausių mūsų tautos
1417 m. jis buvo apvainikuo asmenybių: šventąjį karalaitį
t a s Žemaičių daugumos krikš K a z i m i e r ą ,
palaimintąjį
tu, kuriuo sutartinai rūpinosi vienuolį Mykolą
Giedraitį,
Jogaila ir Vytautas, keletu garbingąjį Dievo tarną Jurgį
metų anksčiau sujungtomis Matulaitį; didžiuosius švie
jėgomis sutriuškinę kryžiuo tėjus Merkelį Giedraitį ir
čių ordino galybę. Porą šimtų Motiejų Valančių; žymiuosius
metų nepalaužiamai prieši poetus vysk. Antaną Bara
nęsi ginklu nešamai krikščio nauską ir prel. Maironį;
nybei, seni -i lietuviai lengvai kilniuosius kunigus Ambrozieją priėmė taikiu būdu teikia jų Pabrėžą ir Alfonsą Lipniūmą, savų valdovų raginami. ną; tauriuosius pasauliečius:
Senoji lietuvių religija nebu labdarę Barborą Žagarietę,
vo vien gamtos jėgų garbini rašytoją pedagogę Mariją Pečm a s — joje randama pėdsakų kauskaitę, filosofą Stasį Šal
tikėjimo vienu Aukščiausiuo kauskį ir daug daug kitų. Kris
ju Praamžiumi — Dievu, ir jos taus šviesa ir Jo meilė ir mūsų
doroviniai reikalavimai buvo dienomis įkvepia kunigus ir
kilnūs. Krikščionybė
d a r tikinčiuosius
pasiaukojamai
sutaurino senosios lietuvių darbuotis, diegti visokeriopo
religijos
g r a ž i u o s i u s ele kilnumo, aukotis ir atleisti...
mentus: ištikimybę.. pagarbą Krikščionybės
nuopelnus
tyrumui
ir
m o t i n y s t e i , mūsų liaudžiai galėtume ilgai
pasitikėjimą
Apvaizda.
Ji skaičiuoti, bet nepasakytume
sušvelnino rūsčius papročius, nė dešimtosios jų dalies, jei
nauja šviesa nušvietė pomir vardintume vien laikinuosius,
tinio gyvenimo
vaizdus. žemiškuosius
požymius.
Šventosios ugnies deginimo
agrmdme
bei
tiesioginė
vietose imta aukoti žmonijos
krikščionybės paskirtis yra
išganymo auką — šv. Mišias.
antgamtinis žmonių pašventi
Palengva
susiformavo
nimas, jų vedimas į amžinąjį
krikščioniškieji papročiai ir
išganymą. Su krikšto ir kitų
lietuvis išmoko pajusti Dievą
sakramentų malonėmis, su
jau
nebe
dundančiame
visomis
krikščioniškojo
griaustinyje ar šlamančiame
mokslo ir gyvenimo verty
ąžuole, o visame gyvenime ir
bėmis mūsų tėvams ir mums
vpač altoriuje.
daug lengvesnis kelias į amži
Krikštas įjungė mūsų tautą į nąją laimę.
krikščioniškųjų Europos tautų
šeimą, atidarė mums duris į jų
(Bus daugiau)

Pasiruošimas Asyžiui
Popiežių Joną Paulių II
aplankė net keturios gausios
asmenų grupės — Švedijos
parlamentarų
delegacija,
Jungtinių Amerikos Valsty
bių
liuteronų
Bažnyčios
vyskupų
grupė,
Nekaltai
Pradėtosios oblatų vienuolijos
generalinės kapitulos nariai ir
apie keturi tūkstančiai italų
maldininkų iš Kalabrijos.
Švedijos
parlamentarus
popiežius
pasveikino
kaip
įpėdinius seniausiojo Europos
parlamento, kuriame amžių
bėgyje visada buvo plačiai
atstovaujami visi švedų visuo
menės
sluoksniai.
Iškėlęs
švedų valstybės ir tautos ilgas
demokratines tradicijas, visų
krašto
piliečių
tarpusavio
pagarba besiremiančia visuo
meninę santvarką, popiežius
ragino Švedijos
parlamen
tarus visada dirbti žmonių
gerovei, ypač kovojant prieš
smurto apraiškas visuomeni
niame gyvenime, prieš teroriz
mą, besikėsinantį sugriauti
valstybės
demokratinę
santvarką.
Liuteronai Vatikane
Amerikiečių
liuteronų
vyskupų grupė yra atvykusi į
Romą užmegzti kontaktam su
įvairiomis
Apaštalų
Sostų
įstaigomis. Grupė jau yra
aplankiusi
Krikščioniškųjų
Bažnyčių pasaulinę tarybą
Ženevoje, t a i p pat anglikonų ir
stačiatikių centrus Canterbury ir Konstantinopolyje eku
meniniam bendradarbiavimui

išplėsti. Popiežius pasidžiaugė
šia ekumenine
liuteronų
vyskupų iniciatyva pažymė
damas, kad visos pastangos,
kad ir kaip sunkios jos bebū
tų, yra vertos krikščionių
vienybei
pasiekti. J o n a s
Paulius II kvietė liuteronų
vyskupus drauge su popie
žium melstis, kad numatyta
sis visų religinių bendruo
menių m a l d o s už taiką
susitikimas Asyžiuje spalio 27
d. atneštų laukiamų vaisių,
padėtų konkrečiai sustiprinti
visų trokštamą ir išsiilgtą
taiką pasaulyje

Ukrainiečiai
sostinėje
VVashingtonas. — Ukrai
niečių organizacijos spalio 1719 dienomis Washingtone turi
savo konferenciją,
kurioje
dalyvaus tų organizacijų val
dybos, komitetai ir profe
sionalai pareigūnai. Konfe
rencijoje
kalbės
Zbigniew
Brzezinski, kuris prez. Carterio metais buvo tautinio
saugumo patarėjas, o dabar
profesoriauja.
Kitas kalbėtojas bus Michael
Novak,
žinomas
kolumnistas ir buvęs ambasa
dorius, kuris buvo ir JAV dele
gacijoje Šveicarijoje Helsinkio
susitarimų peržiūrėjimui. Jis
daug pasidarbavo, kad būtų
įsteigtas Baltuosiuose rūmuo
se tautybių reikalams specia
lus postas, kurio dėka buvo
pakviestas Myron Kuropas.

Nobelio Taikos
premija
Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeta II atvyko į Kiniją ir aerodrome yra sveikinama su
gėlėmis. Ji sutikta su 21 patrankos šūviu. Ją pasitiko jos vyras princas Pilypas, kuris buvo
atvykęs anksčiau. Ji jau dalyvavo valstybiniuose pietuose, kuriuos Kinija surengė jos garbei.
Tai pirmoji britų monarche, kuri vizituoja Kiniją.

Naujos taisyklės
slaugymo namams
W a s h i n g t o n a s . — Admi sistemą, pradėjo daug anksčiau
nistracija, po penkerių metų atleisti pacientus iš ligoninių.
bandymo pakeisti federalinės
Dar reiklaingas
taisykles senelių slaugymo
įstatymas
namuose, pagaliau surado
K o n g r e s m e n a i J o h n D.
išeitį ir sudarė naujas taisykDingell
iš Michigano ir Henry
les, kaip apsaugoti tuose
A. Waxman iš Kalifornijos
namuose esančių pacientų n o r i p r a v e s t i s p e c įalų įstatyteises.
kuriame būtų įrašyta
m ą
Sveikatos
departamentas, d a u g p a tarimų, paimtų iš
pagal Mokslo
akademijos Medicinos instituto. Specialiarekomendacijas. priėmė nau- m e 4 8 p u s l a p i u r a š t e
yra
jas taisykles. Pagal tai, d a b a r
taisyklės,
surašytos
kiekvienam slaugymo namuo- k u r i o s p r i v a i o m o s s i a U g V m o
se esančiam žmogui turi būti n a m ų administracijoms
garantuotas
garbingas
Deja, ir čia yra kai kurių
gyvenimas. Tokių namų admi
d
a
l y k ų , kurių
Reagano
nistratoriai privalo savo
administracija
nemini,
pvz.,
pacientus informuoti įvairiais
pacientų
reikalais, pvz., kaip pasiekti d i s k r i m i n a c i j a
priėmime
gyvenimui.
Tie,
valstijos p a r e i g ū n u s , kur
kurie
turi
daugiau
iš
ko
mokė
sufasti advokatus, kaip jie
gali gauti savo mediciniškas ti, negu duoda valdžia,
žinias ir pagaliau kaip jie gali priimami mieliau, negu tie,
dalyvauti slaugymo namų kurie jokių išteklių neturi ir
tvarkyme, pareiškiant savo pasikliauja tik valdiškomis
lėšomis.
nuomones.
Dviejų rūšių n a m a i
Valdžios
Pagal dabartinį įstatymą,
inspektoriai
yra dviejų rūšių slaugymo
Slaugymo namai, kurie jau n a m a i
arba
sakytume
žinomi savo negerovėmis, bus p e n s i o n a t a i :
ekspertiški
daug dažniau tikrinami ir slaugymo namai, kurie privalo
pacientams bus
leidžiama turėti profesionalias slauges
susipažinti su to tikrinimo a r b a gailestingas seseris
rezultatais.
pareigose visą laiką, ir pusiau
Naujos t a i s y k l ė s nerei e k s p e r t i š k o s
slaugymo
kalauja daugiau pinigų iš patalpos, kurios turi tokias pat
vyriausybės. 1985 m. federali slauges tik dieninėje pamaino
nė vyriausybė išleido 7.8 bil. je septynias dienas savaitėje.
dol. tokių namų palaikymui. Administracijos
pareigūnai
Daugiau kaip 1.3 mil. vyres nori, kad tos taisyklės būtų
nio amžiaus amerikiečių, kurie visiems slaugymo namams
turi Medicare ir Medicaid suvienodintos.
aprūpinimą, gyvena slaugy
Federalinė
vyriausybė
mo namuose. Pagal Medicare moka 75% valstijos slaugymo
programą, federalinė valdžia namų inspektoriams už tų
išleido 6.5 bil. dolerių slaugy n a m ų
tikrinimą.
Pagal
mo namams išlaikyti praei veikiantį įstatymą, slaugymo
tais metais. Valstijos išleido namai privalo rmti valdžios
5.3 bil. dol. tom pačiom institu inspektorių tikrinami bent
cijom. S l a u g y m o
namai, kartą metuose. Tie namai,
norintieji
gauti
federalinė kurie chroniškai laužo taisyk
finansinę paramą, būtinai les, gali būti 'audžiami, o
privalo laikytis federalinių kartais net ir suspenduojami.
nuostatų. Paskutiniais metais
Federalinio Sv< ikatos depar
tokie
namai
d a u g e l i u i tamento pareigūnai nori. kad
amerikiečių pasidarė vienin būtų priimtas į s t a t y m a s ,
tele išeitimi, kadangi ligoni pagal kurį, jei vaistijos inspek
nės, pagal naują Medicare toriai derama: neprižiūri
—"—'
. slaugymo namų ir leidžia
Ukrainiečių vyrų choras, sauvaliauti tų namų admikuris pakviestas iš Lenkijos nistratoriams. kad federalinė
kurioje jie gyvena ir dainuoja, valdžia galėtų sulaikyti mokėatliks programą ir su koncer- jimus iš Medir ūd fondų už
tais aplankys 20 miestų JAV neprižiūrėjimą, kas yra ne
ir Kanadoje.
kartą jau pasit kę.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Amerikos laikraščių
redaktorių sąjunga pasiuntė į
Baltuosius rūmus telegramą,
kuria pareiškia protestą, kad
buvusios pateiktos klaidinan
čios žinios apie Libijos ir
Amerikos" santykius.
— Filipinuose
speciali
komisija, kuri rūpinasi naujos
konstitucijos sudarymu, priė
mė nutarimą, kad prezi
dentas būtų renkamas 6
metams, o Corazon Aquino
gali būti pareigose iki 1992 m.
Valstybė turėtų 24 senatorius
ir 250 narius žemuosiuose
rūmuose. Ten taip pat sako
ma, kad, kai 1991 m. baigsis
sutartis su Amerika dėl kari
nių bazių, jokia užsienio
valstybė negalės jų turėti,
nebent Senatas tai leistų.
— Britanijos slaptoji poli
cija praneša, kad šeši įtariami
teroristai buvo deportuoti į
arabų kraštus, tačiau nesako
ma į kokius kraštus. Jie buvo
atskilę nariai nuo palestinie
čių organizacijos, norėję
susprogdinti Amerikos amba
sadą ir britų kai kuriuos
valstybinius pastatys.
—
Johannesburge
tūkstančiai mokinių iš 40
mokyklų boikotavo klases. Šis
demonstracijos veiksmas api
ma visą juodųjų Soweto rajo
ną. Vyriausybė uždarė 33
mokyklas tame rajone, kai
studentai neateidavo į pamo
kas. Jei juodieji studentai ir
toliau nelankys klasių, val
džia uždarys dar daugiau
mokyklų. Šiai akcijai vado
vauja
Jungtinis demokra
tiškas frontas su Pietų Afri
kos kongresu.
— General Motors Corp.
praneša, kad kadilakai Eldo
rado ir Seville kainuoja 6%
mažiau, negu pernai. Eldo
rado kainuos 23,740, o Seville
26.326 dol.
— Japonijoje įvyko stip
rus žemės drebėjimas, gerokai
sudrebinęs namus ir sulaikęs
greitąjį
traukinį centrinėje
krašto dalyje. Nelaimingų
atsitikimų nebūta.
— Chicagos
orkestras savo
metus baigė su
likučiu naujiems
kestro biudžetas
21 mil. dol.

Simfoninis
fiskalinius
203,000 dol.
metams. Or
1987 m. yra

Oslo. — Nobelio 1986 metų
Taikos premija paskirta Elieser VViesel, kuris yra gimęs
Rumunijoje, o d a b a r gyvena
New Yorke.
Antrojo karo metu jis prara
do savo tėvus, kurie žuvo
nacių koncentracijos stovyk
lose. Jis pats, t a d a tik 16 m.
amžiaus, jau buvo išvežtas į
Auschvvitzo, o vėliau į Buchenvvaldo
koncentracijos
stovyklą, iš kurios išėjo tik
1945 m. ir tada apsigyveno
Prancūzijoje. Studijavo Sorbonos ir Paryžiaus universi
tetuose. Rašytojas, mokytojas
ir žurnalistas, o šiuo metu
profesoriauja
Bostono
universitete ir dėsto New
Yorko kolegijoje.
Yra parašęs daugiau, negu
20 knygų, kurių temos liečia
nacių koncentracijos stovyklų
gyvenimą Pirmoji jo knyga
buvo pavadinta „Mirties ange
las" ir skirta dr. J. Mengele
aprašymui, kuris buvo žino
mas savo žiauriais žydų ir kitų
koncentracijos stovykloje es
ančių kankinimais.
Prez. Reaganas apdovanojo
JĮ 1985 m. Kongreso aukso
medaliu, į v e r t i n d a m a s jo
veiklą žmogaus teisių gynime,
pasišventimą literatūrai ir
vadovaujant J A V Holokausto
tarybai.
Kai prez. Reaganas lankėsi
Bitburgo kapinėse, Vokietijoje
kuriose buvo palaidoti ir kai
kurie SS vyrai, E. Wiesel
ceremonijų
metu
priminė:
„Šita vieta, Pone Prezidente,
yra ne jums. Jūsų vieta yra su
SS aukomis", tuo išreikš
damas savo nepasitenkinimą,
kad tose kapinėse dalyvauja
prezidentas.

K a r d i n o l o žodis
Kardinolas kalbėjo spaudai
atskirai. Trumpame pareiški
me jis pasakė, kad pasitarime
buvo sutarta paruošti praktiš
ką planą, pagal kurį bus
palaikomi santykiai tarp
Bažnyčios ir valstybės.
Prieš tai vyriausybė leido
suprasti, kad Bažnyčiai nebus
daroma
jokių
nuolaidų.
Bažnyčios vadai reikalavo,
kad būtų leista sugrįžti dviem
dvasiškiam — vysk. Pablo
Vegai ir kun. Bismarck Carballo, kurie yra ištremti. Buvo
prašoma, kad būtų vėl leista
veikti katalikų radijo stočiai,
kuri jau uždaryta 8 mėnesius.
Ortegos baimė
Prez. Ortega po pasitarimo
sakė. kad jis turėjo progos
kardinolui paaiškinti labai
jautrią krašto situaciją, nes
yra pavojus iš amerikiečių
pusės, jog gali būti daroma
invazija į Nicaragvą. Jis taip
pat pasakęs kardinolui ir
kokius taikos žygius vyriausy
bė yra padariusi.
Jis
pareiškė viltį, kad
būsimieji
pasitarimai
leis
sunormalizuoti
pastovius
santykius tarp bažnyčios ir
valstybės.
Vyriausybės
pagrindinis noras esąs. kad
bažnyčia pasmerktų Ameriką
Nicaragvos reikaluose.
Vyskupų l a i k y s e n a
Iki šiol yra žinoma, kad
Nicaragvos
vyskupai
yra
praeitą
balandžio
mėne
sį pareiškę, jog bet kokia
pagalba Nicaragvos sukilė
liams ir bet kokioje formoje, jei
ji veda į krašto griovimą,
šeimų sunaikinimą arba į
Nicaragvos gyventojų skaldy
mą, turi būti pasmerkta. Tame
pareiškime nėra
minima
Amerika.
Sandinistų
gera valia
Prezidento kalbėtojas aiški
no, kad sandinistai tiki. jog
N i c a r a g v o s p r i m a s kard.
Obando padės taikai ir tauti
nei vienybei surasti kelią
Nicaragvoje. „Faktas, kad
prez. Daniel Ortega dalyvavo
pasitarime, jau yra geros
valios ženklas, jog norima
išrišti tas sunkias problemas,
kūnas dabar turime", rašo
sandinistų laikraštis Barricada.
Pasitarime, šalia prez. Orte
gos, dalyvavo prezidentūros
ministeris Rene Nunez ir
Teisingumo ministeris Rod
rigo Reyes. Kardinolą Omando lydėjo dar trys Nicaragvos
vyskupai.
Pažymima, kad kardinolą ir
prezidentą pasitarime skyrė
didelis ideologinis
pažiūrų
skirtumas.
Kaip žinoma, kardinolas
buvo didelis priešininkas prez.
Samozos režimui, bet kai 1979
m. sandinistai perėmė valdžią,
j i s greit, susipažinęs su
sandinistų tikslais, pradėjo
juos kritikuoti už nesilaikymą
duotų pažadų ir krašto vedi
mą komunizmo link.

— A m e r i k a pareiškė stiprų
protestą Nicaragvos vyriau
sybei už suimtojo amerikiečio
numatytą
teismą
Liaudies
tribunole Managvoje, kuris
kaltinamas ginklų perdavimu
sukilėliams. Eugene Hasenfus
lėktuvas buvo pašautas spalio
5 d. ir jo teismas būtų šališ
kas.
— Čilės prez. Augusto Pinochet paskyrė gen. Humberto
Gordon
atstovauti
armiją
keturių žmonių juntoje vietoje
gen. Julio Canessa. kuris
paskirtas kitoms pareigoms.
53,000 vyrų armija yra lojali
KALENDORIUS
savo prezidentui.
— San S a l v a d o r o prez.
Saplio 16 d.: Galas. Jadvy
-fose N a p o l e o n
D u a r t e ga. Gudigirdas. Dova.
pranešė, kad
įvykusiame
Spalio 17 d.: Ignotas.
žemės drebėjime žuvo 976 Mamelta. Kintautas. Gytė.
žmonės, apie 10,000 sužeista ir
apie 40.000 liko be namų. Žuvo
ORAS
ir du amerikiečiai. Amerikos
Saulė teka 7:02. leidžiasi
ambasadorius
kreipėsi į
6:10.
VVashingtoną,
prašydamas
padėti EI Salvadoro nelaimin
Temperatūra dieną 57 1..
giesiems.
naktį 37 1. Saulėta.
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai u i gautas prenumeratas
nesiunčiarai. A n t D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is
jo mokestį, a t ž y m i m a , iki kada yra užsimokėjęs.
D R A U G O prenumerata mokama it anjuto

tetas įstengė viską
gerai
m e t a m s 1 2 metų 3 mer..
i Š VYČIU
suorganizuoti Dievo Palaimos Detroito „Audinys" scenoje
$20.00
C h i c a g o ir C o o k Cx>unty
$53.00
$30.00
SUVAŽIAVIMO
$20.00
K a n a d o j e ( U S A . dol.)
$53.00
$30.00
parapijos sodelyje. Kuopos
CLEVELANDE
Užaienyje
$53.00
$30.00 $20.00
pirmininkė Magdalena Smai
$20.00
Kitur — A m e r i k o j e . . .
$53.00
$30.00
kienė ir Vladė Siurkienė. Bare
lis grįžo iš atostogų laiku daly
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$19.00
Rugsėjo 26-28 d. Clevelande vauti šioje gegužinėje rugpjū
dirbo Mykolas Abarius, Balys
įvyko Lietuvos Vyčių Vidurio- čio 16 d. J i su savo vaikaičių
Telyčėnas ir Algis Macionis.
Centro apyardos suvažiavi Chip buvo išskridę į AllenBilietukais aprūpino Romas
• Redakcija straipsnius taiso savo
• A d m i n i s t r a c i j a dirba k a s 
mas. Kuopų atstovai bei sve town d a l y v a u t i
nuožiūra. N e s u n a v i o t ų s t r a i p s n i ų
Macionis.
dien n u o 8:30 i k i 4:30, š e š t a 
Lietuvos
n e s a u g o . J u o s g r ą ž i n a tik iŠ a n k s 
čiai suvažiavo iš Daytono, Vyčių visuotiniame suvažia
d
i
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n
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a
i
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n
u
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8:30
iki
12:00.
Po pietų visi susirinko prie
t o s u s i t a r u s Redakcija už skel
Detroito, DuBois. Pa., Pitts- vime.
dovanų stalo, apkrauto gau
• Redakcija d i r b a k a s d i e n n u o
b i m ų turini n e a t s a k o . S k e l b i m ų
burgo, Southfieldo, MI.
.•»:«>—4:<H); š e š t a d i e n i a i s nedir
siomis dovanomis. Dovanų
k a i n o s p r i s i u n č i a m o s g a v u s prašy
Kitas dėmesio vertas įvykis
ba
Suvažiavimo posėdis vyko
paskirstymą pravedė Myko
mą.
— tai lietuvių kilmės jaunuo
Holiday Inn viešbutyje Wickį šį kraštą, kibome į bet kokį las Abarius, Salomėja Grigai
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lių stovykla netoli Manchesdarbą, Antanina ieškojo kelių tienė ir Elzė Kobelskienė.
liffe, OH. Buvo išrinkta nauja
ter,
Michigan.
Jadvyga
Gyvenimas
yra vaikas,
Detroito t a u t i n i ų šokių į savo pamėgtą talentą — liau
apygardos valdyba: kun. Gedi
Tėvai dažnai kalba apie
Į „Pilėnų" stovyklos uždary
Damušienė
labai
rūpinasi
bežaidžiąs
tau
prie
kojų,
šokėjų grupė „Audinys" spalio dies meną.
minas Kijauskas, S.J, (Clev.)
jaunąją
kartą, lyg jie nieko
mą atvyko arti 100 svečių iš
ateinančiomis lietuvių karto
— dvasios vadas, Pranė Pet mis, todėl ji suorganizavo šią 3 d. pradėjo savo septintuo
Be minėtų gabumų, Antani Detroito, Manchesterio, Ann įrankis, kurį tvirtai laikai bendro su ja neturėtų.
kus (Dayton) — pirmininkė, lietuvių kilmės stovyklą, kuri sius veiklos metus. Repeti- na yra puiki kulinarė. Ne Arbor, Toledo, Flinto ir kitur. rankoje, suolelis, ant kurio
Anonimas
prisėdi vakarop sode.
susirinko
trisdešimt kartą jos kepti raguoliai, tortai
Aldona Ryan (Dayton) — vi vyko liepos 27 — rugpjūčio 2 cijon
Svečių tarpe buvo Šv. An
Jean Anouilh
cepirmininkė specialiems pro dienomis. Dalyvavo 84 regist naujų ir buvusių „Audinio" puošė vestuvinius stalus tano parapijos klebonas kun.
DR. IRENA KURAS
jektams.
Rūta
Guzauskas ruoti stovyklautojai iš JAV, šokėjų. Pusmetį paauginusi Detroite.
Alfonsas Babonas su mama
KŪDIKIU IR VAIKLI LIGOS
0R. LINAS A. SI0RYS
Taduką, vėl
(Clev.) — vicepirmininkė narių įskaitant ir Virgin salas. savo sūnelj
Teko sužinoti, k a d A. Jony- Adele Poderiene, rašytojas
SPECIALISTĖ
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
sugrįžo šokių mokyti Rusnė nienė šiame prieškalėdiniame Vytautas ir Irena Alantai,
reikalams,
Jonas
Baltrus Stovykla taikoma
MEDICAL BUILDING
lietuvių
263o VV. 71*1 Street
3200 VV. 81st Street
Baltrušaitytė-Kasputienė. Jai laikotarpyje su savo meno dar žurnalistas Balys ir Marija
(DuBois* — vicepirmininkas k i l m ė s j a u n i m u i ,
Priima trečidd n u o 2 iki 5 v v.
kuris
Ofiso
tel. RE 7-1168;
Virgis Kasputis. bais yra pakviesta: į Tarp Gražuliai, žurnalistas Stasys
jaunųjų reikalams, Margareta nebemoka ar niekad nemokė p a d e d a
Ketvirtad n u o JO v r ik. t> v.v
RęzkL 385-4811
Papeaka (Dayton) — sekre jo lietuviškai. J . Damušienei Tikimės, kad pirmosios repe tautinį Institutą Detroite, į ir Erna Garliauskai, žurnalis
Susitarimui >kambmt 436-5566
ticijos entuziazmas per metus Chicagą — Balzeko Lietuvių tas Antanas ir Bronė Sukaustorė, Tomas Brūzga (Du Bois) kompetetingai
vadovaujant,
Dr. Tumasonio ofisą v treme
nesumažės.
— iždininkas, Vilimas Koli- y p a t i n g a i
Kultūros muziejuje papuošti kai.
stengiamasi
DR.
VIJAY
BAJAJ
DR. S. LAL
čius (Pitts.) ir Charles Maču- stovyklautojams
Nata Zarankaitė kalėdinę eglutę; į Clevelandą
Kuopos pirmininkas Bro
suteikti
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
tas (Clev.) — iždo globėjai, galimybės išmokti apie savo
savo meno darbų parodai. Bus nius Valiukėnas padėkojo į
SPECIALYBĖ - V I D A U S LIGOS
2454 VV. 71st Street
Jurgis Mikalauskas (Dayton) tautines šaknis, dalyvaujant
ir pas mus; turėsime progą stovyklos
IR ODOS CHIRURGIIA
434-2123
uždarymą
atvy
(Augiui nuimami ofise)
ir Andrius Rozgers (Pitts.) — atitinkamoje veikloje, kaip
Pirm. 2-7. Antr. ir
susipažinti su jos meno dar kusiems svečiams ir auko
2434 VV. 71 Street. Chicago
ketv. 9-12. Penkt 11-2
tvarkos prižiūrėtojai, Mari šokiuose, dainų būreliuose,
bais ir bus galimybė apsi tojams aukojusiems pinigais ir
Ofs. t e l . LU 5-0348; Rez. PR «-5533
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai i
ja Vaglia (Pitts.) — Lietuvos meno bei darbelių grupelėse,
rūpinti kalėdinėmis dovanė d o v a n o m i s , p a s k e l b d a m a s
Vai.: pirm., antr , ketv , penkt.
DR. FRANCIS MA2E1KA
reikalų komiteto pirmininkė, žaidimuose ir sporte. Iš mūsų
lėmis. Nepraleiskime puikios aukojusių pavardes.
nuo 12 iki 6 v v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sally Miller (Dayton) — kul tarpo stovykloje dalyvavo 79progos.
Moterų vadovė Onutė Se4255 VV. 63rd St.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
tūros komiteto pirmininkė, tos kuopos narių F . ir S. Zager
Nijolė Zelveder lenienė padėkojo sesėms šau
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-^
Alvina Luiza (Clev.) — apeigų dukraitės Tanya ir Danielle
DR. EDMUND L CIARA
6-0; antr 12-6; penkt 10-12; 1-o
lėms už talką virtuvėje, už
OPTOMETRISTAS
komiteto pirmininkė, Vincas Zager, 102-ros kuopos narių J.
iškeptus ir padovanotus pyra
Tel. 436-7700
2 7 0 9 VVest 51st Street
Gražulis (Clev.) — spaudos Stanievich vaikaičiai J o n a s ir
„ P I L Ė N Ų " STOVYKLOS gus.
VIDAS
J.
NEMICKAS, M.D.
Tel. — 4 7 6 - 2 4 0 0
reikalų tvarkytojas.
UŽDARYMAS
F.A.C.C.
Stovyklos
salėje
buvo [Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
Robertas
S t a n i e v i c h bei
Šeštadienio rytą, Holiday Saginavv
KARDIOLOGAS
antr. ir penkt. 10-4, iešt 1 0 - 2 vai
suruošta trijų menininkų paro
miesto
149-tos
Spalio 5 d. nuvykęs į
Inn Cambridge susirinkimo kuopos narės Stellos McLeod
Širdies ligos
da. Albinas Grigaitis išstatė 8
Ofs. 733-4477;
„Švyturio" j6rų šaulių kuopos
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
salėje kun. Gediminas Kijaus vaikaičiai Heather ir Charles
Rez. 246-0067; arba 246-6581
skulptūras ir paveikslą. Česlo
Valandos pagal susitarimą
„Pilėnų stovyklos uždarymą
kas, S.J., pasveikino susi McLeod.
vą Pliūrienė — 5 paveikslus.
DR. L DECKYS
jau
radau
plevėsuojančias
Namu 584-5527
rinkusius su pranešimu apie
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Mykolas Abarius — 5 paveiks
Kuopos
nariai
šiltai
JAV ir Lietuvos vėliavas.
DR.
ALGIS PAULIUS
Lietuvos Krikščionybės 600
SPECIALYBĖ - NERVU IR
lus.
Parodos * eksponatai
Netoli stovykjos pastatų esan
ORTOPEDINĖS LIGOS metų jubiliejų, kurį lietuviai atsisveikino su kun. Albertu
E M O C I N Ė S LIGOS
nebuvo parduodami.
CHIRURGIJA
čiose dviejuose lauko krosny
CRAVVFORD MEDICAL BU1LDING
visame pasauly minės 1987 Cyleicki, išvykstančiu į kitą
Svečiai
vaišinosi,
šneku
6132
S.
Kedzie, Chicago, III.
vietovę
tęsti
aukštesnes
studi
6 4 4 9 So. Pulaski Road
se Liudas Selenis ir Antanas
metais. Reikia pažymėti, kun.
Tel. 925-2670
čiavosi
ir
džiaugėsi
gražia
jas.
P
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kelerius
Valandos
pagal
susitarimą
Šiurkus kepė viščiukus ir ka
Kijauskas daug laiko pašven
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 6012CĮ
diena. Broniaus Valiukėno
metus
kun.
Al
savaitgaliais
tė rinkdamas istorinius fak
Tel. 742-0255
Rusnė Kasputienė. „Audinio" va lakutus. Virtuvėje, gi, kaip pareiškimu, jei tik bus gražus
DR. A. B. GLEVECKAS
Dievo
P a l a i m o s dovė
bitės triūsė moterų vadovės
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tus, kurie vedė prie Lietuvos talkino
parapijoje. Liepos 5 d., po šv.
Onutės Selenienės vadovauja oras, „Pilėnų" stovyklos var
Tel. — 2 3 3 - 8 5 5 3
krikšto 1387 metais.
Tel. 282-4422
tai šeštadieniais ir sekmadie
Mišių, įvyko atsisveikinimo
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
mos
šaulės:
Salomėja
Grigai
Susirinkime dalyvavęs sve
A
N
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DR. ROMAS PETKUS
3921 VV. 103rd Street
pokylis.
tienė, Onutė Abarienė, Sofija niais bus atidaryti ir norin
čias dr. Viktoras Stankus savo
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA
JONYNIENĖS
Valandos pagal susitarimą
tieji
galės
atvažiuoti
ir
čia
Mūsų
floridiečiai
nariai
Sirutienė, Stefanija Telyčėkalboj pabrėžė, kad lietuviai
C h k a g o Eve Institute
L I A U D I E S MENO
Dorotėja Martin ir jos šeima
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
nienė,
Liuda
Macionienė, praleisti rudens dieną.
4200 N. Central A v e .
būtinai privalo rašyti laiškus
PARODA
A. Grinius
siunčia mums įdomias žinias.
DR. JANINA JAKŠEVICIUS
Valandos pagal susitarimą
Bronė Vasiliauskienė ir Elzė
juos adresuodami M r. P a t Dukraitė Dana Ona toliau
Kobelskienė; jos ruošė viš
\ JOK S A
rick B u c h a n a n , T h e White
DR. L D. PETREIKIS
Šių metų, gruodžio 7 d. Kul tienai ir kalakutienai įvairius
laimi žymenis už tautinių
VAIKI;
LIGOS
House, Washington, D.C.,
DANFU G Y D Y T O ! A
šokių šokimą bei grožio tūros centre 25335 West Nine priedus, kurių tarpe buvo ir
6441 S. Pulaski Rd.
Mokslas miega ir knarkia
20500, pareikšdami prieš
8104 S. Roberts Road
Mile
Road,
LB
Detroito
apylin
konkursuose. Dana priklauso
V a l a n d o s pagal susitarimą
skanių grybų, Prigrybavo ir į bibliotekose, o išmintis yra
1 mvlia į vakarus nuo Harlem \ v e
taravimą JAV-ių vyriausybei,
9r. Petersburgo baleto teatrui, kė ruošia A. Jonynienės darbų „Pilėnus" grybus atvežė Anelė visur, žvali, besistiebianti.
Tel. 563-0700
6132 S. Kedzie Ave., C h i c a g o
kuri Sovietų Sąjungos reika
mokykloje figūruoja garbės meno parodą.
Valandos pagal susitarimą
WA 5-2670 arba 48<»-4441
Pašukonienė, Stasė RatniJosh Billings
lavimus tenkindama, depor
sąrašuose ir priklauso Natio
A n t a n i n a detroitiečiams
DR. K. A. JUČAS
tuoja Rusijon JAV-ių piliečius
DR. FRANK PLECKAS
nal Honor Society. Ji mokosi gerai pažįstama. J a u daug
O D O S LIGOS
be jokio teismo. Tai priešinga
(Kalba lietuviškai)
Canterbury School ir tikisi metų, ji mūsų namus puošia
KOSMETINĖ CHIRURGIIA
demokratijos įstatymams ir
OPTOMETRISTAS
STATEMENT 0 — — Į MANAGEMENT AMO CIMCULATION
Valandos pagal s u ^ i t a r i m j
tęsti aukštesnes studijas.
keramikos
vazomis,
laisvei.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
J2 OATE O* *SLINC
i " S
Helen
Santorum
atostogų
originaliais
šiaudelių
paveiks
DRAUGAS (THE LITTOAH1AH DAILY FRICTD
„Contact lenses"
JO Į Oįp j 0 1 0 j p e r .
;
Sekmadienį visi dalyvavo
DR. A L G I R D A S K A V A U Ū N A S
)
Į 1J6 i 1J0
proga
aplankė
koplyčias
bei
p 'MOUVK* o* <sut
otCEPT SOTDAY, NMTOAY, N" 2 £ 2 $ * r * m « o » M U A I M C H T O I
lais,
eglutei
kalėdiniais
šiaudi
2618 VV. TIst St. — Tel. 737-5149
šv. Mišiose DMNP bažnyčioje,
Specialybė vidaus <r kraujo ligos
TUESDAY AFTER MORDAY HOtIDAY, !»EW YEAR'S
,".
™* , „ „ ^
Vai paga! susitarimą. Uždarvta trec"
• ANP CHRISTMAS
[
254
j
$53.00
Nechirurginis išsiplėtusių venų
per kurias buvo prisaikdinta istorines vietoves Washington, nukais.
Pagrindą tautiniam menui ji
ir hemoroidų gydymas
Dr. Tumasonio ofisą perėmė
nauja vyčių apygardos valdy D.C, bei Philadelphijos rajo
4545 rf. 63RD STREET, CHICAOO, IL. 60529
5 5 4 0 S. Pulaski R o a d . T a i . 585-2802
ne;
pabuvojo
ir
Poconos
atsinešė
iš
Lietuvos,
iš
Suval
ba.
T. RAMA. M.D.
Valandos pagal susitarimą:
kalnuose.
j 4545 W. 63RD STREET, CHICAGO, IL. 60629
kijos lygumų. Kai mes atvykę
Specialybė — Chirurgija
Tuoj po Mišių buvo pietūs
Penkt.. antr.. ketv ir penkt
2454 VVest 71st Street
Betty Petroski ir Marija
Liurdo šventovės valgykloje,
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus
Tel.
434-1818 — Rez. 852-0889
J£n^WT>^CATH0LIC_P*ESS SOCTETY, 4545 W. 63RD ST. , CHICAGO, IL 60629
Euclid, Oh. Kuklioj šventovės Keller dalyvavo ištaigingose
| iOtTOft « M —4 <">—*» I M b * . « « » • •
~ ~ ~
— —
—
1
!
_
Vai.: pirm . antr., ketv ir penkt
DR. JOVITA KEREUS
koplytėlėje, prieš Švenč. vestuvėse liepos viduryje
3 iki 7 v v. Tik susitarus
Į j Į ^ j y t S V A , M.I.C., 4545 W. 63W> S T . , CHICACO, TL. 60629
Five Mile Road, Livonia,
Dantų Gydytoja
Sakramentą, buvo prisiminti netoli Hamiltono, Ontario
Michigan, 48154. Parašykite ir
j F. GARŠVA. M . I . C , 4545 W. ' » S T . , CHICAGO, tt. 60629
DR. ANTANAS G. RAZMA
TRADE CENTER BUILDING
mirusieji Lietuvos Vyčių or provincijoje. Kanadoje. J a s iki jūs jam laiškutį.
;,»%»,<-• ,f ,
Mackinaw
City,
Michigan
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
' • f « w * r*«» #^s# » , <•
9525
So.
79th
Avenue.
Hickory
Hills
******
flr#v
ganizacijos nariai.
Kuopų
m. m mtkm *•* ofTme* „
Puikiame ore praėjo „Lietu
2636 W. 71«t St.. Chicago, M.
[Ant 95th St. 1 b»c*as į 'ytus nuo Roberts Rd.)
atstovams skaitant mirusiųjų palydėjo Virginija Kirsh, kur
T*.: 4 3 * 4 1 0 0
viško
Balso"
radijo
valandė
*VM«
COMVUTI •MILING AOOMCM
T a i . 598-8101
Vai pagal suatarimą
lietuvišką
11800 S o t h w > t Hlghw»y
T.TT»IAMTAM rATMftfrr PBFS<; cnrTrTY
vardus ir pavardes, jų atsi visos a p l a n k ė
45A3
W.
63RP
ST,
lės gegužinė. Gero lietuviško
{S0S-PR0fIT CORP.)
•_£HICĄCQ» I L . MM
Palos H*tghts. M. 60463
minimui buvo uždegtos žva pakelės kryžių Šv. Antano
maisto
gausybė
visus
gundė.
Tel. RF-liance 5-1811
(312) 361 -0220
(312) 361 -0222)
parapijos
bažnyčioje.
Šį
kryžių
kės.
DR. WALTER J . KIRSTUK
<• *mom •o»o«oto««$ *O«*<-.AGC»S A*Oo-»tm ttcviTv xo.o<wicmtmco* woto*wo i «w«Ta»vo«f o* rci*
sukūrė Jurgis Daugvila. Kry Lietuvos Vyčiai Leonardas
Tuomi suvažiavimas pasi
Balkus, Estelė Gogelis, bei
Lietuvis gvdvto<as
DR. LEONAS SEIBUTIS
žius buvo pastatytas 1985 m.
QM»i.gTT m*umQ moemm
baigė. Kuopų atstovai ir sve
3 9 2 5 VVest 59th Street
Emma
ir
P
r
a
n
a
s
Povilaičiai
INKSTU PŪSLĖS IR
ir pašventintas šių metų liepos
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt
čiai išsiskirstė į savus mies
P R O S T A T O CHIRURGIJA
padėjo
radijo
klubo
pirm.
K.
20 d. Kryžius yra 24 pėdų
nuo 12-3 va L popiet ir 5-7 vai vak.
tus, pasiryžę dirbti Dievui ir
2656 VV. 63rd Street
B
aukščio ir savo tautiniu menu Gogeliui šią gegužinę paruoš
Treč. ir šešt uždaryta
Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p p
'
^S^^rS^^š^SS^šSSi^^SšSx?
=sr
Tėvynei ir kuo uoliausiai
toje vietovėje yra tikras uniku ti.
Sešt p.igal susitarimą
Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9
skleisti lietuvybę ir veikti dėl
s g g g g l o».*f«c
Sveikiname Vidą Gogelyte,
mas.
Lankytojos širdingai
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5S45
Lietuvos laisvės.
DR. P. KISIELIUS
f X-f»»J ANO *ATU»f O* CmCULAII)*
« « « A « i«o co"»s »AC«
Acrtį»L«jo c o n n o ITC«.<
State
universitete
dėkoja Šv. Antano parapijos Wayne
'5».» »U«.l«~«0 « t A « I ? ^ 0
a i n i
GYDYTOĮAS
IR C H I R U R G A S
Vincas Gražulis
Edmundas Vižinas. M.DM S.Cj
A TOTAI m CO».M H M M M
klebonui
už
p a r o d y t ą įsigijusią laipsnį odontolo
6963
6827
1443 S o . 50th Ave., Cicero
Specialybė — Vidaus ligų gvdytoias
! * '*™??>'° _ *<x"sTtocmi»umo»
gijos
psichologijoje.
Tuo
tarpu
vaišingumą.
232
Kasdien 1 iki 8 vai. vak.
214
Kalbame lietuviškai
L I E T U V O S VYČIAI
jišskvrus treč. §e$t 12 iki4 vai popiet
Jurgis Kasė jau sveiksta po užuojautą reiškiame buvu
6411
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
62«4
SOUTH F I E L D E
Valandos pagal susitarimą
operacijos ir pamažu gerėja. siems nariams Neveroucks
6643
6498
šeimai,
kurių
motina
Marija
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 6
į
«*»»VA» OQ»^VI»««rrA»V. AAIBĮTIHII A M M u Ą l į į ^
152.
144
Metinė mūsų šeimos dienos Tuo pat metu ir Marija buvo rugpjūčio 3 d. iškeliavo
DR. IRENA KYRAS
|« 'OTAlO»T«
T , ,
Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772
6795
gegužinė jau praėjo. Tai paguldyta į ligoninę. Abiem
DANTŲ GYDYTOJA
6642
amžinybėn. Lai ji ilsisi ramy| * ęDWM «OT OiI1>l»UTl»
inkime
greit
pasveikti.
Cassie
PROSTHOOONTiCS - karūnėlės.
97
vienas vasaros renginys, kurio
DR. PETRAS 2LI0BA
no
e
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visi 79-tos Lietuvos Vyčių Bay ir Ann Calvin aplankė "*J 71
75
2859 W 59 St. Chicago
6745 VVest 63rd Stre*t
Soffi
kuopos nariai kasmet laukia. Garbės narį Antaną Dainių
'•——»-»' Į
696J
Į
6827
Tai. 4 7 8 - 2 1 1 2
Vai
:
pirm
, antr., ketv. ir penkt 3-6,
Convalescent
Vertė
Rengimo pirmininkė Marga- University
Valandos pagal susitarimą
mibonneonKtarii
Šeštadieniais pagal susitarimą
ret Nashlon ir darbštus komi Center. J o adresas yTa 2H550 Aleksandras Pakalniškis. Jr.
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Kaip kelti

VERGU PASTATYTAS
MIESTAS ARKTIKOJE

DORINI GYVENIMĄ?
Amt-r'koje
yra
iškilę*
susirūj . n i m a s
moraliniu
auklėjimu mokyklose. Sten
giantis įtikti kuo didžiausiai
daugumai vengta mokyklose
duoti moralinį auklėjimą kaip
. kį, o jo vietoj buvo vykdoįr.as vadinamas „values
clarificaiion" —vaikųjau turi
mų vertybių ryškinin, is
M o k i o j a s , vietoj mokės, k
teisinga, kas ne, vaikų k,, usia pasisakyti savo nuomones
ir savo tarpe diskutuoti. To pa
sek? įėję vaikams labai paaiškėi.i, kaip jie nori elgtis, bet
toks mokymas dar jų neiš
moko, kaip jie turėtų norėti
elgtis. Vertybių
ryškinimo
metodas yra kaip tik vertin
gas mokykloje, kurią lanko
skirtingų tradicijų auklėjami
vaikai. Bet 6 a jau daroma
labai didelė prielaida: kad vai
kai būna auklėjami namuose
bei per bažnydą, kuriai šeima
priklauso, kad vaikai ten iš
moksta, kaip jie turėtų elgtis,
kad jie ten formuojami.
Tačiau pasirodo, kad dau
gelis vaikų nelanko sekmadie
ninių bažnyčios mokyklų ir
namie negauna auklėjimo iš
mažai su jais pasimatančių
abiejų dirbančių tėvų. Iš tik
rųjų dažnai labai mažai vaiko
dienos telieka praleisti su
tėvais, jei jie ir deda sąmonin
gas pastangas savo vaikus
auklėti. Nuo ankstyvo ryto
mokykloj, tada dar pomokyklinio sporto žaidynės, kitom
dienom muzikos ar šokio
pamokos, tada dar pamokų
ruošimas
mokyklai, ruoši
masis
užmokykliniams
užsiėmimams. O lietuviukai
dar prie to turi savo lietuviš
kas organizacijas bei šešta
dieninę mokyklą. Tad kada gi
vaikas galėtų būti auklė
jamas?
Reikia pripažinti, kad lie
tuviškos jaunimo organiza
cijos, tiek ateitininkai, tiek
skautai, atlieka didele auklė
jimo rolę. Bet vaikai mokyk
loje praleidžia didžiausią
savo gyvenimo dalį. Jei ten jie
nėra pozityviai auklėjami, jie
užauga turėdami labai silp
nus moralinius
pagrindus.
M a n a u kad kaip tik dėl to
daugelis tėvų deda visas pas
tangas savo vaikus leisti į
p a r a p i n e s mokyklas. Bet
didžioji dauguma šio krašto
vaikų lanko viešąsias, ir todėl
jos nulemia krašto gyventojų
moralinį charakterį.
Susirūpinę apie vertybinį
auklėjimą JAV mokyklose. 10
filosofų, 10 psichologų ir 10
pedagogų pravedė studiją ta
tema, išleistą šįmet trijuose
tomuose. Šią studiją koor
dinavo kun. George McLean,
filosofijos profesorius Ameri
kos Katalikų universitete. Ši
studija kaip tik siekia rasti
pozityvaus moralinio auklė
jimo formas tinkamas viešose
mokyklose. Kun. McLean aiš
kina, kad dabar viešosiose
mokyklose vartojamos dvi
pagrindinės moralinio auklė
jimo formos: Sidney Simon
apibūdintas „vertybių ryški
nimas", (kurį čia aukščiau
apibūdinau). Šis metodas vai
kams duoda labai relatyvišką
moralės sampratą. Antroji for
ma tai Lavvrence Kohlbergo
„moralinės
dilemos".
kur
vaikams spręsti yra užduo
damos moralinės dilemos, o
jas vaikai skirtingai spren
džia pagal savo amžių, iš ko
pagal Kohlberg galima nusta
tyti asmens moralinį bran
dumą.
Tačiau
kun.
McLean
aiškina, kad toks auklėjimas
vis dar lieka tik žodžiai.
Moralinis
auklėjimas
turi
žmogų išmokyti daryti ne tik
gerai išmąstytus sprendimus,
bet ir įgalinti jį pagal savo
sprendinius gyventi. Mcl-ean
sako „Tai jau reiškia sufor
muoti mano charakterį ir
mano dorybes, kad. kai atsis
tosiu prieš sunkias situacijas,
nebėgčiau slėptis".

Studijos psichologų grupei
vadovavo Richard Knowles,
Duquesne universiteto psicho
logijos departamento direk
torius. Jie pradėjo su Eric
Eriksono brendimo psichoanalitiniu darbu ir ieškojo išei
ties taškų, kurie \ estų į pla
čiau visą žmogų apimantį
moralinio auklėjimo supra
timą. Vieną tokį išeities taškąjie rado šios studijos filoso
finiame tome. straipsnyje apie
jausmus i. moralę, kur rašo
ma, kad v kai turi būti įjaut
rinti apie įvairių situacijų
moralinę dimensiją.
Savo studijoje jie rado, kad
vienas efektingiausių būdų
vaikus įjautrinti moraliniais
klausimais tai pasako? Kitas
psichologas įsitikinę
kad
pasakų pasakojimas j čiausiai yra „geriausias ins
trumentas", kurį bendruo
menė turi gero charakterio
ugdymui savo nariuose. Jis
nurodo, kad pasakos asr enį
pagauna įvairiose plotmėse:
protinėje, vaizduotės.
*usminėje ir valios—no
-no.
Pasakos taip pat ne tik jau
niems, bet ir suaugusiems duo
da sektinus pavyzdžius, ko
labai trūksta anuose dvie
juose
„moralinio
sąmoninimo" metoduose.
Kevin R y a n , Bostono
universiteto
pedagogikos
profesorius, vadovavęs šios
studijos
pedagogų grupei,
pastebėjo,
kad
mokyklų
moralinė aplinka paveikia vai
kų sėkmingumą moksle. Reiš
kia, moralinis
auklėjimas
mokyklose reikalingas ne tik
tam, kad dorus vaikus užau
ginus, bet ir paties mokymo
vykdymui. Iš tikrųjų neįmano
ma vaikus turėti savo priežiū
roje po šešias valandas į
dieną, neperduodant jiems
kokių nors vertybių. Už tai
svarbu kreipti dėmesį į auklė
jamąjį momentą kad jis būtų
sąmoningai
panaudojamas
vaiko ir visuomenės labui.
Ryan
ragina
mokytojus
pripažinti, kad jų darbo didžio
ji dalis yra vertybių perda
vimas.
Šios studijos pedagogų
grupė, pastebėdama, kad vai
kai yra labai stipriai pavyz
džių paveikiami, ragina moky
tojus s t e n g t i s
vaikus
supažindinti su žavėjimosi
vertais suaugusiais. Pedago
ginė grupė taip pat rekomen
davo, kad mokytojai naudotų
visus mokomus dalykus moky
ti ne tik. kas yra gera litera
tūra ar teisinga aritmetika,
bet ir bendrai, kas yra gera,
kas yra teisinga. Mokyklos
turėtų sudaryti vaikams progų
savanoriškiems geriems dar
bams, tarnybai kitiems, kaip
padėti jaunesniems vaikams
ruošti pamokas,
padedant
seniems ar luošiems žmonėms
pirkinėtis ir pan. Galų gale jie
pabrėžė, kad mokytojai turėtų
taip dažnai su vaikais kelti
klausimą, kas yra teisinga,
kad tai pasidarytų vaikams
įprastinis klausimas.

Kai prieš keliolika metų
Sibiro šiaurėje lankėsi tuome
tinis Kanados ministeris
pirmininkas P. Trudeau, jis
aplankė ir Norilsko miestą,
esantį gerokai į šiaurę nuo
Arktikos linijos. Jis nustebo,
kad šiaurėje pastatytas gražus
miestas. Jis nesiteiravo, kas tą
miestą statė, kaip jį statė,
kokiose gyvenimo sąlygose jį
statė. 0 tik svarbu, kad tenai
pastatytas gražus miestas.
Apie Norilsko miesto staty
bą daugiau sužinome iš buvu
sių kacetininkų, kurie vargo ir
dirbo prie Norilsko esančiuose
kacetuose.
Norilsko milži
niškame kacetų
junginyje
buvo 5-7 skyriai arba atskiri
acetai po 4,000-;" 000 kaceti
ninkų kiekviename. Taigi prie
Norilsko esančiuose kacetuo
se visados būdavo 20,00030,000 kacetininkų, kurie statė
tą miestą, statė fabrikus, kasė
akmens anglis bei kitus
c
ir
mineralus,
i t. unkucai ir lemos metu
dirbo žiauriose
'bo sąly
gose: alkani, nup
didžiau
siame šaltyje ir vėjuje.
Kacetininkai tada už savo dar
bą nieko negaudavo. Dirbo tik
už duonos gabalėlį ir prastos
M-iubos kaušą. Jei duoto dar
bo k„cetininkas nepajėgdavo
pilnai atlikti, jam ir duonos
gabalėlis sumažėdavo. Todėl
ir Norilsko milžiniškame kacete kacetininkai kasdien mir
davo ne dešimtimis, bet net
šimtais. Jame buvo įvairių
tautybių kacetininkų. Buvo
daug ir lietuvių. Žinoma, kad
tame kacete žuvo per 400
Lietuvos karininkų.

j . VAICELICNAS
Stalino laikais sovietų
kalėjimuose ir kacetuose
daugiausia buvo politiniai
kaliniai, visai nekalti žmonės.
Jie buvo „kalti" tik tiek, kad
komunistinei sistemai buvo
reikalinga milijonai vergų,
kurie dirbtų tik už prastos
duonos gabalėlį ir balandos
sriubos kaušą.
Po Stalino mirties, kai
Chruščiovas
didžiumą
kacetininkų išleido iš kacetų
bei kalėjimų
ir Norilsko
didžiulis kacetas buvo pertvar
kytas, sumažintas. Kai kurie
to kaceto
skyriai
buvo
pritaikyti
darbininkams
gyventi. Reikia manyti, kad ir
dabar kai kuriuose Norilsko
kacetuose laikomi kacetinin
kai. o kai kuriuose gyvena
darbininkai — liaudis. Netoli
Norilsko dar veikė kiti kacetai: Dudinka, Igorka.
Vienas Amerikos katalikų
kunigas, lenkiškos kilmės,
buvo patekęs pas bolševikus
Antrojo pasaulinio karo metu.
Jis nelaisvėje išbuvo 23 metus:
15 metų Norilsko ir Dudinkos
kacetuose ir keletą metų kalėji
muose bei tremtyje. Kai jam
pavyko ištrūkti iš to komunis
tinio pragaro, jis. jau sėdė
damas lėktuve, peržegnojo tą
kraštą, kur jis daug kentėjo.
Laimė, kad jis buvo Amerikos
pilietis. Jis aprašo ir statybą
Norilsko, kurs tada buvo
paprastas
miestukas —
kaimas. Bolševikai statybai
geros technikos neturėjo. Jų
statybos technika — kace
tininkai. Taigi ir prie to mies

to statybos kacetininkai su
primityviais įrankiais kasda
vo amžinai įšalusioje žemėje
duobes iki 10-20 metrų gilumo,
kad būtų galima į jas įdėti
atramas n a m ų
statybai.
1 )ažniausia duobę kasdavo
taip. kad vienas kacetininkas
su kokiu nors įrankiu darba
vosi toje duobėje, kapodamas
įšalusią žemę, o kitas stovė
davo viršuje ant vėjo ir didelio
šalčio. -Jis ant virvės pririštu
kibiru ar kitokiu indu iš tos
duobės ištraukdavo iška
senas. Po pusvalandžio kasė
jas pasikeisdavo su iškasenų
ištraukėju.
Duobėje
dirbti
sunkiau, bet šilčiau, negu
stovėti ant vėjo prie 40 laips
nių šalčio.
Apie tą komunistinį šiaurės
rojų rašo Algimantas Žilėnas
savo straipsnelyje „Kur plaz
da šiaurės žvaigždė" (Švyt.
1984. Nr. 18, 28 p.). Jis rašo:
„Norilskas jaunas miestas...
Norilskas tai miestas ant
polių. Norilsko
pavyzdžiu
dabar statomi visi užpoliariniai miestai, BAM gyvenvie
tės... Dar viena Norilsko staig
mena. Užėję į kraštotyros
muziejų, greta daugelio įdomių
akvarelės meistrų čia matėme
ir lietuviškas pavardes — R.
Lebedy tės akvarelės
vaiz
duoja Lamos ežero apylinkes,
L. Bačiulienės kilimas sukur
tas Taimyro
tematika".
Nepasakyta, ar tos lietuvės
tuos paveikslus sukūrė būda
mos Norilsko kacete, ar jos
tuos paveikslus iš Lietuvos
atsiuntė į Norilską,
kad
pagerbtų
Norilsko
kacete
žuvusius lietuvius, kurie dirbo

prie Norilsko miesto statybos.
Toliau A. Ž. rašo, kad prie
Jenisejaus žiočių yra Diksono
miestelis, kurio dalis gyvento
jų gyvena Karos jūroje esamo
se salelėse. Jiems su miestu
susisiekti trukdo šiaurės van
duo, ypač žiemos metu. kada
siaučia didžiulės vandens ir
sniego audros. Žiemos čia
ilgos, o vasaros — trumpos.
A. Ž. toliau rašo: „Tas
mažas miestelis, o paminklų
nestokoja. Dar neišėjus iš
uosto teritorijos, greta medi
nių namelių ant betoninės
pakilos stovi laivo inkaras,
ant kurio briaunos lietuviškai
užrašyta „Klaipėda, Lietuva".
Net išsižiojau iš nustebimo —
kur Diksonas, o kur Klaipėda.
Čia du vyrukai mane užkalbi
no lietuviškai.
— Iš kur jūs. vyručiai! —
nudžiugau, po tiek laiko pirmą
kartą išgirdęs savo gimtąją
kalbą.
— Taigi štai mūsų vizitinė
kortelė, — juokiasi vaikinai,
rodydami inkarą. — Mes iš
Klaipėdos, jūrų p r e k y b o s
uosto, o navigacijos metu
padedame
diksoniečiams.
Mūsų visas būrys — dvide
šimt trys.
A. Ž. nepasako, kaip tie
vyrukai jį atpažino, kad jis
yra lietuvis. Gal A.Ž. ant
krūtinės turėjo
trispalvį
ženkliuką?
A. Ž. pamini, kad Antrojo
pasaulinio karo metu netoli
Diksono kovėsi vokiečių karo
laivas „Admirolas Šejeris" su
sovietų ledlaužiu „Sibiriakovas". Jis sako: „Ledlaužis,
kaip ir jo pirmtakas „Varia
gas*', pasirinko garbingą išei
tį — pasiskandino, bet nepasi
davė", A. Ž. nepasako, ar
pasiskandino ir to ledlaužio
jūrininkai, ar jie paskandino
tik patį ledlaužį.
Toliau A. Ž. rašo: „Nuste
bome mieste išvydę karves.
Centrine Diksono gatve žings
niavo penkios juodmargės
karvutės ir orus bulius.
Nekreipdama į nieką dėmesio,
ši kompanijėlė ėjo savo keliais
į kalniuką. Bulius, prasilenk
damas su turisčių grupele,
staiga sustojo. Piktai įsiręžė į
raudonos striukės savininkę,
kuri.
nesuprasdama
labai
tinkamo koridai momento,
bailiai pasislėpė už žalius ir
mėlynus apdarus vilkinčių
turisčių. Pasirodo, Diksone
arti pusantro šimto karvių,
kurių kiekvienos išlaikymas
valstybei čia per m e t u s
kainuoja 4,000 rublių. Išlaidos
didelės, betgi reikia mažie
siems diksoniečiams šviežio
pieno".

Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovės" centro valdyba 19H6-I989 metų kadencijai. Tš
kairės sėdi: Albinas Karsokas — kultūrinių reikalų vadovas. Anatanas Jonaitis — pirminin
kas; stovi: dr. Viktoras Stankus — vicepirm., Stasys Mačys — iždin.. Bronius Bernotas — sekr
(Nuotraukoje nėra Kosto Juškaičio —ryšininko su valdžios įstaigomis).

FLORIDOJE
DAIRANTIS
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Daugelis šį straipsnį skai
tančių tėvų turbūt jau pagal
K i t o s Floridos
Pasiekę Floridos
šiaurinesvietos
sritis bandvsime
vojo, kad šie nurodymai tinka
ne tik mokytojams, bet ir susipažinti su šiaurinėmis įdomybėmis, miestais ir
tėvams, jaunimo organizacijų Meksikos pajūriu. Važiuojant Interstate '.0-ju
globėjams ir visiems, kurie dir greitkeliu į vakarus nuo Jacksonvillės, įžengiama į
ba su vaikais. Bet jie iš tik pušynus ir lengvai kalnuotas vietas. Išsukus į 441
rųjų tinkami ir suaugusiems. plentą pietų link galima apžiūrėti pradėjusį nykti
Visi mes turime dažnai klaus Lake City miestą (10,000 gyv.). kuris yra lyg ir
ti, ar tai yra gera, ar tai yra kryžkelėje iš vakarų į rytus ir iš šiaurės j pietum nes
teisinga? Visiems mums rei netoli sueina didieji greitkeliai. Toliau I-10 greitkeliu
kia
matyti
pasigėrėtinų važiuojant ir laikinai perėjus šiaurėn į 1-75 greitkelį
asmenų pavyzdžius. Visiems sieksime White Springs miestą, su apie 850 gyv. Tai
mums yra svarbios geros kadaise buvęs vasarviečių miestelis, nes pastatytas
„pasakos", kaip mūsų mora apie sieros šaltinius. Tuos šaltinius seniau indėnai
linio lygio kėlėjos.Bet būdami laikė gydomomis versmėmis, tikėdami, jog po mūšy
jau suaugę turime galią jų gautų žaizdų kariai greit galėdavo atsigauti. Prie
patys pasiieškoti ir jomis Suvvannee upės yra 250 akrų miškingas parkas,
dalintis. Gera klasinė literatū vadinamas Stephen Foster State r'olk (uiture
ra suaugusiems atlieka geros Center. Lankytojų pastate dioramos parodo šio
pasakos rolę Tokių nie kompozitoriaus garsiausias dainas, rankraščius h
kuomet neturime išaugti ir kitus eksponatus. 200 pėdų aukščio bokšte su varpais
joms reguliariai laiką skirti, yra dar dvi dioramos. Yra piknikavimui vieta,
jei dar norime morališkai jojimas tik 50 c.
tobulėti.
Sugrįžus į 1-10 greitkelį ir toliau tęsiant k<;;>nę į
a.j. z. vakarus pravažiuojama Live Oak miestelis <aDie

A. Ž. aprašo Diksono mieste
lį prie Jenisejaus žiočių. Betgi
prie Jenisejaus žiočių žemė
lapyje pažymėtas Golshinka
miestelis, o Diksono miestelio
visai nėra pažymėto. O gal
Golshinkos miestelis pavadin

tas Diksonu?
A. Ž. aprašo Sibiro šiaurės
miestus iš gerosios pusės, bet
jis visai nieko nepažymi iš
blogosios pusės. Kiek blogo
pavergtoms tautoms padarė
prie tų miestų įsteigti kacetai,
kuriuose žuvo šimtai tūkstan
čių ar net milijonai nekaltų
žmonių. Juk sakoma, kad
Stalinas savo valdymo metu
tiesioginiai išžudė apie 50 mil.
žmonių ir apie 20 mil. žmonių
išžudė netiesioginiai. Netie
sioginis
žmonių žudymas,
kada tie kaliniai — kacetinin
kai taip iškankinti ir išbadėję
grįždavo į savo kraštą ir čia
mirdavo už dienos, mėnesio ar
metų. Žinome, kad pik. Talevičius, kai jis grįžo iš Sibiro
kaceto, sukrito ir mirė Kauno
geležinkelio stotyje, nepasie
kęs net savo tėviškės. U kur
kiti milijonai tokių nelaimin
gųjų? Bet komunistų siunčia
mi turistai, ypač spaudos
žmonės, privalo apie komu
nistus rašyti tik iš gerosios
pusės, nežiūrint komunistų
padarytų žiaurumų, žudymų
ar panašių veiksmų.

KRIKŠČIONIUMARKSISTU
DIALOGAS BUDAPEŠTE
„Nežiūrint
kai
kurių
nesutaikomų skirtumų, dialo
gas tarp marksistų
ir
komunistų galėtų suvesti dvi
didžiules pasaulines jėgas ge
riems darbams", pareiškė kard.
Paul
Poupard,
Vatikano
Sekretoriato
Netikintiesiems
pirmininkas,
MTI
vengrų
žinių agentūrai rugsėjo 25
duotame interviu, besiruošiant
krikščionių-marksistų
dialo
gui,
vykusiam
Budapešte
spalio 8-10. Pripažindamas,
kad katalikybė yra dvasinė
jėga, o marksizmas — ideolo
ginė realybė įvairiuose šian
dienio pasaulio kraštuose, jis
pasakė, kad pagal Bažnyčios
mokymus yra ne tik įmano
ma, bet net ir būtina koope
ruoti bendrame pasiryžime,
s i e k i a n t žmonių p a d ė t i e s
gerinimo ir pasaulinės taikos.
Pašnekesyje jis pabrėžė dabar
tinę Bažnyčios pedagoginę ir
moralinę rolę marksistiniuose
kraštuose, formuojant sąžinin
gas, teisingas, darbingas ir
altruistiškas asmenybes. O
tokie piliečiai stipriai prisi
deda prie bendruomenių progso. Jis pakartojo, kad nors ir
k a t a l i k a i ir
marksistai
pripažįsta socialinio teisin
gumo būtinumą, jie radikaliai
nesutinka dėl priemonių.
Budapešto
simpoziumo
tikslas buvo ieškoti bendrų
..taisyklių darniam gyveni
mui bendruomenėje,
kurioj
žmonės nesijaustų išnaudo
jami, bet jų žmogiška vertė
būtų pripažįstama ir jų laisvė
gerbiama", pasakė kard. Pou
pard.

7.000 gyv.), kuris pasilieka kairiau ir be lentvpiūvių Kapitolių galima lankyti darbo dienomis ir tiktai iš
beveik nieko ypatingu nepasižymi. Pavažiavus ir anksto užsisakant grupėmis.
toliau miškingomis vietomis ir toliau nuo kelio retai
Maclay State Gardens yra 308 akrų parkas į
platumoms atsidengiant, už 80 mylių pasiekiama šiaurės rytus apie 5 mylias, prie US kelio 319. Seniau
Floridos sostinė Tallahassee.
privačios nuosavybės dabar viešas, turi azalijų,
Tallahassee miestas <apie 82,000 gyv.) yra paly kamelijų, rytų magnolijų krūmus ir kitokius medžius
ginamai aukštoje vietovėje, t.y. 216 pėdų nuo jūros bei augalus. Namas su restauruota svetaine ir valgo
lygio ir išsidėstęs neaukštų kalvelių apylinkėse. XVI muoju dabar naudojamas informacijoms apie
š. keliautojas Hernando de Soto čia žiemojo ir pralei augalus. Prie I>ake Bradford, apie 6 1/2 mylios į
do bene primąsias Kalėdas dabartinių Jungtinių pietų vakarus nuo sostinės, yra Tallahassee Junior
Valstybių žemėje. Floridos sostine miestas buvo Museum specialiai pastatytas vaikams. Čia vaikai
parinktas 1823 m., o metais vėliau iš rąstų pastaty gali žaisti traukinėliais važinėdami mišku, kiparisų
tuose namuose ėmė kurtis gyventojai. Tallahassee pelkėmis ir pievomis. Gali pamatyti pagautų gyvačių
didžiuojasi esanti vienintelė priešo neokupuota narvuose. Yra eksponatų iš istorijos, gamtos, meno ir
rankdarbių sričių pagrindiniame pastate. Įėjimas
konfederatų valstybių sostinė Pilietiniame kare.
Natūrai Bridge State Historic Site yra vieta, kur nebrangus.
\Vakulla Springs yra įdomi vieta tiesiai į pietus
konfederatai buvo atmušę šiauriečių kariuomenę ir
apgynę Floridos sostinę. Mūšis įvyko 1865 m. kovo 6 nuo sostinės apie 9 mylias ir nuo Wakulla miestelio
d. Tallahassee seniausias pastatas yra The iš 267 vieškelio pasukus į »61 kelią dar už kelių
Columns. Jį 1830 m. pastatė VVilliam „Money" mylių. Tai gražus kiparisų miškelis su giliausiu
Williams, turtingas bankininkas. Apsaugotas nuo Floridoje šaltiniu, siekiančiu 250 pėdų gilumo.
sunykimo ir perkeltas į dabartinę vietą pastatas Yra ir mažesnių šaltinių. Šaltiniai teikia daugiau
tarnauja kaip būstinė miesto Prekybos komisijai sia vandens Floridai, net iki 1.2 milijonų galionų per
dieną. Mažiausias kiekis užregistruotas 1931 metais
(Ghamber of Commerce).
Kalvotoje ir miškingoje vietovėje sostinė yra buvo tik 16 milijonų galionų. Vidutiniškai šaltiniai
žinoma savo gražiais darželiais, sodais, parkais ir teikia 252 mil. galionų švaraus vandens per dieną. Iš
keliais didesniais ežerais priemiesčiuose. Prie pieti stikliniu dugnu laivelių kristaliniai permatomame
nio Lake Jackson, šiaurėje miesto, yra indėnų vandenyje matomos žuvys, įvairūs jūrų gyviai ir
archeologinė vieta ir ją galima kasdien apžiūrėti, mastodono griaučiai. Taip pat galima stebėti įvai
rius paukščius jų natūraliose sąlygose. Įėjimas vidu
prieš tai paskambinant.
Floridos sostinės Kapitolius arba administra tiniškas.
cijos rūmai yra 22 aukštų pastate su senato ir atsto
(Bus daugiau)
vų rūmų patalpomis iš abiejų šalių. Senasis Kapi
tolius yra uždarytas atstatymo darbams. Naująjį
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MOSU KOLONIJOSE
Union Pier,

Mich.

METINIS NARIŲ
SUSIRINKIMAS

I'i;tnist«* D a l i a S a k a i t ė p o k a l b i o m e t u

D. SAKAITĖS PIANO
KONCERTAS
ROCHESTERY
Dalia Sakaitė gimė ir augo
šiame krašte, bet savo jaus
mais ir išvaizda yra tikra
lietuvaitė. J a u nuo penktų
metukų, jausdama
savyje
augančią meilę ir vis stip
rėjantį talentą pianino muzi
kai, pasišvenčia pianino muzi
kos studijoms giliai ir savimi
pasitikėdama.
•Ii įgyja muzikos bakalauro
laipsnį Cincinnati muzikos
konservatorijoje ir magistro
laipsnį Manhattan School of
'Music Nevv Yorke.
Siekdama vis aukštesnių
polėkių muzikiniame pasau
lyje Dalia dalyvauja įvai
riuose
pianino
muzikos
kompeticijose, atlieka stam
besnius piano rečitalius dide
liuose miestuose, kaip pvz.
Philadelphijoj,
Cincinnati.
Nevv Yorke, Floridoje ir kitur,
tik paminint kelis toje srityje.
Koncertas, kurį suorganizavo
prof. Nijolė Dėdinienė. dės
tanti pianino muziką Nazareth kolegijoje. įvyko Nazareth kolegijos gražioje tik
koncertams skirtoje salėje,
jaukioje ir su labai gera akus
tika. Koncertas buvo skirtas
ne vien Rochesterio ir apy
linkės lietuvių visuomenei, bet
taip pat Nazareth kolegijos
muzikos
departamento
profesoriams ir studentams,
studijuojantiems muziką tame
departamente.
Nors tai buvo graži vasaros
sekmadienio popietė, rugsėjo
2* d. 3 v. p.p., salę gausiai pri
pildė klausytojai, laukdami
pianistės pasirodymo.
Žvilgterėjus į koncerto prog
ramą buvo galima pastebėti
labai įvairų, skirtingų atlie
kamų kūrinių ir kompozitorių
pasirinkimą. įvedant veikalus
iš klasikinio, romantiško ir
modernios muzikos
laiko
tarpių.
Koncertas pradėtas Haydn
sonata A-mol (H XVI 46). kuri
buvo tartum ramus įvadas į
labiau audringus kūrinius toli
mesnėje programoje. -Jau iš
sonatos
atlikimo
'Allegro
moderato. Adagio.
Presto)
pajutome, kad Dalia yra puiki
pianistė turinti ne tik labai
gerą. įtikinančią, apvaldytą
piratų techniką, bet ir klasi
kinio muzikos periodo stiliaus
supratimą, išryškinant melo
dijos bei piano — forte dina
miškas detales. Toliau sekė
kūriniai iš romantiškojo laiko
tarpio. Ktudes symphoniques.
Op.i:$. su penkiomis variacijo
mis, kurios buvo išleistos po
Sohumanno mirties, laikomos
cerinusiu ir sunkiausiu išpil
dyti Roberto Schumanno
pianino muzikos kūriniu. Kūri
nys pareikalavo pianistės gi
laus įsijautimo į romantiškąjį

stilių,
skirtingų
nuotaikų
išryškinimo, išmąstyto t'razavimo. Dalia šį kūrinį atliko
įspūdingai,
tiksliai
inter
pretuodama,
nustebindama
klausytojus savo pasitikėjimu
kūriniui, stiprumu kairės ran
kos ir lanksčia pirštų tech
nika.
Toliau, tartum klausytojų
atsipalaidavimui.
Dalia
paskambino
Paderevskio
Melodie, Op. No 2. Tai lyriš
kas, gal kiek sentimentalus ro
mantiškas kūrinys, kuriame
melodingai
dainavo
for
tepijono
klavišai,
švelniai
užgaunami Dalios pirštų.
Malonus ir mielas buvo siurpryzas, tarpe pasaulinio mas
to kompozitorių iširsti lietu
vio kompozitoriaus Vaniūno
Sonatą — fantaziją,
kuri
disonantiškais akordais primi
nė moderniosios (ne rock and
roll) muzikos pasaulį. Kon
certo pabaigai Dalia pasi
rinko dvi plačiai žinomas
balades, tai Liszto Ballade No
2 in B Minor, kuri buvo atlik
ta dramatiškai su įspūdinga
dinamika, žaviai išryškinant
vidurinę lyrinę dalį. ir Chopino Ballade in G Minor. Op.23,
kurią beveik visada pasirenka
koncertų programoms pajė
gūs, pasitikį pianistai. Klausy
tojams prašant. Dalia bisui
paskambino
Saint-Saens
Gulbę.
Dalia Sakaitė savo atliktu
koncertu Rochesteryje paliko
jspūdį. kad jos muzikinis
kelias į ateitį yra šviesus ir
pilnas vilčių. Aš manau, kad
juo toliau, juo vis dažniau gir
dėsime palankių atsiliepimų ir
kritikų apie menininkę ir jos
koncertus.
Mielai Daliai linkiu ir toliau
ištvermingai siekti meno aukš
tybių.
Koncerto programoje pažy
mėta, kad D. Sakaitės kon
certą globojo Nazareth kole
gijos muzikos departamentas,
paremiant
lietuvių
Tautos
Fondui.
Vlada

Sabą f ir n ė

Beverly Shores Lietuvių klubo
narių dalyvavimas Union Pier
dr-jos renginiuose. Išskirtinai
paminėtinos ir žiemos metu —
gruodžio, sausio,
vasario,
kovo, balandžio — kas mėnesį
dr-jos nariams su atatinkama
programa bei užkandžiais
Harbert pensininkų namuose
surengtos 5 vakaronės ir meti
nių aukų paskirstymas ki
tiems. Kadencijos metu buvo
pasiųsta Lietuvių Fondo,
Lietuvių teisėms ginti komi
teto ir spaudos paramos rei
kalams netoli 800 dol.
Baigdamas savo praneši
mą, dr-jos pirmininkas E. Ven
gianskas išreiškė padėką drjos valdybos nariams už
pasišventimą
pareigose,
visiems nariams už talką
valdybai veikloje ir aktyvų
dalyvavimą bei aukas veiku
sios dr-jos įstatų pakeitimo bei
papildymo komisijos parei
g ū n a m s V. Bigeliui, V.
Kačinskui, Z. Mišauskui, B.
Beržanskienei, S. Juodakiui ir
P. Ašiūrai už atliktą darbą,
naują įstatų projektą ruo
šiant, ir ypatingai dėkojo drjos moterims visus metus savo
skaniais maisto gaminiais ir
auka daug prisidėjusioms prie
dr-jos renginių pasisekimo.
Dr-jos iždininkas A. Klima
vičius padarė pranešimą apie
kasos stovį pagal kurį kaden
cijos metu įskaitant ir Biule
tenio fondo aukas, draugijos
iždas paaugo 900.50 dol.
Draugijos Biuletenį reda
guojąs pirmininkas susirinki
mą painformavo apie Biule
t e n i o leidimo r e i k a l u s ,
Biuletenio fondo stovį, dėkojo
visiems bendradarbiams savo
rašytine medžiaga talkinin
kavusiems redaktoriui ir dr-jos
nariams aukomis rėmusiems
jo išleidimą.
Po apžvalginių veiklos
pranešimų Kontrolės komi
sijos narys P. Sidaravičius
perskaitė Kontrolės komisijos
aktą. rodantį, kad Union Pier
Lietuvių draugijos finansiniai
reikalai ir atskaitomybė tvar
koma gerai.
Didesnių diskusijų praneši
mų temomis nebuvo. Visi
pranešimai buvo susirinkimo
priimti ir patvirtinti. 1985-86
m. kadencijos valdyba savo
darbą baigusi atsistatydino.
Skelbiami 1986-87 m. Union
Pier Lietuvių draugijos valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai. Pravedus pusiau slap
tu
balsavimu
rinkimus,
vienerių metų kadencijai į drjos valdybą išrinkti ir parei
gomis savo pirmame rugsėjo
25 d. posėdyje pasiskirstė:
pirmininkas E. Vengianskas,
vicepirmininkė M. Nenienė,
sekretorius B. Šukelis, iždi
ninkas A. Klimavičius ir rei
kalų vedėja P. Mikštienė.
Kandidatai — R. Albrechtienė
ir B. Buikienė. Į kontrolės
komisiją išrinkti: primininkas A. Karaitis, nariai P. Sida
ravičius ir J Rudzinskas.
Kandidatai O. Petrienė ir S.
Liepa.

Union Pier Lietuvių drau
gija savo veiklos metus pra
deda ir baigia kiekvieneriais
metais rugsėjo mėnesį. Drau
gijos 25-rių metų sėkmingos
veiklos
įvairiais
pasireiš
kimais išmargintas
lapas
buvo užverstas rugsėjo 20 d.
įvykusiu metiniu dr-jos narių
susirinkimu, kuris gyvai praė
jo , , G i n t a r o " vasarvietės
valgyklos patalpose.
Susirinkimą 4 vai. p.p.
atidarė dr-jos pirmininkas E.
Vengianskas,
sveikindamas
gausiai susirinkusius narius,
linkėdamas darnios ir darbin
gos nuotaikos, svarbius dr-jos
organizacinius reikalus apta
riant ir sprendžiant. Sekre
toriauti kviečiama valdybos
vicepirm., laikinai ir sekre
torės pareigas einanti O. Kronienė. Pagal vietoje pateiktą
dienotvarkę
susirinkimas
buvo pradėtas perskaitytu
Tėvynės prisiminimo tekstu,
kuris, visiems atsistojus, buvo
išklausytas. Toliau buvo die
notvarkės priėmimas ir drau
gijos valdybos pareigūnų veik
los apyskaitiniai pranešimai.
Dr-jos pirmininkas E. Ven
gianskas savo išsamiame 198586 m. valdybos veiklos prane
šime nurodė, kad kadencijos
metų
valdybos
nutarimu,
kurią, be pirmininko, dar
sudarė vicepirm. O. Kronienė.
sekretorė
S. Girdžiūnienė,
iždininkas A. Klimavičius, rei
kalų vedėja M. Zubrienė ir
reik. ved. padėjėjas J. Stitilis,
buvo sušaukti 3 narių susirin
kimai. Jų metu paminėta
Motinos diena ir Lietuvos
kariuomenės atkūrimo metinė
sukaktis. Valdyba kadencijos
metu turėjo 11 posėdžių ir pa
sitarimų. Buvo surengtas 1986
metų s u t i k i m o p o k y l i s ,
Užgavėnių blynų vakarienė,
atskiras, su pamaldomis ir
akademine dalimi birželinių
trėmimų
paminėjimas.
Organizuotai
dalyvauta
Beverly Shores Lietuvių klubo
surengtame Vasario 16-sios
minėjime ir gausiai dr-jai
atstovauta garbės nario a.a.
dr. -Jono Valantiejaus mirties
vienerių metų sukakties minė
jimo ir paminklo šventinimo
apeigoje. Metų bėgyje išleis
tos 3 dr-jos valdybos biule
tenio laidos, kuriose visi dr-jos
veiklos pasireiškimai buvo
atžymėti. Biuletenį (20 psl.)
nemokamai gavo visi dr-jos
nariai.
Korespondencinėmis
žinutėmis ir veiklos aprašy
mais, tilpusiais „Drauge",
..Laisvoje Lietuvoje" ir „Nau
jienose", lietuviškoji visuo
menė ir pasyvieji dr-jos nariai
apie dr-jos veiklą reguliariai
buvo informuojami. Susirinki
mo dieną, dr-jos narių sąrašuo
se yra 182 asmenys. Kaden
cijos metu įstojo 10 naujų
narių, mirė 2 — Marija Petravičienė ir Jonas Juodgudis.
Susirinkimas mirusius atsis
tojus minutės susikaupimu
pagerbė. Pažymėtinas glau ^
dus bendradarbiavimas su Be
verly Shores Lietuvių klubo
vadovybe bei nariais, gausus
Union Pier lietuvių dr-jos
narių dalyvavimas klubo ren
giamuose minėjimuose, ge
gužinėse bei banketuose ir

Išsirinkus naują Union Pier
lietuvių dr-jos valdybą, drau
gijos įstatų pakeitimo bei
papildymo komisijos pir
mininkas V. Bigelis susirinki
mui perskaitė komisijos siū
lomą pakeistų bei papildytų
įstatų projektą, kuris, kadan
gi specialiam susirinkime jau
buvo aptartas ir nariai su juo
buvo susipažinę, be didesnių
diskusijų buvo priimtas ir
patvirtintas.
Toliau buvo 1986-87 m. veik
los gairių aptarimas ir spren
džiami kiti pramatyti veiklos
einamieji bei organizaciniai
klausimai. Nutarta
nario
mokestį pakelti iš 1 dol. į 5 dol.
metams,
metines
aukas
paskirti — 300 dol. Lietuvių
teisėms ginti fondui ir po 50
dol.
„Draugui" ir „Naujie
noms". Iš viso aukų paskirta
450 dol. Dr-jos 25-rių metų
veiklos sukaktį dar šiais me
tais atžymėsim specialia Un
ion Pier lietuvių draugijos
Biuletenio sukaktuvine laida
ir pavasarį (gegužės mėn.)
iškilmingu su menine prog
rama ir banketu. Biuletenio
redaktorui E. Vengianskui
išreikšta susirinkimo padėka
už biuletenio
redagavimą.
Pavesta naujajai valdybai
1986-87 metų žiemos sezono
metu rengti nariams vaka
rones.
Dienotvarkę išsėmus, susi
rinkimas buvo baigtas Lietu
vos himnu. Po susirinkimo
tose pačiose patalpose vyko
metinė dr-jos narių vakarienė,
kurios vaišių metu O. Petrienė
paskaitė įdomų homoristinį ei
lėraštį apie moterų rūkymą,
buvo smagiai pabendrauta ir
keletą
valandų
pasilinks
minta.
Malonu paminėti, kad šiuo
darbingu ir nutarimais pras
mingu susirinkimu Union Pier
Lietuvių draugija
užbaigė
savo veiklos dvidešimts ketvir
tuosius metus ir įžengė į 25-jų
sukaktuvinių metų džiaugs
mingą kelią, kalbantį apie šios
mažos lietuvių
pensininkų
kolonijos narių gyvastingu
mą, šiame kampelyje lietu
vybės palaikymo reikalams
nuoširdų pasišventimą ir drjos narių tvirtą tikėjimą į tėvy
nės Lietuvos laisvam bei
nepriklausomam
gyvenimui
prisikėlimą. Geriausios sėk
mės ir dar daug prasmingos
organizacinės veiklos metų
Union Pier Lietuvių drau
gijos 25 metų sukaktį Šveneinat.
Krsp.
KARAS PRIEŠ
NARKOTIKUS
Prezidento Reagano ir jo
žmonos
pastangoms prieš
narkotikus lemta nesėkmė,
joms liekant tik „teatru",
pareiškė
prel.
William
O'Brien, vienos Nevv Yorko
narkomanų gydymo įstaigos
vedėjas. Jis d a r paaiškino,
kad dabartinės
pastangos
atkreiptos į antinarkotinių
istatymų pildymą, liks tik
didžiule nesėkme, jei nebus
sumažintas
vartotojų
pareikalavimas narkotikų.

CLASSIFIED GUIDE
ATDARI APŽIŪRĖJIMUI SEKMADIENI
Nuo 1-4 vai. p.p.
6030 S. Kostner — 5 kamb. mūrinis s J
2 dideliais miegam. — 32 m. senume
Gražiai jrengtas rūsys, naujas šilumai pe
čius ir centrinis oro vėsintuvas. Labai
švarus, daug priedų. Geras pirkinys.
Šaukite dabar!
5938 S. Richmond — 6 kamb mūr., 3
dideli miegam., mod. virtuvė, nuo sienos
iki sienos kiiimai, ištisas rūsys, 2 maš
garažas, didelis kiemas vaikams
Paskubėkite.

No. 681 — 83 ir Calitornia. 5 kamb
mūrinis, 2 dideli miegam.. 1 Vz vonios, puiki
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu
įvažiavimu į 2 maš. garažą. Labai švarus
ir geras pirkinys. Šaukite dabar!
No. 714 — Brightone 3 butai. 3 butų
mūrinis su 5 kamb. ir 2 miegam, kiek
vienam bute. Ištisas rūsys. Nuomininkai
apsimoka šilumą. Geras pajamų nešėjas
prie 43-čios ir Calitornia Skubinkite ir
šaukite dabar
No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų
netrukdykite — 3533 West 66 Place. 6
kamb. mūrinis 3 dideli miegamieji,
modern virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su
šoniniu (važiavimu į naują 2-įų maš garažą.
Pusiau įrengtas rūsys. Aluminijaus soffit &
fascia. Nauji žiem. langai. Naujai dažyta
viduje ir lauke. Uždaras porčius galėtų būti
TV kamb. ar ketvirtas miegamasis. Tuojau
galima užimti. Pusė bloko iki parko. Įmokė
ti $3.100. Skambinkite dabar.
No. 703 — 58-ta & St. Louis apyl.
Giminingai šeimai arba pajamoms 5 kamb.
mūrinis namas. 2 miegami savininkui.
Moderni virtuvė ir vonia. Gražus 3 kamb.
butas rūsyje pajamoms 2 maš. garažas.
Geras pirkinys. Skambinkite dabar.
No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5
kamb. mūrinis 32 m. senumo. Pilnas rūsys
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite
dabar.
No. 698 — 1V2 aukšto namas 71-os
ir Kedzie apyl. Tik S69.900 — labai ne
brangiai. 6 kamb.. 3 karališko dydžio
miegamieji pirmame aukšte savininkui, 3-jų
kamb. butas viršuj pajamom ar giminingai
šeimai gyvent Švarus rūsys, centr oro vė
sinimas. Naujas stogas ir centr. pečius.
Naujos ąžuolinės spintos virtuvėje. 2 maš.
garažas. Puikus namas. Paskubėkite,
skambinkite tuoj pat.
No. 695 — Į vakarus už Kedzie.
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos
rūsys. Naujas centr. pečius. Naujos rinos
ir nutekamieji vamzdžiai Didelis porčius
prieky Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono,
skambinkite dabar.
No.
6 7 6 — Pravažiuokite —
gyventojų netrukdykite 3650 W. Marquette 2-jų butų po 5 kambarius ,,sided"
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos,
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už
namą Skubėkite, skambinkite dabar.
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

MISCELLANEOUS

1
A

KAD LIKTUM TU GYVA
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė
LIETUVOS

VILIMAS
M O VING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai:

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

Jakubėno DE PROFUNDIS
Kamavičlaus U2 JŪRELIŲ U op. RADVILA PERKCNAS
Karoso AUGO KIEME KLEVELIS

FRANK ZAPOLIS

EASY PIEROGI MAKER

Gaidelio UŽ JCRU, UŽ KALNŲ ii op. DANA

With the help of My fcrm no need
to pinch with fingers to make ai!
šame size pierogi.
,,

Karoavičtaus ARUA IR CHORAS ir
RAUDOTOJŲ CHORAS » operos GRAŽINA
Budriūno ANT MARIŲ

3208Va W e t t 95th Street
T e l . — GA 4-8654

Chicago IL 6 0 6 4 1
*!0*

RCSTAUffAMT

* « 1 7 W 7 1 « t S«,
CMICA'.O

U

«0«?»

Ucensed, Bonded, Insured

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol. JONAS VAZNELIS
Trumpa solo partiją atlieka Rūta Pakstaitė
Kaina su persiuntimu $16.75.
•Ilinojaus gyventojai moka $17.95

286-6675

Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629

PARAMA FOOO * LKHIOR
» * J « W LITM. PLA7A
CHGO IL «0«?9

MASTER PLUMBING

Šimkaus SAULE MOTINA PAKILO ii op. PAGIRENAJ
Diriguoja ALVYDAS VASAITIS

OR —

P'EROGI KING

;

m

M4S„

KOMPIUTERIŲ

pagalba galite nusipirkti ar parduoti
namą mieste ir priemiesčiuose.
Sąžiningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
6529 S. KEDZIE
778-2233

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arbajiorite būti
Rimo Stankaus klijentais. NuosaI vybes [kainavimas nemokamai.

Ortuos,

DJ

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RO
DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
Reaitor/Associate
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.
OPEN HOUSE SUNDAY. OCT. 19
12 to 4 PM
BY OVYNER
3166 W 84TH PL Chgo
(Near Ford City)
Sharp 3 odrm. + den. mod brk raised ranch
1 Vi baths. <in. bsmt.. C/A, 2 car gar Mairrt. free
Low S70 s Pteas* caH in English. 776-6041.

IŠNUOMOJAMA — FOR SENT
Išnuomojama 4 kambariai
Brighton Parke
1 arba 2 asmenims.
Skambinkite:

247-3998
67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi
butai po 3V2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida.
Skambint 7 7 9 - 6 1 9 3 .
69th and Campbell — clean. attractive 3 rm. — 1 bdrm., good heat.
$270 plūs security.
STEADMAN REALTY
476-2922

HELP WANTED

Ieškoma Brighton Parko apylinkėje
gyvenanti moteris prižiūrėti ligonį.
Skambinkite po 8 vai. vakare.

254-6687
Forty two year old gentleman and son
seek mature single vvoman to provide Hve
in housekeeplng. Private quarters. prov ded facilities and security. Some E n g M i
prefered. outside job o.k. — caH evenings
927-9833 — Thomas.

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė

•

HIMNAS

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ

2 F o r m s T o Choose F r o m
(Each Form Costs S10.00)
Makes 20 ps. — Small pierogi
14 ps — Larqe pierogi
Send $10.00
T o J . Chlyprtiacz
4 8 3 4 W Henderson

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS — Tai. 636-2960

J

Šiomis dienomis „ D r a u g o "
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
•šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4S45 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

bės ambasadorių prie Vatika
no, popiežius ragino haitiečius „nuoširdžiai susivienyti
P o p . J o n a s P a u l i u s II
tautos išgelbėjimui, statant jos
pažadėjo Bažnyčios paramą
demokratinę
ateitį...
Gi
Haityje, stengiantis pastatyti
demokratinės bendruomenės
iš kubilo, bet rankos ir kojos demokratinę valdžios siste statyba tai nuostabus bet
aplipę tešla. „Nusikaltimo" mą. Sveikindamas VVilliam sunkus uždavinys".
įrodymas aiškus. Pro ašaras F o n estai, naująjį Haiti valsty
nedaug ir aiškintis galėjau. Už
tokią
„išdaigą"
mokytoja
VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
mane nubaudė, o bausmę dir
žu per nugarą padidino jau
nasis Kanaporius.
Tas prieš 60 metų įvykęs
epizodas dabar sukelia juoką,
bet man jis kažkaip primena
OSI veikimo filosofiją: buvo
nusikaltimas, tad turi būti ir
bausmė, kam ta bausmė tai
koma, tai ne taip svarbu.
Seselė Perpetua pirmoji laiš
ku pasveikino mus su seseria,
kai 1949 atvykome į Ameriką.
Mat ji „Drauge" tarp atvyku
siųjų pastebėjo mūsų pavardę.
Teko ją Amerikoje kelis kar
tus susitikti. Kalėdų švenčių
metu pasikeisdavome laišku
čiais. Visada labai ilgėjosi
Lietuvos. Prieš porą metų
buvo ten nukeliavusi.
Po visų gyvenimo vargų
amžinoji diena seselei Perpetuai prasidėjo Viešpaties
malonėje. Ji to užsitarnavo.
J. Kojelis

MIRĖ SESELĖ P E R P E T U A
ONA KANAPORIUTĖ
-

s

•

Rugpjūčio 5 d., atvykusi j
metines rekolekcijas, kurios
vyko Auriesville, N.Y., mirė
š v . Pranciškaus vienuolijos
seselė M. Perpetua - Ona
Kanaporiutė. Apie jos mirtį
vienuolyno vadovybė pranešė
a.a. seselės Perpetuos gimi
naitei Sofijai Brazauskienei,
gyvenančiai
Los Angeles,
Calif.
Rekolekcijų metu seselę išti
ko širdies smūgis. Greitai
buvo nugabenta į St. Mary's
ligoninę Amsterdame,
bet
gyvybės išgelbėti nepavyko.
^Palaidota
Šv.
Kazimiero
kapinėse Pittsburghe sese
lėms s1 irtoje kapinių dalyje. •
Š v . P r a n c i š k a u s seserų
, vienuolyno generalinė sekreJ tore laiške S. Brazauskienei
\ seselę Kanaporiutę taip apta- iria: ,,... ji nuostabiai daug gero
p a d a r ė mūsų vienuolijai,
Bažnyčiai ir daugeliui žmo
nių. J i turėjo šiltą, užjaučian\ čią širdį ir entuziazmą gyven"—ti, dirbti ir mokytis".
*

Iš jos
biografijos

A.a. ses. M. Perpetua-Ona
Kanaporiutė
kelių (kol šilta, j mokyklą eida
vome basi) ir rankos iki alkū
nių įklimpo tešloje. Klasėje
kilo laukinis triukšmas, — vai
kai klykė, juokėsi, plojo. Išgir
dusi nepaprastą triukšmą, iš
savo buto į klasę įbėgo moky
toja. Aš g a n a vikriai iššokau

BAŽNYČIA
RKMS HAITI

-

Seselės tėvas
Antanas
Kanaporius, aukštaitis, prieš I
didįjį karą Amerikoje vedė
žemaitę ir su dviem vaiku
čiais Antanu ir Ona, po karo
valdyba iš anksto nori
grįžo į žmonos tėviškę Viekš- Daytona
Beach, FL Klubo
žinoti dalyvių skaičių, toįėl
nelius. Luokės valsč., Telšių
prašo iki gruodžio 15 d. apie
apskrityje. Viekšnelių bažnyt
dalyvavimą pranešti valdy
kaimyje nusipirko namelį, o
P I R M O J I GEGUŽINĖ
bos iždininkui inž. Broniui
priešais, kitoje gatvės pusėje,
Snarskiui
telefonu 904-441Klubo valdyba praneša, kad
p a s t a t ė didesnį pastatą, kurį
4842.
nuomavo pradžios mokyklai. įprastinių lietuviškų pamaldų
SULAUKĖME
P a s t a t o viename gale buvo bu lapkričio 9 d. Prince of Peace
t a s mokytojui gyventi, o šalia bažnyčioje nebus. Lietuviai
RAŠYTOJOS
klasės kita patalpa su plytų gali riVlvvauti amerikiečių
BIRUTES
pečiumi duonai kepti. Iš pamald* e tą dieną 12
P
Ū
K
E
LEVICIUTĖS
mokyklos nuomos ir turbūt iš valandą.
Tačiau tą dieną tuojau po
Į Daytona Beach lietuvių
atsivežtų iŠ Amerikos san
minėtų
pamaldų tos parapijos koloniją spalio 10 d. nuola
taupų Kanaporiai sudarė sau
pragyvenimą ir aplamai buvo patalpose Lietuvių kluBas tiniam apsigyvenimui i š
laikomi pasiturinčiais žmonė ruošia bene pirmąją šioje kolo Chicagos persikėlė rašytoja
mis. Kai Viekšneliuose įsistei nijoje gegužinę. Valdybos Birutė Pūkelevičiūtė. Cia ji
rūpinasi
gegužinės įsigijo ramioje vietoje prie
gė pašto agentūra, tai ji įsikū nariai
dalyvius
pavaišinti
skaniais Halifax didžiosios upės jaukią
rė irgi Kanaporių namuose.
l i e t u v i š k a i s v a l g i a i s ir nuosavybę. J i pasitraukė j
Kanaporiai savo vaikus, gaivinančiais gėrimais bei
atrodo, norėjo leisti į mokslus. kavute. Kad nebūtų taip a n k s t y v ą p o i l s į i r čia
žada
atsidėti
Bet sūnus nesimokė, o duktė nuobodu, yra ruošiamas dova gyvendama
kūrybai.
Onutė Telšių gimnazijoje bai nų paskirstymas — laimės
Rašytoją Birutę Pūkelevigė kelias klases.
šulinys. Iš šių laimėjimų čiūtę lietuviškoji išeivija gerai
1928 metais vaikai, Onutė ir gautas p e l n a s skiriamas
A n t a n a s , kaip gimę Ameri Prince of Peace parapijai, pažįsta. Puiki rašytoja, keleto
koje, emigravo. Tuo laiku Onu kurioje kas mėnesį vyksta romanų laureatė, sukūrusi
tė turėjo apie 23 metus. Bet lietuviškos pamaldos. Tiki filmą „Auksinė žąsis", gabi
pataikė į blogus laikus. Netru masi, kad į šią pirmąją gegu aktorė, dailaus žodžio meiskus prasidėjo didžioji depre žinę sulėks iš plačiųjų Dayto terė. Gyvendama Kanadoje,
vėliau daug metų Chicagoje, ji
sija. Kaip S. Brazauskienė, na
Beach
a p y l i n k i ų dalyvavo literatūros vaka
kuri Amerikon atvyko 1929. lietuviškoji šeima gražiam,
ruose, skaitė savo ir kitų kūry
Pjpsakoja, kad Onutei čia nesi maloniam pabendravimui.
bą, buvo talkininkė Lietuvių
sekė. Dirbo siuvykloje, tarnavo
operai.
privačiose šeimose. 1940 m.
Daytona Beach ir apylinkių
tapo vienuole ir vienuolės
K A L Ė D I N I S POBŪVIS
lietuvių
kolonija džiaugiasi
pašaukimui liko ištikima 46
KONCERTAS
sulaukusi t o k i o s stiprios
metus.
literatūros
pajėgos, sveikina ir
Kalėdų šventėms artėjant
Seselė Perpetua turėjo įgim
linki
sėkmingai
čia įsikurti ir
tą talentą menui. Laisvalai klubo valdyba kasmet su
našių
kūrybos
metų.
Turime
kiais vienuolyne piešė, darė ruošia vadinamus kalėdinius
viltį,
kad
ji,
kiek
jai
sąlygos
tautiniais
o r n a m e n t a i s pobūvius su vaišėmis ir gera
leis, įsijungs ir j šios kolonijos
papuoštus kryžius, koplytėles. programa. Šiais metais toks
lietuvišką gyvenimą.
Ir mūsų namuose a n t sienos kalėdinis pobūvis bus Prince
kabo šiaudelių klijavimo tech of Peace parapijoje. Jis prasi
VYKSTA l CHICAGĄ
nika puikiai padaryta ken dės lietuviškomis pamaldomis
IR
ST. PETERSBURGĄ
čiančio Kristaus galva. Kūri gruodžio 14 d. 2 vai. Tuojau po
nyje autorė rado vietos i r ' pamaldų parapijos salėje benAmerikos Lietuvių Tautinės i
droš
vaišės
ir
meninė
progra
sąjungos
Daytona Beach ir |
lietuvių
tautinei
ornamenma,
kurią
atliks
meninis
apylinkių skyriaus pirminin
tikai.
ansamblis
„ S i e t y n a s " , kas Vytautas ir Stella AbraiI r iš p r i s i m i n i m ų
vadovaujamas muz. Antano čiai vyksta į Chicagą daly- Į
Aš prisimenu Kanaporių Skridulio. Programai „Siety vauti A m e r i k o s Lietuvių
Onytę, kai ji dar buvo gimna nas" po vasaros atostogų Tarybos suvažiavime.
Paprastai
zistė ir iš Telšių grįždavo pas pradės ruoštis.
Vytautas Abraitis ta proga
tokiuose
kalėdiniuose
pobū drauge su kitais kontrolės
tėvus atostogų. J i už mane
būna
g r a ž i a i komisijos nariais patikrins
buvo 10-12 metų vyresnė. J ą v i u o s e
pasikei Altos atskaitomybę ir suvažia
prisimenu kaip labai gražią pabendraujama,
čiama
šventiniais
linkėjimais.
panelę, kurią sutikęs visada
vime kalbės apie žymųjį tauti
pasveikindavau, pakeldamas
nės srovės veikėją, politiką,
kepurę.
visuomeninką a.a. Antaną
SUTIKSIME IR
Olį, kurio šviesus atminimas
Vienas prisiminimas iš tų
N A U J U O S I U S METUS
bus pagerbtas suvažiavimo
laikų išliko iki šių dienų. 1926
m. rudenį m a m a mane, aš
Praėjusiais metais bendras metu.
Spalio 25 d. S t Petersbruge
tuonerių metų vyrą, nuvedė į šios kolonijos lietuvių Naujų
mokyklą, kuri kaip tik buvo jų Metų sutikimas. įvykęs įvyksta Korp! Neo-Lithuania
Kanaporių
namuose.
A š Sweetwater restorane, praėjo Šventė, į kurią iš Daytona
buvau labai mažo ūgio. o tais labai
gražiai, palikdamas Beach, Port Orange, Deltonos
laikais 3-4 skyrius lankydavo malonų įspūdį. Todėl ir šiais vyksta būrelis lietuvių. Iš
16-17 metų pusberniai. Dide metais klubo valdyba nutarė Palm Coast vyksta ALTS-gos
liame duonkubilyje prie pe Naujų Metų sutikimą ruošti Daytona Beach apylinkių skyčiaus buvo užraugta tešla duo tame pačiame restorane gruo- riaus valdybos pirmininkas
nai, ir raugo kvapas sklido džio 31 d. Vaišės prasidės 8 Vytautas ir Stella Abraičiai. j
klasėje. Susitarę didesnieji vai. Dalyviai galės iš meniu Šventėje pagrindinę kalbą
ilgosios pertraukos metu čiupo pasirinkti žuvies ir viščiuko taip pat pasakys Vytautas
m a n e iš užpakalio ir įmetė į patiekalus, o taip pat rengėjai Abraitis, aptardamas korporaduonkubilį. Įkritau kaip kati svečius pavaišins šampanu, cijos ideologinius principus.
Jurgis Janušaitis
nas a n t kojų ir rankų. Kojos iki Vienam asmeniui — .15 dol.

LIETUVIAI FLORIDOJE

Motina ir sūnus
Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė
Dantų Gydytojos

A.+A.
R o ž ė s Tijūnienės-Paurytės
šį žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje
vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.
Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai buvo
mūsų tarpe, o štai jau vienuolikti metai, kai iškeliavo
amžinvbėn. kur susitiko sūnų Vytautą, tėvus, brolius, seserį
ir kitus anksčiau iškeliavusius. Palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Gi mes, likusieji, siunčiame savo maldas prašydami
mirusiai Dievo gailestingumo, o ji apturėjusi dangaus malo
nę užtars mus pas Visagalį, kad numirę galėtumėm susi
tikti ir gyventi amžinuoju gyvenimu Viešpatyje.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje spalio 19 d., sekmadienį, 11:15
vai. bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. Prašo
ma artimųjų ir pažįstamų prisiminti ir bendroje maldoje
dalvvauti.
JONAS TIJŪNAS

DKAUGĄS, ketvirtadienis. 1986 m. spalio mėn. 16 d.

A.tA.
ELENA ŠAULYS
(OŽELYTĖ)
Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1986 m. spalio 12 d. 8:45 vai. ryto, sulaukusi 71 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Žąsyčiuose. Amerikoje išgyveno 37 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas; sūnus
Vacys, marti Viktorija; duktė Dalia; 3 anūkai: Aras, Linas ir
Žibutė. Lietuvoje liko sesuo Anastazija Šmitienė su šeima; 3
pusbroliai: Kazimieras Stirbys su žmona Juzefą, Pranas
Stirbys su žmona Praksida ir Charles Vezel su šeima; dėdie
nė D. Veželienė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje.
2f>33 W. 71 St. ketvirtadienį, spalio 16 d. nuo 2-9 vai. vaka
ro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 18 d. Iš koplyčios y
vai. ryto bus atlydėta į Švč. Mmergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
Vietoje gėlių, prašom aukoti prel. Kazimiero Šaulio
vardu Lietuvių Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: V y r a s , s ū n u s ir d u k t ė .
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

A.tA.

LIUDUI B. ČERNIAUSKUI
t a i p a n k s t i ir s t a i g a iškeliavus amžinybėn, s k a u s m o
valandoje
t ė v a m s B R O N E I ir B R O N I U I CERM A M S , s e s u t ė m s D A N U T E I i r D A N G U O L E I bei jų
šeimoms, D A L E I ir LAIMAI, krikšto tėveliams A. ir
B. K U R A M S , g i m i n ė m s ir a r t i m i e m s gilią užuojautą
reiškia
Chicagos Anglijos
klubo valdyba

E UDEIKIS
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
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — 927-1741-1

Mylimam vyrui, tėvui, tėvukui ir broliui

A.tA.
Vytautui Žemaičiui

Žmona Birutė, sūnus Vaidevutis, Aldona, sesuo
Vincė J u r k ū n i e n ė ir jos seimą.

A.+A.
PAULIUI ZALUBUI
mirus, jo broliui dr. ROMUALDUI ZALUBUI ir šei
mai reiškiame gilią užuojautą.
Elena ir Jonas Baliai
Gražina ir Tomas Krivickai
Laima ir Aleksandras Plateriai

Lietuvių
nariai

GAIDAS-DAIMID

PADĖKA

mirus, tariame visiems nuoširdų ačiū:
Nekalto Šv. Marijos Mergelės Gimimo parapijos gerb.
kunigams: klebonui — kun. Ant. Zakarauskui, kun. Juozui
Juozevičiui. aplankiusiam ligonj namuose, suteikusiam šv.
Sakramentus ir sukalbėjusiam maldas koplyčioje, taip pat ir
kan. Vaclovui Zakarauskui atnašavusiam šv. Mišias ir
palydėjusiam velionį į Šv. Kazimiero kapines, o taip pat
dėkojame kun. Mykolui Kirkilui iš Be%erly Shores. Šv. Onos
bažnyčios.
Ačiū p. Danai Stankaitytei sujungusiai savo gražiu
giedojimu visų mintis ir sielas maldai šv. Mišių metu.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Petkui ir Sūr.ui.
mieliem giminėms ir Vaidevučio draugams — karsto nešė
jams.
Ačiū mylimai seseriai ir tetai Gražinai, atvažiavusiai ir
guodžiusiai mus mūsų liūdesy, o taip pat mielam velionio
pusbroliui Beniui ir jo žmonai Vitai.
Dėkojame v i s i e m s g i m i n ė m s , d r a u g a m s ir
pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje, pasimeldusiems
ir pareiškusiems užuojauta žodžiu, laišku ar spaudoje,
patalogams — dr. Wm. P. Mavrelis. dr. L. Teresa Vasąuez
ir Hyde Pk Comm. ligoninės buvusioms laboratorijos
bendradarbėms, o taip pat buvusioms bendradarbėms iš St.
Lukes Presbyterian ligoninės. Lietuvos Dukterų draugijai,
mieliems ir draugams iš Beverly Shores, Ind., mieliems
giminėms ir draugams pareiškusiems užuojautą spaudoje
pavieniui ar <ų šeimų vardu.
Dėkojam*' atsiuntusiems gėles, aukojusiems šv. Mišioms
už velionio sielą, o taip pat ir jo atminimui — Tautos
Fondui. Lietuvos Dukterims. Lit. Kristijono Donelaičio
mokyklai ir Amerikos vėžio draugijai.
Tegul būna Vytautui lengva Amerikos ir Lietuvos
žemės saujelė, o jo sielai tesuteikia Dievas amžiną šviesą ir
ramybe.

ir

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 West 71 St.. C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1410 S o . 5 0 t b Av., Cicero
T e l e f o n a s — 863-2108

*

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy„ Palos Hills, Illinois
Tel. - 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. spalio mėn. 16 d.

x Praėjusį penktadienį,
spalio 10 d., Drake viešbutyje
įvyko
tradicinis
Chicagos
konsularinio korpuso banke
tas, kurį ruošia Tarptautinių
santykių
biblioteka. Jame
dalyvavo
1000
asmenų,
kuriems oficialiai buvo prista
tyti visi konsulai, jų tarpe ir
Lietuvos generalinis konsulas
Vacį. Kleiza su žmona. Iš
lietuvių dar dalyvavo Povilas
ir Rūta Kiliai ir Gediminas ir
Vida Kaulėnai.
x Lietuvos Vyčių 36-tos
k u o p o s susirinkimas bus spa
lio 20 d., pirmadienį, 7:30 vai.
vak. Nekalto
Prasidėjimo
parapijos
salėje
Brighton
Parke. Nauja valdyba išrink
ta ir pareigomis pasidalino:
M.F. Kinčius — pirmininkė, E.
Oželienė — vicepirm., R.
Wertelka — vicepirm., Sabina
Klatt — vicepirm.. J. Martinkonis — iždin., Birutė Mrazek
— prot. sekr., Irena Norushis
— korespondentė, S. Žukas —
fin. sekr., tvarkdariai — V.
Abraitis ir J. Petraitis, pati
kėtiniai — V. Samaška :r J.
Kinčius.
x Svajonės
Kerelytės
vadovaujamos „Aušros Var
tų" tunto ..Gabijos' drau
govės vyr. skautės ruošiasi su
lietuvių
liaudies dainomis
pasirodyti Chicagos skaučių
tuntų spalio 26 d. Tamir. ; \se
namuose ruošiamame rašyto
jos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 100 metų gimimo
sukakties minėjime. Daininin
kėms akompanuos skautinin
ke Jolanta Kerelienė.
x Sv. Kazimiero lietuvių
kapinių sklypų savininkų
metinis s u s i r i n k i m a s bus šį
sekmadienį, spalio 19 d., 2 vai.
p.p. Gage Parko auditorijoje
prie VVestern ir 55 St. Bus
svarbus pranešimas apie kapi
nių naujas problemas. Sklypų
savininkai ir visuomenė kvie
čiami dalyvauti.
x Vyresnio amžiaus ir
invalidų departamentas pra
neša, kad 60 metų ar daugiau
sulaukę turėtų skiepytis nuo
slogos (Flu), ypač tie. kurie
pereitais metais sloga sirgo ir
įsigijo menką atsparumą ligai.
Lietuviams artimiausia vieta
veltui skiepytis bus lapkričio 5
d. nuo 1:30 iki 3 vai. p.p. 6117
So. Kedzie Ave. Galima iš
anksto užsiregistruoti tel 4768700 arba 744-0323.
x S.m. spalio mėn. 19 d.,
sekmadienį 2 vai. p.p. Lietu
vių Tautiniuose namuose,
Chicagoje, ruošiamas Jono
Švobos knygos „Šeiminė ir
prezidentinė Lietuva" pris
tatymas. Su knyga supažin
dins dr. Br. Nemickas. Ištrau
kas skaitys stud. Renata
Variakojytė.
Meninę
programą atliks dainininkė
Linda Burbienė. Pasisvečia
vimas prie kavutės. Įėjimas
visiems
laisvas.
Maloniai
kviečiame Chicagos lietuvius
skaitlingai dalyvauti .
Rengia A.L. Tautines
S-gos valdyba.
(pr.)

x Teodoras Blinstrubas,
Amerikos Lietuvių Tarybos
pirmininkas, spalio 14 d.,
1
išskrido į VVashingtoną daiyj vauti Valstybės departamente
sušauktame pranešime apie
prez. Reagano ir Gorbačiovo
pasikalbėjimus
Islandijoje,
apie tarptautinę konferenciją
Vienoje ir apie kitas dabarties
politines aktualijas.
x Lietuvių F o n d o v a l d y 
bos p i r m . d r . A n t a n a s R a z 
ma išvyko j Bostoną ir daly
vaus radijo Laisvės Varpo,
vedamo L.F. įgal. Petro Viš
činio, ruošiamame koncerte ir
padarys
pranešimą
vietos
lietuviams. Taip pat lankysis
Cape Cod ir susitiks su LF
įgaliotiniu Ed. Jansonu, apsi
lankys pas seseles Putname, o
iš ten skris į St. Petersburgą,
Fla., kur susitiks su LF įgalio
tine J. Gerdviliene ir padarys
pranešimą
Lietuvių klube.
Porą dienų pailsėjęs, grįš į
New Yorką ir dalyvaus Lietu
vių K.R. šalpos jubiliejaus
pokylyje, susitiks su įgal. Lile
Milukiene bei kitais LF veikė
jais. Po savaitės kelionių, iš
New Yorko grįš į Chicagą, prie
savo darbo.
x D r . P e t r a s V. Kisielius
parašė
laišką
„Chicago
Magazine" spalio mėnesio
numeryje ir atsakė į Ben
Joravsky straipsnį, kad lietu
viai negyvena Kedzie ir 63
gatvėje. Kai čia buvo pasiprie
šinta King sekėjų eisenai,
lietuviai kaip tik priešinosi
nacių užmačioms Marąuette
Parke.
x Amerikos
Lietuvių
T a r y b o s 46-tas suvažiavimas
bus spalio 18 d. 9:30 vai. ryto
Tautiniuose
namuose.
Suvažiavimo metu dr. K. Ėringis skaitys paskaitą „Mūsų
įsipareigojimai
okupuotos
Lietuvos
atžvilgiu".
ALT
atstovas Washingtone dr. J.
Genys praneš apie veiklą JAV
sostinėje. J . Jurkus iŠ Rochesterio, N.Y., kalbės apie skyrių
vaidmenį Lietuvos laisvinimo
veikloje.
x Evelyna
Oželienė,
gyvenanti Brighton Parke,
uoli Lietuvos Vyčių veikėja,
rūpinasi, kaip galėtų pagel
bėti lietuviams, latviams, es
tams, ukrainiečiams jų kovoje
už savo egzistenciją. Ypač
šiuo metu rūpinasi Mečiu
Mikutaičiu.
x Kr. Donelaičio lituanis
tinių m o k y k l ų ruošiama ma
dų paroda įvyks lapkričio 9 d.,
3 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Bilietus gali
ma įsigyti, skambinant Irenai
Adickienei 832-6756 a r b a
šeštadieniais mokyklos rašti
nėje (McKay mokykloje, 69th
ir Fairfield).
(pr.)

Prof. dr. Bronius Vaškelis kalba Lituanistinės katedros vajaus
užbaigimo vakare Jaunimo centre.
Nuotr J . Tamulaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ
RESPUBLIKONU
BANKETE
PAGERBTAS
DR. P. KISIELIUS
Jau penkiolika metų kaip
Lietuvių Respublikonų Illinois
lyga savo metiniame bankete
pagerbia tais metais politinė
je. visuorreninėje ar kultūri
nėje veikloje išskirtinai pasi
reiškusį lietuvį,-ę. Šįmet,
švenčiant LRI lygos veiklos
dvidešimtmetį, spalio 5 d.

x „ L i t u a n i c o s " skautų
t u n t o sueiga bus šį sekma
dienį, spalio 19 d. Visi skautai
dalyvauja 9 vai. ryto šv.
Mišiose Jėzuitų koplyčioje. Po
pamaldų visi renkasi Jau
nimo centro didžiojoje salėje,
kur 10 vai. vyks sueiga, skil
čių rungtynės ir laužas. Ypač
svarbu, kad dalyvautų visi
skautai, nes, kad ir vienas
neatvykęs skautas gali labai
apsunkinti
savo
skilties
pastangas šioje sueigoje. Daly
vaujama pilnose uniformose.
Tėveliai ir svečiai kviečiami.
x Adv. D o n n a Žadeikis,
raštinės adresas: 1 No. La
Salle Str., Suite 2701, Chica
go, 111., tel. 977-0995, už gerą
..Draugo" informaciją atsiun
tė 20 dol. auką. Labai ačiū.

x Vincas V i l t r a k i s , Chesx Lietuvių F o n d u i vajaus ter. Pa., žinodamas nelengvą
proga aukojo: Paskalis Plukas lietuviškos spaudos padėtį,
1,000 dol.; Kazys ir Filomena p r a t ę s ė „ D r a u g o " prenu
Černiai 200 dol.; po 100 dol. meratą su 27 dol. auka. V.
Eugenija Bartoševičius, Emili Viltrakį
skelbiame garbės
ja Gaškienė, Kazys J a k š t a s , prenumeratorium, o už mielą
Emilija Mikalauskienė, kun. paramą labai dėkojame.
Antanas Račkauskas. Aukoję
100 dol. gauna 1 bilietą nemo
x O n a Dv. Mieželienė,
kamai LF vajaus vakarienei Sun City, Arz., nuoširdi lietu
spalio 25 d.
Aukas siųsti viško žodžio rėmėja, pratęsdaLietuvių Fondui — 3001 W. ma „Draugo'* prenumeratą,
59th St., Chicago. IL 60629.
pridėjo 50 dol. jo stiprinimui.
(pr.) O. Mieželienę skelbiame gar
bės prenumeratore, o už gražią
x NAMAMS PIRKTI PA
ir realią auką labai dėkojame.
SKOLOS duodamos mažais
x Seklyčia — tai Vyres
mėnesiniais ^mokėjimais ir
niųjų lietuvių c e n t r e n a u 
x B r o n ė Č i ž i k a s , Chicago,
prieinamais
nuošimčiais. j a i
įrengta
lietuviška
111.,
mūsų nuoširdi rėmėja,
Kreipkitės į Mutual Federal
v a l g y k l a . Įvairus patiekalų
Savings, 2212 West Cermak pasirinkimas. Malonus patar pratęsė „Draugo" prenumera
Road - Tel VI 7-7747. (sk _) navimas. Vyresniesiems 1.25 tą su visa šimtine B. Čižiką
dol. nuolaida Seklyčia atida skelbiame garbės prenumera
rą kiekvieną dieną, išskyrus tore, o už rėmimą lietuviško
AR AS
trečiadienį, nuo 11 vai. ryto iki žodžio tariame nuoširdų ir di
IVngiame ir taisomo visu rūšių
8 vai. vakaro. Kviečiame visus delį ačiū.
ST(X;IS
apsilankyti, skaniai paval
x N . A l v i k a s , Adelaide,
Su aukštu patyrimu, oarmgyti, susitikti su draugais,
apdrausti. Pats prižiūriu Harha.
Australia,
už mūsų parduotas
praleisti laiką jaukioje lie
ARVYDAS KIF.I.A
tuviškoje atmosferoje. S e k l y  knygas atsiuntė 135,14 dol.
-•</•! /I i
čios a d r e s a s : 2 7 1 5 W. 71st Edward Henkel ir Č. Vaino
arba t a r p 10 v.r. ir H \ . v .
ras iš Vak. Vokietijos užsi
St. T e l e f o n a s 4 7 6 - 2 6 5 5 .
Tel. 4.'M-96">5
sakė įvairių leidinių.
(sk.)

semestrų mokėsi lietuvių kal
bos.
Po pietų vyko sveikinimai ir
pagerbtiesiems žymenų įtei
kimas.
Pirmiausiai LRI lygą svei
kino Illinois Tautinių grupių
respublikonų pirmininkas inž.
Anatolijus Milūnas. Jis taip
pat apibūdino ilgametį veiklų
lygos valdybos narį Vincą
Kačinską, kuriam buvo įteik
tas amžino nario pažymėji
mas. Teisėjas Anton Valukas,
taip pat ilgametis LRI lygos
narys, buvo pagerbtas įtei
kiant jam „Distinguished Ser
vice Award" pažymėjimą. Tei
sėjas A. Valukas savo žodyje
pabrėžė, kad atėjo laikas JAVių valdžiai išgirsti ir klausytis
etninių grupių balso. Teisėją
dalyviams pristatė pulk. Kazi
mieras Oksas.
„Pasaulio Lietuvio" redak
torius Bronius Nainys dau
giau negu 10-ties minučių kal
boje taikliai ir šiltai apibūdino
dr. Petrą Kisielių. Lygos vado
vybei įteikiant dr. P. Kisieliui
pagerbimo
pažymėjimo
plakėte, visi banketo dalyviai
pagerbė jį atsistojimu ir entu
ziastingom ovacijom.
Šilti ir nuoširdūs buvo dr. P.
Kisieliaus žodžiai. Jo pager
bimą šiuo atveju dr. P. Ksielius priėmė kaip simbolinį visų
lietuvių veikėjų įvertininimą ir
paskatą nenuilstamai darbuo
tis dėl žmogaus ir tautos lais
vės. Pasigėrėjo jaunimu dėl jo
jungimosi politinėn akcijon.
I banketą buvo kviestas ir
Illinois gubernatorius J .
Thompson, bet save atsto
vauti įpareigojo ukrainietį Leo
Kazanvskyj, kuris, trumpai
apsilankęs, perdavė guber
natoriaus sveikinimus Lietu
vių Respublikonų Illinois ly
gai, o taip pat pasveikino ir dr.
Petrą Kisielių. Buvo ir dau
giau norėjusių
sveikinti,
tačiau, siekant neperkrauti
programos, išimtis buvo
suteikta tik Birutei Jasai
tienei, sveikinusiai Lietuvių
Bendruomenės vardu.
Banketas buvo rimto visuomeninio-politinio
pobūdžio,
gerai suplanuotas ir sklan
džiai
pravestas.
Niekas
nepasigedo nei pramoginių
šokių, nei banalaus dovanų
paskirstymo ir pan. Visi daly
viai turėjo progos maloniai
pabendrauti,
pasveikinti
pagerbtuosius asmenis ir pasi
kalbėti su bankete dalyvavu
siais politiniais kandidatais.
Už šį sėkmingai praėjusį
renginį pagarba tenka Lietu
vių
Respublikonų
Illinois
lygos valdybai, pirm. Pranui
Jurkui, banketo rengimo komi
sijos nariams — dr. A. Raz
mai, V. Jasinevičiui, R. Maldūnui,
M. J a k a i č i u i ,
R.
Andrijauskienei, J. Šulaičiui ir
jų talkininkams.
IR
SVARBU NAMŲ
SAVININKAMS

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJE
— { d e m o n s t r a c i j a s Vie
noje Austrijoje iš Toronto
žada vykti lietuvių grupė ir
Vienoje prisijungti prie JAV
lietuvių. Jie dalyvaus demons
tracijose ir visuose rengi
niuose.
— „Gyvataro" tautinių
šokių grupė Hamiltone rug
sėjo 24 d. pradėjo repeticijas.
Su vaikų grupe dirba Vida
Beniušienė. Jauniesiems vado
vauja Jolanta Jokūbynaitė.
Studentai dirbo ir vasarą ir
jiems vadovauja G. Breichmanienė ir Elytė Rukšėnaitė.
— St. C a t h a r i n e s , Ont.,
LB valdyba atliko visus
didžiuosius darbus — tauti
nius minėjimus, krašto tary
bos rinkimus, trijų Pabaltijo
tautų bendrą minėjimą su
ekumeninėmis
pamaldomis
katedroje. Dabar lapkričio 9 d.
teks išrinkti naują valdybą,
kuri galės ir turės dirbti pagal
savo išgales.
— Naujas P a v e r g t ų tautų
komitetas išrinktas rugsėjo
18 d. Pirmininku išrinktas es
tas Henry Hanilane. vicepirm.
lenkas Adam Kasowsky, sekr.
čekas Fred Pejskar. Lietuviai
komitete atstovo neturi.

— Aldona Marija B i r e t a i tė ir E d v a r d a s V i k t o r a s
Bubulis susituokė rugsėjo 27
d. Toronto Prisikėlimo parapi
jos bažnyčioje.
Jungtuvių
apeigas atliko giminaitis kun.
Z. Gustainis, koncelebruojant
kun. K. Kaknevičiui ir kun. A.
Simanavičiui, kuris pasakė ir
pamokslą. Giedojo „Volun
gės" choras, diriguojamas D.
Viskontienės. Taip pat giedo
jo sol. A. Simanavičius. Vestu
vinis pokylis buvo parapijos
salėje, kur dalyvavo apie 400
svečių. Vestuvių programą
pravedė J " atė ir Linas
Kaknevičiai. Vestuvės buvo
visuomeninio pobūdžio, nes
jaunųjų tėvai ir patys jaunieji
dalyvauja lietuviškam gyve
nime.
*

— Jennifer Dean —
K r i s t i n a P u i d o k a i t ė Kana
doje reiškiasi kaip aktorė. Ji
vra dirbusi su žymiaisiais
Kanados režisieriais, daina
vusi „Rock and Roll" Ontario
grupėje. Priklauso „Hummer
Sisters" grupei, kuri laimėjo
žymenį už menišką pasta
tymo kokybę.
—* A.a. A n t a n a s Baziliauskas, 55 metų amžiaus,
mirė rugsėjo 29 d. Mississaugos ligoninėje.
Palaidotas
spalio 2 d. iš Prisikėlimo
parapijos bažnyčios. Nuliū
dime liko žmona Danguolė,
duktė Viktorija ir sūnus An
tanas.

Lietuvių Tautiniuose namuo
administracija miesto tary
se
surengtame
sukaktuvi
boje vieno balso dauguma (25
— A.a. a g r . J u o z a s J a n 
niame bankete buvo pagerb
prieš 24) užkrovė namų sa
kaitis, 78 metų amžiaus,
t a s neabejotinai to nusipelnęs
vininkams 80 milijonų dolerių
palaidotas lietuvių kapinėse
visuomenininkas dr. Petras
naujų mokesčių. Bet dabar yra po pamaldų Lietuvos Kan
Kisielius, paskelbiant jį
pavojus, kad mokesčiai ant kinių bažnyčioje. Nuliūdime
„Lithuanian of the Year" ir
namų galės būti d; . keliami. liko žmona Aldona, duktė
įteikiant jam atitinkamą pažy
Mat, mokesčiai yra astatomi Raminta su šeima ir sūnus
mėjimo plakėte. Šiuo dr. P.
pagal namų kainą a r įkai Giedrius.
Kisieliaus įvertinimu buvo
navimą. Namų įkainavimo
patenkinti ne vien lietuviai
darbą atlieka Assessor's of CHICAGOS ŽINIOS
respublikonai, bet ir daugiau
Cook County įstaiga. Ligi šiol
EKUMENINIS
kaip 170 asmenų, dalyvavu
šiai įstaigai vadovavo jau du
BENDRAVIMAS
sių šiame renginyje.
terminus renkamas Thomas
C. Hynes. Per aštuonerius
Banketą dalyvių pasvei
Kardinolas J. Bernardin
metus
Hynes Assessor s įstai susitarė su episkopalų vysku
kinimu ir trumpa Lietuvių
goje įvedė daug patobulinimų, pu Chicagoje J a m e s W.
Respublikonų Illinois lygos
kad teisingiau būtų nusta Montgomery lapkričio 16 d. St.
istorine
veiklos
apžvalga
tomas
apmokestinamų namų James katedroje, 65 E. Huron,
pradėjo dabartinis valdybos
įkainojimas. Jis visuomet bu turėti katalikams ir episkopapirmininkas Pranas Jurkus.
vo priešingas namų mokes lams bendras maldas, kurios
Visi dalyviai sugiedojo JAV-ių
čių didinimui. Dar būda prasidės 7 v.v., o po to bus
ir Lietuvos himnus, vadovau
mas Illinois valstybės sena bendros vaišės.
jant sol. Audronei Gaižiūnietorium, o vėliau ir senato pir
nei ir akompanuojant pianis
mininku. H y n e s p r a v e d ė
tui Robertui Mockui. JAV-ių
JAUNIMO F E S T I V A L I S
įstatymus, vadinamus Home
prezidento R. Reagano svei
Chicagos katalikų jaunimo
Owners Exemption, Senior
kinimą perskaitė j a u n a s
centras
lapkričio 2 d. RoseC
i
t
i
z
e
n
s
E
x
e
m
p
t
i
o
n
i
r
respublikonas Mark Kirsons,
mont
Horizon
centre nuo 4 iki
Improvements
Exemption,
Prano Jurkaus vaikaitis. Toli
8
v.v.
organizuoja
jaunimo
kurie
sutaupo
namų
savinin
mesnei banketo programai
festivalį,
kuriame
tikimasi
kams daugiau, kaip 200 mili
vesti buvo pakviestas 1974susilaukti 17,000 keliolikamejonų dolerių per metus.
tais metais „Lithuanian of the
Šiais metais Th. Hynes vėl čių. Šio festivalio šeimininkas
Year" žymeniu pagerbtas dr.
kandidatuoja rinkimuose nau yra kard. J. Bernardin.
Antanas Razma, Lietuvių
jam terminui. Yra gandų, kad
Fondo steigėjas.
MIESTO B I U D Ž E T A S
jo vieton Harold Washingtono
Perimdamas
vadovavimą
administracija siūlys savo
banketui, dr. A. Razma trum
Chicagos miesto
naujas
kandidatą. Mums lietuviams biudžetas sieks 23 bilijonus
pame žodyje pasidžiaugė pla
namų savininkams, atrodo, dolerių. Numatytas visiems
čia ir įvairia lietuvių veikla,
labai svarbu, kad Thomas C. algų p a k ė l i m a s 3-4.5%.
įvertindamas mūsų
visuo
Hynes būtų vėl perrinktas Tikimasi mokesčiais nuo gazo
menės, o ypač jaunime kylan
Šiomis
dienomis
Chicagos
asesoriaus pareigoms.
tį susidomėjimą ir jugimąsi
lino gauti 117 mil. dol., tai bus
mero Harold Washingtono
A. Eimontas sumažintas pakėlimas nuosa
šio krašto politinėn veiklon.
Meninę programą atlikti
vybių mokesčių.
pakviesta sol. Audronė Gaižiūnienė, akompanuojant R. Moc
SUSTABDYTOS
kui, nuotaikingai atliko „Pir
REMONTO T E I S Ė S
ko senis", — liet. liaudies
Nuo spalio vidurio turėjo
dainą, harmonizuotą Klovos,
Chicagoje
įsigalioti nuo
„Kai senoji mama", — Dvoržastatas,
kad
jei savininkas
ko ir Vilijos dainą iš Leharo
nedaro
reikiamų
remontų, tai
operetės „Linksmoji našlė".
nuomininkas
pats
gali daryti,
Rengėjai dainininkei išreiškė
atsiskaitydamas
iš
nuomos.
padėką gražia gėlių puokšte, o
Savininkų sąjunga tuo reikalu
banketo dalyviai — nuošir
iškėlė bylą ir teisėjas J.B.
džiais plojimais.
Parsons dešimčiai dienų sulai
Po meninės programos visi
kė
šio nuostato galiojimą. Per
buvo pakviesti vaišintis gerai
tą
laiką
tikimasi šį reikalą iš
pagamintais pietumis, kurių
spręsti.
metu buvo leista į dalyvius
prabilti eilei asmenų ateinan
DAUGIAU
čiuose rinkimuose kandidatuo
POLICININKŲ
jančių į įvairius politinius pos
Chicagos 1987 m. biudžete
tus. Iš jų paminėtina dalyvių
numatoma pasamdyti 700
simpatijas užkariavusi Judy
naujų policininkų.
Koehler. kandidatė į JAV
senatą, o taip pat Marąuette
Parke gerai pažįstamas Tom
McAvoy, kandidatas į Illinois
(^Advokatai
fortai.
^ibaUis
valstijos seimelį Springfielde.
6247 S. IKidiLt <zĄvtnu.i.
Šis airių kilmės kovotojas už
Cnieaąo, 0£ 6oČ2Q
Marquettp Parką visuomet
stengiasi kalbėti lietuviškai,
— 776-S700
Šv. Kryžiaus ligoninės savanorės, globojančios mažąjį bazarą, kuris
už ką jam ir šį kartą nepa
U\ixbo vai nuo Q iii 7 vat vai.
bus spalio 2-V24 dienomis. iŠ kairės: Bea Motill. Valeria Shaules —
šykštėta plojimų. Verta pašte
pirmininkė. Elinor Johnson. Stephanie Cginohus ir Estella
'•'•'••2.1 9 u x. iii t va[. d.
bėti. kad Tomas McAvoy porą
Yanrhus

