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(Tęsinys) 

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

Lietuvos Vyskupams ir Vyskupijų Valdytojams 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigų 

Pareiškimas 
Skaudžiai pergyvename, kad. 

nežiūrint maldų ir ypatingų 
pastangų, Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejaus iškilmės Vil
niuje 1987 m. birželio 28 d. 
švęsime be šv. Tėvo Jono-Pau-
liaus II. Tai ypač skaudu, kai 
žinome šv. Tėvo troškimą būti 
kartu su mumis prie Švč. Dievo • 
Motinos Aušros Vartuose. 
Nuoširdžiai dėkojame už penkis 
ganytojinius laiškus Jubilie
jinių metų proga. Prašome dar 
vieno laiško, kuriame būtų 
išvardintos mūsų krašto 
ryškiausios negerovės religijos 
ir doros srityse ir nurodytos 
konkrečios priemonės kovai 
prieš jas. įvedant ir įtvirtinant 
ateičiai šias krikščioniškojo 
gyvenimo tradicijas: 

1. Ugdant krikščioniškus pap
ročius šeimose: 

a. atkreipti ypatingą tėvų 
dėmesį, kad sekmadieniais, kar
tu su savaisiais dalyvautų šv. 
Mišių aukoje. 

b. primygtinai raginti laiku 
pakrikštyti kūdikius, rūpestin
gai paruošti vaikus Pirmajai Iš
pažinčiai ir šv. Komunijai, nie
kada neapleisti Velykinės išpa
žinties ir šv. Komunijos, nepra
dėti šeimos gyvenimo be san
tuokos sakramento, gilaus tikė
jimo dvasioje švęsti religines 
šventes. 

2. Kovojant už blaivią Lietu
vą: 

a. įpareigoti dvasininkiją lai
kytis blaivybės ir uoliai ją 
skleisti tikinčiųjų tarpe, 

b. kasmet Advente ir Gavė
nioje parapijų bažnyčiose pra
vesti pamaldas už blaivybe, 
sakant atitinkamus pamokslus, 
darant pažadus ir juos atnauji
nant, 

c. įsąmoninti tikinčiuosius, 
kad joks svaigalas nebūtų nau
dojamas laidotuvių ir mirusių 

minėjimo metu, raginti šeimos 
šventes ir pobūvius praleisti be 
svaigalų. 

3. Kovojant už skaistų 
gyvenimo būdą: 

a. per pamokslus ir išpažintis 
diegti jaunimo širdyse meilę 
skaistumui. 

b. nuolat priminti iki san
tuokinio skaistumo svarbą 
nauju šeimų gražiai ateičiai, 

c. raginti išlaikyti ištikimybę 
santuokos priesaikai. 

4. Ugdant pagarbą Dievo duo
tai gyvybei — pakartotinai ir 
griežtai pasisakyti prieš 
abortus. 

Kunigų tarpe sklinda įvairūs 
gandai ir įtarimai apie kunigų 
delegacijas, įvairiomis progomis 
vykstančiais į užsienį. Siūly
tume, nesusipratimams išveng
ti, delegatus, vykstančius į 
religinius renginius užsienyje, 
rinkti Kunigų tarybose. 

Siūlome vyskupams prašyti, 
kad vietoje tarybinės valdžios 
peršamo religinio laikraštuko, 
būtų padidinta apimtis ir 
tiražas ,,Katalikų kalendoriaus 
žinyno" (t.y., kad jis būtų ne 
vien kunigu, bet ir tikinčios 
liaudies žinynas), kad būtų kas
met išleidžiama bent po vieną 
religinės klasikos knygą, kaip 
pvz. ..Kristaus sekimas" ir kt. 

Pasirašė kunigai: T. Poškus, 
B. Budrikis, J. Kauneckas. J. 
Tamašauskas, J. Paliukas, V. 
Velavičius, L. Dambrauskas, J. 
Petrauskas, A. Šeškevičius, V. 
Šlevas. K. Žukas. J. Bučelis, A. 
Arnašius. B. Jonauskas, J. 
Kusas, V. Sadauskas. A. Almi
nas, J. Miškinis, B. Bacevičius, 
J. Siurys, E. Atkočiūnas, A. 
Lideikis, A. Genutis, P. Linke
vičius, F. Žilys, A. Benešius, S. 
Anužis, V. Klebonas. A. 
Pakamanis, V. Žvirzdinas. 

Amerika balsavo prieš Izraelį 
Jungtinės Tautos. — Ame

rika su kitais Saugumo tarybos 
nariais balsavo už rezoliucija, 
kuri buvo vienbalsiai priimta, 
kad Izraelio vyriausybė nede
portuotu devynių palestiniečiu, 
kurie dalyvavo demosntracijose 
Izraelio okupuotose srityse. 

Tai buvo pirmas kartas, kad 
Amerika balsavo už rezoliuciją, 
kuri kri t ikuoja Izraelio 
vyriausybę. Reagano adminis
tracija, kai gruodžio 22 d. buvo 
pareikštas papeikimas Izraeliui 
už šaudymą palestiniečių ir 
netinkamą riaušių malšinimą, 
nedalyvavo balsavime ir tuo 
išvengė vienokio ar kitokio pasi
sakymo. Ir tada tarybos nariai 
balsavo prieš Izraelį. 

Arabų delgatai Jungtinėse 
Tautose išreiškė pasitenkinimą, 
kad Amerika balsavo prieš Izra
elį. Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos nuolatinis stebė
tojas Lahib Terzi pasveikino 
Saugumo Tarybą už tokį 
balsavimą. Arabai reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktų iš 
užimtų žemių ir leistų pales
tiniečiams ten įsikurti. 

Ta rezoliucija dar kartą 
patvirtina, jog palestiniečiai 
okupuotose teritorijose yra ap
saugoti Genevos Konvencijos 

nutarimu 1949 m. rugpjūčio 12 
d., kurie turi civilių gyventojų 
teises karo metu. Izraelis 
privalo laikytis tarptautinės 

«&.'„..z£Z.l 
Afganistano laisvės kovotojas su amerikiečių raketa Stinger — šios raketos padėjo partizanams 
sulaikyti komunistų lėktuvais pristatomą aprūpinimą Khost miestui, kuris yra partizanų žinioje. 
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Sheverdnadze vėl Afganistane 
Kabulas. — Šį pirmadienį So

vietų Sąjungos Užsienio reikalų 
ministeris Eduard Shevardna-
dze atskrido į Afganistano 
sostinę ir pradėjo pasitarimus 
su sovietų paskirtu afganams 
vadu Najibullah. Tuoj Vakarų 
diplomatų t a rpe paskl ido 
kalbos, jog Sovietų Sąjunga daro 
pastangų baigti 8 metų karui ir 
pasitraukti iš Afganistano. 

Oficiali spaudos agentūra 
Tass nesuteikė jokių žinių apie 
jų ministerio kelionę, tačiau 
analistai mano, kad jo pasi
tarimai liečia Jungtinėse Tau
tose būsimus pasitarimus so
vietų kariuomenės išvedimo rei
kalu. Jungtinių Tautu gen. 
sekr. pavaduotojas Diego Cor-
dovez lankysis Islamabade šį 
mėnesį ir vasario mėnesį pradės 
tuo reikalu pasitarimus Gene-
voje. 

Pasitrauks iš Afganistano 

Sovietų vyriausybės pareigū
nai yra pasakę Vakarų žurnalis
tams ir diplomatams, kad jie 
norėtų savo dalinius turėti 
namuose iki 1988 metų galo. 
Najibullah gi sako, jog jis su
tinka, kad Sovietų kariuomenė 

pasitrauktų, jei Amerika užtik
rintų, kad nebeteiks karinės 
pagalbos afganų laisvės kovo
tojams. Tačiau, atrodo, tuo 
norima įteisinti dabartinę Na
jibullah, kaipo prezidento, pozi
ciją ir tuo prive sti partizanus 
tartis su juo pačiu. Yra siūloma 
Afganistaną padaryti politiniai 
neutralia valstybe. 

Vizitas Pakistane 
Valstybės sekretoriaus pava

duotojas Michael Armacost šiuo 
metu tariasi su Pakistano 
vadais Islambade kaip baigti 
karą. Pakistanas yra Amerikos 
sąjungininkas tame regione ir 
padeda afganų laisvės kovoto
jams. Sovietų spaudoje vėl 
pradėta rašyti apie Vakarų 
patarėjus Afganistane, kurių 
esama amerikiečių, prancūzų ir 
pakistaniečių. Tuo norima 
pabrėžti savo visuomenei su 
kokiais sunkumais susiduria 
sovietai ir kaip jiems esą sunku 
išeiti iš Afganistano. Esą net du 
amerikiečiai patarėjai buvę nu
šauti ką tik įvykusiuose mū
šiuose, bet visa tai Valstybės 
departamentas griežtai paneigė, 
kadangi nė vieno amerikiečio 
ten nėra. 

Pripažinta ukrainiečių 
bendruomenė 

Herbert S. Okun. Amerikos am
basadoriaus pavaduotojas Jungtinėse 
Tautose, balsuoja pirma kart;* prieš 
Izraelį. 

Kijevas. — Kijevo stačiatikių 
metropolitas Filaretas pokalby
je su žurnalistais pranešė, kad į 
krikščionybės įvedimo Rusijoje 
tūkstantmečio jubiliejines iš
kilmes birželio mėnesį, bus ofi
cialiai pakviesti Krikščionių 
vienybės Vatikano sekretoriato 
pirmininkas kardinolas Wille-
brands ir kai kurių kraštų 
vyskupų konferencijų pirmi
ninkai. Kai dėl paties popie
žiaus dalyvavimo šiose jubi
liejinėse iškilmėse, Kijevo 
metropolitas pažymėjo, kad 
Šventajam Tėvui pakviest i 
kliūtį sudaro vadinamųjų rytų 
katalikų, tai yra ukrainiečių 
problema. 

Tuo būdu metropolitas pirmą 
kartą viešai pr ipažino 
ukrainiečių katalikų bendruo
menes egzistencija. Apie šią 
katalikų bendruomenę iki šiol 
Sovietų Sąjungoje n iekada 

teisės nuostatų, kurie tada buvo 
priimti Genevoje. 

Izraelis p ranešė , kad šį 
Jungt inių Tautų Saugumo 
Tarybos nutarimą ignoruos. 

nebuvo viešai kalbama, juo 
labiau ji nebuvo oficialiai pri
pažįstama po jėga įvykdyto jos 
įjungimo į rusų stačiatikių Baž
nyčią, įjungimo, kurio katalikų 
Bažnyčia nėra pripažinusi. 

Metropoli tas Fi laretas 
pažymėjo, kad rytų, tai yra 
ukrainiečiai katalikai, gali išpa
žinti savo tikėjimą Sovietų 
Sąjungoje atidarytose katalikų 
bažnyčiose ir kad Sovietų 
Sąjungoje gyvenantys rytų 
katalikų bendruomenės tikin
tieji galės dalyvauti krikš
čionybės įvedimo senojoje Rusi
joje tūkstantmečio jubiliejinėse 
iškilmėse. 

— Izraelis savo raketomis ap
šaudė du kaimus Libane, kuria
me buvo Iranui palankūs par
tizanai, sugriaudami namus ir 
sužeisdami daug žmonių, 
pranešė Beiruto radijas. 

— Jeruzalėje Amerikos am
basados pareigūnai bandė 
įtikinti Izraelio vyriausybę, kad 
nedeportuotų palestiniečių, 
kurie dalyvavo Vakarų Kranto 
ir Gazos srities demonstracijose. 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Afganistano laisvės kovo
tojai nuo 1980 metų laiko 
apsupę Khost miestą prie kurio 
tebevyksta aršios kovos sovie
tų karių ir afganų komunistų su 
su sukilėlių daliniais. Sovietai 
paskutiniu metu į šią sritį at
skraidino 1,500 savo kareivių. 

— Egipto policija sostinėje 
turėjo daug vargo numalšinti 
studentus gatvėse, kurie protes
tavo prieš Izraelio politiką užim
tose žemėse su palestiniečiais. 

— Chicagoje gyveną arabai 
pareiškė labai stiprų protestą, 
kad demonstracijų metu Izraelio 
kareiviai žiauriai mušė palesti
niečius. Į tai atsakė Izraelio 
konsulato Chicagoje pareigūnas 
Moshe Fox, jog problema yra ta, 
kad arabai atsisako kalbėtis su 
Izraeliu veidas į veidą. 

— Nikaragvos sandinistų Vi
daus reikalų ministeris Tomas 
Borge pranešė, jog vyriausybė 
1988 metais bandys susitarti su 
Contras kar ia is paliaubų 
reikalu. 

— Bavarijos provincijos 
premjeras Franz-Josef Strauss 
būdamas Maskvoje prašė 
sovietų vyriausybę išleisti 
jaunąjį pilotą Mathias Rust iš 
kalėjimo, kuris su savo lėKtuvu 
nusileido prie Kremliaus sienų. 

— Washingtone Federalinė 
Rinkimų komisija nubalsavo 
suteikti 100,000 dol. vėl 
sugrįžusiam į rinkiminę 
demokratų areną Gary Hart. 
kuris tokią pat sumą turės 
surinkti aukomis iš žmonių. 

— Managvoje prez. Ortega 
susitiko vėl su kardinolu Oban-
do y Bravo, bandydamas pradėti 
į akligatvį įstrigusius pasi
tar imus taikos reikalais. 
Klausimas eina apie tiesio
ginius pasitarimus tarp sandi
nistų ir Contras kovotojų. 

— Brigham City, Utah valsti
joje, įvyko gaisras MX raketų 
gamybos įmonėje ir užmušė 4 
darbininkus. Gaisras tuoj buvo 
užgesintas, tačiau pastatas 
sugriautas. 

— Washingtone Tarptautinis 
pinigų fondas įsteigė 8.4 bil. dol. 
fondą, neturtingiausiems pasau
lio kraštams padėti. Amerika 
šiame fonde nedalyvauja dėl 
savo biudžeto nesubalansavimo 
problemų. 

— Texas, Arizona, Colorado. 
Tennessee. New York, Illinois ir 
Michigan valstijos yra tame 
sąraše, iš kurio bus parinkta 
viena valstybė, kurioje bus 
statomas 4.4 bil. vertės atomo 
modernus skaldytojas. 

Pasitarimai žmogaus 
teisių klausimais 
Delegaciją pakvietė [ Maskvą 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
pakvietė tarptautinę žmogaus 
teisių organizaciją atvykti 
savaitei į Maskvą ir diskutuoti 
šiuos reikalus su oficialiais so
vietų asmenimis. 

Vienoje esanti Tarptautinė 
Žmogaus Teisių federacija 
sausio 25 d. atsiųs 15 asmenų 
delegaciją į Maskvą. Delegaci
ja bus sudaryta iš mokslininkų 
ir politikos žmonių iš 11 kraštų. 
Jeri Laber, tos delegacijos narė 
ir Amerikos Helsinkio komiteto 
egzekutyvinė direktorė, prane
šė, jog delegacija paprašė 
susitikimo su aukščiausiais So
vietų vyriausybės pareigūnais, 
įskaitant ir Michailą Gorbačio
vą. Bet delegacijai nebūsią pri
statyta tų pasitarimų dieno
tvarkė tol, kol delegacija ne
atvyks į Maskvą. 

Helsinkio federacijos apimtis 

Tarptautinė Helsinkio federa
cija sudaro 13 Helsinkio pakto 
patikrinimo komitetų visame 
pasaulyje, kurie seka įvairiuose 
kraštuose, ar to krašto 
vyriausybė, kuri 1975m. 
pasirašė Helsinkio aktą, vykdo 
tuos tarptautinius susitarimus. 
Helsinkio aktą pasirašė 35 
valstybės, įskaitant ir Sovietų 
Sąjungą. O ši federacija buvo 
įsteigta 1982 m. koordinuoti vei
kiančius Helsinkio komitetus ir 
jei yra reikalas steigti naujus 
komitetus. Pats vėliausiai 
įsteigtas komitetas yra Glasnost 
Spaudos klubas Maskvoje, kuris 
ta ip pat dalyvaus šiame 
delegacijos pasitarime kaip 
pilnateisis narys. 

Pasitarimas, kokio nėra 
buvę 

Jeri Laber sako, kad formalus 
pakvietimas buvo gautas 
rugsėjo mėnesį Vienos kon
ferencijos metu. Kai federacija 
sutiko su Sovietų kvietimu, tai 
konkretus raštas buvo gautas 

Gajauskas 
išleidžiamas laisvėn? 

New Yorkas. — Gruodžio 26 
d. New York Times dienraštis 
atspausdino Sovietų vyriausy
bės pareigūno Ivan Rachmanin 
laišką, liečiantį Balio Gajaus
ko paleidimą į laisvę. 

Anot pareigūno. Gajauskas 
buvo iškviestas pas proku
rorą, kuris jam pasakė, 
jog Chabarovske atitin
kama įstaiga pareikalavo per
duoti jo visus duomenis iš mi
licijos ir iš darbo vietos. Taip pat 
paprašė Gajauską patvirtinti 
faktą, kad jis buvo lageryje 
sumuštas. Kodėl tos žinios buvo 
iš naujo reikalingos, prokuroras 
nepaaiškino Baliui Gajauskui. 

Galima buvo manyti, kad tai 
buvo paruošiamoji stadija iš
leisti jį iš darbo lagerio. 

tik dabar. Tai pirmas kartas, 
kai Sovietai sutiko su tokiu 
pasitarimu, kuriame nėra vy
riausybės atstovų. Pasitarimo 
metu bus keliami Sovietų su
varžymai emigracijai, laisvos 
spaudos, religijos išpažinimo ir 
susirinkimų laisvės klausimai, 
politinių kalinių amnestija ir 
psichiatrinių ligonių naudoji
mas politiniams kal iniams 
bausti. „Mes esame pasiruošė 
kelti griežtus bei svarbius klau
simus", sako Ms. Laber. 

Delegacija prašė, kad būtų 
leista lankytis Permės griežtojo 
režimo darbo stovykloje 36—1, 
tik sovietų atsakymas buvęs 
šaltokas, bet delegacija to vėl 
reikalaus, kai atvyks į Maskvą. 

Abejonės sovietų gera valia 

Robert Bernstein, kuris yra 
amerikiečių delegacijos narys, 
mano, jog tos misijos pasise
kimu tenka suabejoti, nes jau ne 
kartą buvo nusivilta Sovietų 
gerais norais. Tačiau delegacijos 
vadovė Laber yra optimistiškai 
nusiteikusi. Ji nemano, kad 
Sovietai kviestų atvykti, jei 
nenorėtų rimtai diskutuoti 
žmogaus teisių klausimus. Be 
to, Sovietai apie tai pranešė 
savo spaudoje, o taip pat jie nori 
sukviesti visų 35 valstybių 
konferenciją kitais metais 
Maskvoje. 

Valstybės departamentas atsi
sakė šį vizitą komentuoti. 

— Jeruzalėje diplomatiniuo
se šaltiniuose garsiai kalbama, 
kad bus užmegzti Izraelio ir 
Sovietų Sąjungos diplomatiniai 
ryšiai. 

— Londone praėjusi sek
madienį Britanijos ministerė 
pirmininkė Margaret Thatcher 
paminėjo specialią sukaktį, kaip 
ilgiausiai anglų vyriausybei 
vadovaujanti premjerė šiame 
amžiuje. 

Drastiškas pakeitimas 
sovietuose 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
pradėjo šiais metais ekonominių 
programų reformas, kurias 
Gorbačiovas laiko būtinai rei
kalingomis jo planams. Buvo 
panaikinta vyriausybės cent
rinė kontrolė firmoms, kurios 
sudaro 60^ sovietų industrijos 
ir įsakė įmonių vadovams perei
ti į pelno sistemos įvedimą. 

Tos įmonės, kurios nedarys 
pelno, bus priverstos užsidaryti 
ir atleisti darbininkus. Tai re-
voliucionieriškas Sovietų Sąjun
gos ekonominio gyvenimno pa
keitimas, kuris galiojo nuo 1928 
metų. Savo kalboje sovietams 
Gorbačiovas priminė, kad tai 
būtinai reikalinga jo tarptau
tiniams nusiginklavimo pla
nams. Gorbačiovas pasakė, kad 
šios reformos yra surištos su 
tarptautinėmis problemomis ir 
jos gal ne tuojau būsiančios 
visur sutiktos palankiai ir gal 
būt nebe skausmo kai kam. bet 
jos būtinos. 

Jis paminėjo ir tai. kad dėl to 
gali kai kurie darbininkai gauti 
ir mažesnį atlyginimą. Pagal se
nąja sistemą darbininkams 
buvo garantuotas valstybinis 
pelnas, dabar to nebebus. 

KALENDORIUS 
Sausio 7 d.: Raimundas, Pe-

ga. Rūtenis. Rudvilė, Liucijus. 
Julijonas. 

Sausio 8 d.: Apolinaras. Se
verinas, Teofilius, Nemira, 
Gudulė. Vilantas. 

ORAS 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:13. 
Temperatūra dieną 19 1 , 

naktį 5 1. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

DŽIAUGĖMĖS 
POPIEŽIAUS 

APSILANKYMU 

Rugsėjo 18 ir 19 dienomis Jo 
Šventenybė popiežius Jonas 
Paulius II-sis pagerbė Detroitą 
savo atsilankymu. Daug vietos 
Lietuvos Vyčių kuopos narių 
nuvyko į Pontiac mieste esantį 
Silver Dome stadioną išklausyti 
jo aukojamų šv. Mišių. Savo 
„popemobilyje" pravažiuo
damas , popiežius laimino 
gausia i kelią apspitusius 
žmones. 

Mišių metu panelė Visputis 
sukalbėjo maldelę, taikytą lie
tuviams: ,,Už lietuvius, kurie 
švenčia 600-tus krikščioniško 
tikėjimo metus, duok nuolatinės 
drąsos ir s t iprybės jiems, 
išsklaidytiems po visą pasaulį, 
o ypač tiems, kurie yra varžomi 
ir negali laisvai praktikuoti 
savo tikėjimo". Šv. Komuniją 
dalinančių 300 kunigų tarpe 
buvo ir kun. Vladas Stanievich. 
Šv. Mišiose dalyvavo 90,000 
asmenų! JAV-bių vicepreziden
tas G. Bush dalyvavo šv. 
Mišiose ir išlydėjo popiežių 
kelionę t ę s t i Kanadoje. 
Tai buvo pirmoji popiežiška ke
lionė mūsų Detroite. Popiežiaus 
atvykimą retas teužmirš. 

Po gražios vasaros atostogų, 
rugsėjo mėnesį susirinkome pa
rapijos salėje pirmam poatos-
toginiam susirinkimui. Kuopos 
pirmininkas Pranas Bunikis 
susirinkimą pradėjo malda. 
Susi r inkime planavome ir 
aptarėme tolimesnę veiklą. 

Meriutė 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

NEW YORKO LIETUVOS 
VYČIU VEIKLA 

1987-1988-jų metų veikla pra
sidėjo pirmuoju kuopos susi
rinkimu rugsėjo 21-mą dieną. 
Šv. Mišias atnašavo kuopos dva
sios vadas kun. R.K. Baltch. 
Mišių skaitymus atliko Birutė 
Ralys su Regina Hartvigas. Jos 
ir aukojimo dovanas atnešė. 

Po Mišių parapijos salėje vy
kusį susirinkimą pravedė pir
mininkas Antanas Radzevich. 
Visuotiniame suvažiavime daly
vavę kuopos atstovai padarė 
pranešimus, o Railos susirin
kusiems parodė to suvažiavimo 
vaizdajuostę. 

Kuopos nariai patenkinti, kad 
Juddianne Nikstenas laimėjo 
Ann Karklus stipendiją, o Ken-
neth Jasevvicz laimėjo vieną Lie
tuvos vyčių skiriamą stipendiją. 
Mūsų Rima Hartvigas ir čika-
gietė Rita Zakarkaitė (buvusio 
amsterdamiečio Alberto duktė) 
išrinktos atstovėmis į Lietuvių 
Jaunimo kongresą Australijoje. 

Apolonija Žiaušienė paskirta 
1988 m. rengti Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties minė
jimą. 

Susirinkimas buvo baigtas 
kun. Baltch parodytomis skaid
rėmis, darytomis Lietuvoje rug
pjūčio mėnesį. Tiesa, atšven
tėme ir Bernice Avižos 
gimtadienį! 

Rugpjūčio 30 d. buvo tobulai 
gražus oras Marijonos Tavernos 
kieme rengtam kepsnių pikni
kui. Jį suruošė kuopos iždininkė 
sofija Olbie. Pravedėm laimėji
mus Vidurio Atlanto apygardos 
iždui papildyti. Pasikeitėme 
Visuotinio seimo nuotraukomis. 
Buvo lošiančių bingo, kortomis, 

žaista ir pasagų mėtymo 
žaidimą. 

Savaitę prieš šį pikniką, 
rugpjūčio 23-čią dieną, lietuviai 
rinkosi į metinę Lietuvių dieną 
Auriesville mieste esančios 
Kankinių Motinos koplyčios 
patalpose. Šią šventę surengė 
kun. Motiejus Cyvas ir Bernice 
Aviža. šv. Mišių metu giedojo 
jungtinis Lietuvos Vyčių orga
nizacijos ir Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vargonais 
pritariant p. Ossenfort. Pa
mokslą pasakė kun. Juozas 
Grabys, Watervliet Šv. Brigitos 
parapijos klebonas. Aukojimui 
dovanas atnešė Jasevvicz šeimos 
jaunučiai vyčiai. Skaitymus 
atliko Centro valdybos atstovė 
lietuvių kalbos puoselėjimo 
koordinatorė Apolonija Žiau
šienė ir kuopos pirmininkas 
Radzevich. Jungtiniame chore 
giedojo ir Centro valdybos pir
mininkas Pranas Petrauskas ir 
jo žmona Irena, du vyčių sti
pendininkai — Judianne Nik
stenas ir Kenneth Jasevvicz, o 
taip pat ir Binghamptono 72-ros 
kuopos dvasios vadas kun. 
Jonas Mikalajūnas. 

Smile ir Sparkle 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

ŽINIOS IŠ NAUJOSIOS 
ANGLIJOS 

135-toji Ansonia miesto Lietu
vos vyčių kuopa sveikina bro
lius ir seses vyčius. Štai 
praėjusių mūsų veiklos metu 
renginių apibūdinimas. 

Veiklą pradėjome Lietuvos vė
liavos pakėlimu miesto rotušės 
aikštėje Vasario 16-tą dieną. 
Burmistras VVilliam Menna per
skaitė proklamaciją, skelbiančią 
tą dieną Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo švente 
Ansonia mieste. Po iškilmių bu
vome pakviesti kavutei ir pyra
gaičiams burmistro raštinėje. 
Ona Sabulis ir Elena Roman 
pasirūpino vaišėmis. 

Kita metų šventė buvo Šv. 
Kazimiero minėjimas su 
ypatinga Komunija / pusrvčiais. 
Šiai šventei vaišes parūpino 
Kristina Sluchinski ir J.P. 
Sabulis. Šiais metais vietoje 
prelegento, kuopos pirmininkas 
Jonas A. Sabulis nudžiugino 
dalyvius filmu, rodančiu proce
siją ir iškilmes šventinant Pa
kelės kryžių. Kai kuriems, kaip 
pavyzdžiui mūsų kun. Ray Yus-
kauskui. tai priminė ilgų metų 
darbo vaisių. 

Gegužės mėnesį kuopos nariai 
susirinko Šv. Juozapo katedro
je Hartforde švęsti Lietuvos 
krikščionybės 600 m. jubiliejų. 
Kuopos vėliavą nešė seselė 
Marija Arline Bujanauskas. Jos 
brolis, Vladas Stachovvicz. 
padirbo ir nudailino kuopos 
vėliavos kotą. 

Birželio mėnesį Šv. Margare-
tos parapijos bažnyčioje Water-
bury mieste šventėme seselės 
Arline auksinį vienuoliško gy
venimo jubiliejų padėkos 
Mišiomis. Ji yra daugelyje 
parapijų dirbusi ir vakarienėje, 
suruoštoje ją pagerbti, buvo 
gausu jos draugų. 

Parapijos piknikas mūsų 
kuopos narių darbo dėka gerai 
pavyko. Surengėme kelis 
nemažą pelną nešančius 
kioskus. 

Ir šiemet nuomotu autobusu 
vykome 144-tai ir 143-čiai 
kuopai padėti švęsti Lietuvių 
dienas Moosic parke. Miela susi-
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Lietuvos 

tikti senus ir naujus draugus, 
pasidžiaugti lietuvišku vaišin
gumu. Išleidome daug pinigų, 
suvalgėme daug maisto ir pri
sišokome geram orkestrui gro
jant. Sophie Thomas pasirūpino 
šių metų rezervacijomis ir jau 
esame nusprendę ateinančiais 
metais vėl tokioje iškyloje 
dalyvauti. 

Išsirinkome naują valdybą: 
pirmininkė Olga Gray, 
vicepirm. Albertas Shurkis, sek
retorė Milda Driznus, finansų 
sekr. Chris Slushinski , 
iždininkė Rūta Tyson ir ritualų 
komiteto pirmininkas Alfonsas 
Barauskas. 

Nakties pelėda 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

Poetas Apolinaras Bagdonas. Lie
tuvos Vyčių choro ilgametis narys ir 
korespondentas, skaito savo poeziją. 

NEW HAVENO LIETUVOS 
VYČIŲ 1987 M. VEIKLOS 

APŽVALGA 

Motinos dienos proga, 
išklausę šv. Mišias, rinkomės j 
parapijos salę. Prelegentė Mae 
Jackub ragino mus neužmiršti 
savo motinų šią ypatingą dieną. 
Šiam pobūviui vaišes parūpino 
L.R.K. Moterų vienybė. 

Gegužės 29 d. autobusu 
vykome į Plainfield . miestą 
stebėti šunų lenktynių. 

Lietuvos Vyčių piknikas 
įvyko rugpjūčio 16 dieną Fort 
Hale parke. Rengimu rūpinosi 
Al Gedrim ir Pranas Peterson. 

74-tamjame Lietuvos Vyčių 
visuotiniame suvažiavime Kan-
sas City mieste dalyvavo 8 
kuopos atstovai. 

Rugsėjo 13 dieną mūsų Šv. 
Kazimiero parapijos piknikas 
įvyko Elks klube Branford 
mieste; jo rengimu rūpinosi 
Pranas Antin. Pelningas pik
nikas pasižymėjo skaniu lie
tuvišku maistu bei gražia šokių 
muzika. 

Rugsėjo 20 dieną vykusiame 
Naujosios Anglijos apygardos 
suvažiavime Waterbury mieste 
dalyvavo ir mūsų kuopos 
atstovai. I apygardos valdybą iš 
mūsų kuopos buvo išrinkti Al 
Gedrim patikėtiniu, o Izabelė 
Peterson -- antrąją vicepirmi
ninke. 

Penkiasdešimt mūsų kuopos 
narių spalio 18 dieną dalyvavo 
Maironio parke vykusiame lie
tuviškos kultūros bei stipendijų 
festivalyje. Mažo ežerėlio 

.mones muziejuje. 
• 

pakrantėje (netoli Worcesterio 
miesto) praleidome įspūdingą 
popietę. 12:30 p.p buvo patiekti 
pietūs. Vyrų bei moterų an
samblis, akompanuojant Onai 
Bender, atliko lietuviškas liau
dies dainas bei žinomesnes ame-
rikietiškas. Kioskai buvo per
krauti lietuviškais rankdar
biais. 

Lapkričio mėnesio susirin
kime dalyvavo daug narių. 
Šiame susirinkime Pranas Pe
terson pranešė apie Centro 
Valdybos posėdį. Sužinojome, 
kad New Haveno kuopa yra 
penkta didžiausia! 

Lapkričio 14 d. vyko Padėkos 
dienos bei Kalėdų šventė. 

Ateinančių metų valdybon 
išrinkti: dvasios vadas kun. 
Albertas Karai is, pirmininkas 
Pranas Peterson, pirmasis vi
cepirm. Albertas Gutauskas, 
antroji vicepirm. Marija Geipel, 
finansų sekretorius Aleksas 
Gedrim, iždininkė Ona Mes-
kins. protokolų sekr. Audrey 
Toole. susirašinėjimų sekr. 
Elena Balchus, tvarkdariai An
tanas Kordorsky ir Izabelė Pe
terson. patikėtiniai — Karolis 
Dėkas, Elena Medley, bei 
Robertas Momts. 

Ritualų komrtetan išrinkta 
Bernice Barile. I lietuvišku 
reikalu komitetą — Jurgis Ki
sielius: į lietuviškų kultūrinių 
reikalų komitetą — Jonas 
Šaulys, į renginių komitetą — 
Eleonora Gutauskas, o į 
spaudos komitetą — Elzbieta 
Gybovvsky. 

Ona Kordorsky, Elena 
Medley, Eleonora Gutauskas, 
bei Irena ir Mykolas Meizies 
praveda lietuviškų kalėdinių 
puošmenų dirbimo pamokas. 

H.B. 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

NEW YORKO VYČIAI 

Džiaugėmės spalio mėnesio 
susirinkime savo tarpe turė
dami monsinjorą Praną Bulovą. 
Jis įdomiai pakalbėjo apie 
rožančių bei mūsų pamaldumą 
Palaimintajai Motinai. Vėliau 
mons. Bulovas lietuviška malda 
užbaigė susirinkimą. 

Pagarba 74-tame Lietuvos 
Vyčių Visuotiniame suvažia
vime mūsų Great Neck 109-tą 
kuopą atstovavusiems delega
tams, kuopos pirmininkui Al 
Wesey bei Centro valdybos 
finansų sekretorei Marijai 
Rusas Kober, kurie Kansas Ci
ty mieste įvykusias iškilmes 
įdomiai bei informatyviai 
straipsniais apibūdino orga
nizaciniame biuletenyje ..Vyty
je2'. Tuos straipsnius perskaitęs, 
jautiesi suvažiavime dalyvavęs. 
Dėkojame ir Kansas City miesto 
kuopai taip vaišingai 
priėmusiais mūsų narius. Ir dar 
ačiū. 

Eupemija Cibas ir Izabelė 
Boza kartu su daug kitų lietu
vių New Yorko mieste esančioje 
Šv. Patricko katedroje dalyvavo 
Lietuvon 600 metų Krikščiony
bės įvedimo jubil iejaus 
iškilmėse. Kardinolas Jonas J. 
O'Connor, asistuojamas lietuvių 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

vyskupo Pauliaus Baltakio, 
kalbėjo apie Lietuvą. Laukiame 
kuopos kultūrinių reikalų 
komiteto narės Eupemijos 
pranešimo apie išvyką į Šv. 
Patricko katedrą. 

Kotletai su visokiausiais prie
skoniais buvo paruošti mūsų 
lapkričio mėnesio susirinkimo 
dalyviams pavaišinti. Juos ne
šant iš virtuvės girdėjosi kvie
timas skubiai grįžti juos pakar-
toli, kol dar neataušo. O 
visuomeninių reikalų komiteto 
narės Berta Fuchs ir Marija 
Santagatas su pirmininke Mor
ta Krug talkino Juozui Carroll, 
kuris keptuvėse taukuos kepino 
kotletus. 

Buvo malonu matyti Juozą 
Savicky ir Rita bei Bill 
Bernatovich atsiankiusius susi
rinkime. Kviečiame sugrįžti, 
jūsų parama reikalinga mūsų 
veiklai. 

Džiugu matyti Antaną Kober 
pasveikusį. Jis vis nepakei
čiamai linksmas. 

Jack „Jackutis" Malis, nau
jasis mūsų finansų sekretorius, 
rūpinasi išgauti nario mokestį 
iš jį dar nesusimokėjusių. 

Iki kito karto — su Dievu! 
Marytė 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis , 

J r . 

RIVERHEAD MIESTO 
LIETUVOS VYČIAI 

Vasaros saulėje žaidimams 
užsibaigus, rugsėjo mėnesio 
kuopos susirinkiman sugužėjo 
rekordinis narių skaičius. 
Džiaugsmingai pasveikinome 
naująjį Riverhead 152-ros 
kuopos dvasios vadą kun. VVil
liam R.Scrill, gimusį, augusį ir 
kunigu įšventintą Brooklyne. 
Šiuo metu jis yra Riverhead 
Correctional Facility kape
lionas, šio miesto dvasininkų 
sąjungos pirmininkas. Jis šv. 
Mišias atnašauja Šv. Jono 
Evangelisto bažnyčioje River

head ir Šv. Patricko bažny
čioje Sothold mieste. Viliamės, 
kad jis stipriai įsijungs į mūsų 
veiklą. 

Nors liepos ir rugpjūčio mėn. 
neturėjome susirinkimų, nariai 
nenustojo veikę. Dalyvavome 
Lietuvos krikšto 600 m. iš
kilmėse Romoje ir surengėme 
piknikėlį pirmininko ir ponios 
Sakai namuose Nesconset mies
telyje. 

Praėjusiais mėnesiais spaudo
je pasirodę straipsniai apie 
lietuvius bei lietuvių reikalus 
sudomino nemažai amerikiečių. 
Prezidento Reagano proklama
cijos. Krikščionybės jubiliejaus 
šventimas, bei daugelis protestų 
šiame krašte ir Europoje buvo 
plačiai aprašyti. 

B.L. 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

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

metams 
$60 00 
$60.00 
$60.00 
$35 00 

V2 metų 
$35.00 
$35.00 
S35.00 
$20.00 

3 men. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

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

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

UKRAINIEČIŲ PARODA 

Ukrainiečių audinių paroda 
nuo sausio 30 d. iki kovo 11d. 
vyks 916 W. Diversey Park\vay, 
Chicagoje. 

0R. LINAS A. SI0RYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 7 M Street 
Prunv trečiad. nuo 2 iki 5 v v, 
Ketvirtad nuo 10 v r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

OR. VIJAY BAJA/, M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2 4 3 4 W . 71 S U — t , CMcaoo 
7 « M . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAYVFORD MEDICAL BU1LDINC 

6449 So. PuUski Road 
Valandos papai susitarimą 

Ofs. ta i . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. Kedzie Ave., 
Chicago M- 60652 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

2655 W. 69 St. 
Te*. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 • 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
' e i 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK ŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tel. RE-iVenc* 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč Sešt 12 rki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
-ORTOPEDIJAS U G O S 

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Tel . 925-2670 
1185 Dundi>e Ave., Elfzjn, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėlės 
tilteliai, plokštelės <r bendroji prakiika 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Re/.d. 38518T : 

DR. L D. PETRBKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia : vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
iKalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą Uždarvta treč\ 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

Tel. 434-1813 - Rez. 852-0889 
\ ai : pirm., antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2534 W 71it St.. Chlc»«0. M. 
TeL: 434-0100 

11*00 Soutttw*st Hlghway 
P*i©< H*NjhtA. M. 90463 

312) 361-0220 T312) 381 0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

ANKSČIAU PALEIS 
POLICININKUS 

Apie 165 policijos ir ugnia-
gesybos tarnautojų greit išeis j 
pensiją. Chicagos miesto taryba 
nusprendė, kad. sulaukus 63 m. 
amžiaus, jų pasitraukimas į 
pensiją privalomas. 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 7tst Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
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2454 W. 71 Street 
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Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. H.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 686-7766 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

t>-9. antr 12-6;'penkf 10-12; 1 6 

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

2700 W. 43 St.. Tel. 027—3231 
Kalbame lietuviškai 

v»i naga: eusttarlmą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 



Kai abu tėvai dirba — 

IŠSAUGOTI VERTYBES 
Daugumas lietuvių pripažįsta, 

kad šeimoms, kuriose tik vienas 
iš tėvų uždirba pragyvenimą, 
šeimyninis gyvenimas geriau 
stovi. Tačiau taip pat aiškėja, 
kad, pragyvenimo kainai 
kylant, o algoms pasiliekant 
tame pačiame lygyje, abiejų 
tėvų algos pasidaro ne liuksuso, 
o būtinumo reikalas, juo labiau 
norint vaikus leisti į parapines 
mokyklas bei katalikiškus uni
versitetus, jau nekalbant ir apie 
lietuviškas vasaros stovyklas, 
kongresus ar net su jais vykti į 
Lietuvą ar išsikviesti gimines 
čia apsilankyti. 

Abiejų dirbančių tėvų šeimose 
įtampas išstudijavusi, ta tema 
Dolores Curran parašė knygą 
Stress and the Healthy Family 
(Harper & Row). Ji rado, kad 
laiko trukumas yra vienas iš ke
turių dažniausiai minimų 
sunkumų, kai šeimoje abu tėvai 
dirba. Viena motina atsakiusi 
„Nuolat būnu pavargusi: per 
daug pavargusi, kad galėčiau 
žaisti su savo vaikais; per daug 
pavargusi maldai; per daug pa
vargusi santykiams su vyru; 
įgriso nuolatinis nuovargis". 
Jos vyras panašiai atsakė: „Ne
turiu laiko savo žmonai, neturiu 
laiko gyvenimui". O tos 
dažniausiai minimos keturios 
įtampos, abiems tėvams dir
bant, pagal dažnumo tvarka, 
yra šios: nepakankamai laiko 
vedusiai porai kartu praleisti; 
nepakankamai asmeniško-pri-
vataus laiko — imtinai ir mal
dai; nepakankamai laiko visai 
šeimai kartu pažaisti; per daug 
įsipareigojimų už šeimos ribų. 

Daugumas gyvena tuo dideliu 
greičiu ir dėl to, kad amerikie-
tiškoji visuomentė tą vertina ir 
skatina. Bet rezultate kiek
vienas šeimos narys dažnai 
gyvena visai atskirus, retai su 
kitais šeimos nariais susi
tinkančius gyvenimus. Komu
nikacija virsta raštelių serija, 
prikabinta prie šaldytuvo, o 
šeimos nariai susitinka pasku
bomis, prabėgomis virtuvėje ar 
vaikus vežant į tą ar kitą susi
rinkimą, repeticiją, pamoką, ar
ba pervargę 10 v.v. suvirsdami 
prie televizijos. 

Nežiūrint to, rašo D. Curran, 
tūkstančiai šeimų sugeba ir abu 
dirbti ir savo šeimas krikščio
niškoje dvasioje auginti. Štai 
septyni joms visoms būdingi 
bruožai; 

1. Ir vyras ir žmona sutaria, 
kad šeima yra svarbiau už 
darbą. Toks nusistatymas, rašo 
D. Curran, eina prieš amerikinę 
kultūrą, kuri darbą laiko vertin
giausiu laiko pavartojimu. 
Pasisekimas nustatomas pagal 
darbo įtakingumą ir pajamas, 
ne pagal šeimynines vertybes. 
Žmonės. kur ie karjeros 
siekdami praranda savo šeimas 
vis tiek laikomi sėkmingais. 
Vienas iš 10 sėkmingiausių 
vyrų Amerikoje viename verslo 
žurnale taip patarė: „Tokiam 
sėkmingumo laipsniui pasiekti 
reikia būti visiškai pasišventu
siam savo darbui. Jei šeimai esi 
per daug reikalingas, susirask 
naują šeimą. Aš tą padariau". 
Jis rekomendavo šeimą, kuriai 
nerūpi, ar jis namie, ar ne. 

Šeimos sugebančios išsilaikyti 
turint du darbus randa tinkamą 
balansą tarp darbo, šeimos 
rūpesčių bei turto. Jų išoriniai, 
ekonominiai siekiai mažesni. 
Jie skirtingai supranta pasi
sekimą. Jiems pirmoje vietoje 
stovi šeimos darnumas, šeimy
ninė laimė, dvasinis gyvenimas, 
o tik po to darbas ir visuo
meninės pareigos. Jei vienam 
kuriam pasiūlomas pakėlimas, 
jie pirmučiausia kartu svarsto, 
kokia būtų to pakėlimo kaina 
šeimos vertybėms ir jei kaina 
per aukšta, jo atsisako. Jei mato 
savo materialinį pasisekimą ar
dant krikščioniškas vertybes, jie 
sumažina pirkimą sau, o padi

dina labdaringas aukas. Visais 
būdais jie rūpinasi išsaugoti 
savo vertybių eilės tvarką. 

2. Jie atpažįsta šeimyninės 
įtampos simptomus, kol jie dar 
sutvarkomi ir juos tuoj pa
šalina. O simptomus sėkmingos 
šeimos suminėjo tokius: „kai 
pradedam šiurkščiai kalt>ėtis", 
„kai nustojame meldęsi", „kai 
vaikai pradeda peštis ar būti irz
lūs", „kai keletą dienų iš eilės 
nesame kartu vakarienės atsi
sėdę", „kai pradedame savęs 
gailėtis", „kai vyras ar žmona 
nustoja domėtis lytiniais san
tykiais". 

LIET. BENDRUOMENĖS 
POLITINĖ KONFERENCIJA 

Aštuoniasdešimt procentų Lietuvoje 
balsuotų už atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos 

Pastebėjusios tokius ženklus, 
sėkmingos poros tuojau at
šaukia įsipareigojimus už 
šeimos ribų, paskiria ramaus 
laiko šeimos židinyje, paskiria 
kokį vakarą tik vyrui ir žmonai 
kartu praleisti, atsisako keletos 
vakarų sportavimo, išdrįsta ki
tiems giminėms ar pažįsta
miems pasakyti: „Gaila, šį 
vakarą turiu šeimai paskirti". 

3. Jie mažiau reikalauja iš 
savęs ir pasitenkina žemesniu 
buto švaros standartu. Curran 
rašo, jog šeimas išsaugojančiųjų 
dirbančiųjų tarpe nėra šva-
ros-tvarkos pedantų. Kai darb
davys duoda suprasti, kad būtų 
naudinga dalyvauti ne
būtiname posėdyje už darbo 
valandų, jie rizikuoja darbdavio 
nepasitenkinimu ir galimu 
pakėlimo netekimu. Tačiau jie 
nerizikuoja savo šeimynos 
nuvylimu, nes ji yra aukštesnė 
vertybė. Dirbančios motinos 
atsisako ištaigingo kasdieninių 
pietų paruošimo ir pasitenkina 
tokia buto tvarka-švara, kokią 
įmanoma su bendra šeimos 
talka pasiekti. Tokie kompromi
sai laiduoja glaudesnius šeimos 
ryšius. 

4. Jie dalinasi pareigomis. Mo
tina dalinasi pinigų uždirbimo 
atsakomybe, vyras dalinasi 
namų ruošos darbų atsakomy
be. Ir vaikai turi pareigų tokiuo
se namuose. Jie mažiau reika
lauja iš mamos ir daugiau iš 
savęs — be atsikalbinėjimų Vie
nas pedagogas pareiškė: „Kai 
motina išeina dirbti, visa šeima 
išeina dirbti". Mažinant šeimy
ninę įtampą, tėvas maistą 
supirkinėja, vaikai baltinius 
išskalbia, visi šeštadieniais bu
tą valo ir niekas nepasitraukia 
iš virtuvės, kartu visų indų 
nesuplovę. 

5. Jie griežtai kontroliuoja įsi
pareigojimus už šeimos ribų. 
Norint turėti šeimai laiko, 
tenka atsisakyti kai kurios 
veiklos, kai kurio sporto ar kitų 
pramogų. Studijų duomenys 
rodo, kad daugiausia vaikai, ga
vę pasirinkimą, visuomet mie
liau pasirenka pramogą su 
tėvais negu šiaip sau kokioje 
programoje. O ir visuomeninė 
veikla, jei per ją nelieka laiko 
žaismingam bendravimui šei
moje, ardo šeimą, ką patvirtins 
jie ne kiekviena-as visuomeni-
ninkas-ė, tai bent jos-jo namie 
likusi pora. 

6. Jie pripažįsta svarbą ra
miai, privačiai, kasdieninei 
maldai skiriamo laiko. Viena 
moteris prisipažįsta: „Aš tik 
todėl laikausi, kad kasdien 
skiriu pusvalandį maldai ir 
mąstymui. Tai mane atgaivina, 

, leidžia išlaikyti tamprų ryšį su 
Dievu". Šeimos pabrėžia svarbą 
bendros maldos kartu — ir 
tyliai, klausantis Dievo ir iš-

, klausant vieni kitų, ir garsiai. 
Tai tokios gairės šeimos 

išlaikymui, net ir šiomis dideliu 
tempu gyvenamomis dienomis, 
juo labiau, norint vaikams per
duoti ne tik šeimynines, bet ir 
religines bei tautines vertybes. 
O šeimos, bandančios apsieiti 
be „laiko eikvojimo" šeimoje, 
nes yra tiek daug svarbesnių 
darbo ar visuomeninių reikalų, 
rizikuoja visko nustoti. 

a.j.z. 

Paskutinioji konferencijos die
na buvo pradėta viešbučio pa
talpose Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. Kazimieras Pu-
gevičius. Pamoksle, remda
masis evangelijoj sūnui palai
dūnui tėvo iškelta puota, plačiai 
palietė artimo meilę, kuri anot 
kalbėtojo, atsispindi ir visuome
nininkų darbuose. Kiek palietęs 
Religinės šalpos veiklą, pasi
džiaugė Viktoro Nako, Liet. 
Informacijos centro Washing-
tono skyriaus vedėjo, dideliais 
darbais, atliktais per pirmuo
sius septynis mėnesius. 

Nuostabiai jaudinantis mo
mentas buvo, kai prof. Vytautas 
Skuodis, priėmęs komuniją, pa
bučiavo ant improvizuoto alto
riaus esantį kryžių ir netoli sto
vėjusią mūsų tautinę vėliavą. 
Religiniam ir tautiniam sim
boliui nuoširdus pagarbos iš
reiškimas, ne vienam jautrios 
sielos pamaldų dalyviui išspau
dė ašarą. Giliai pajusta koks 
brangus pasidaro tikėjimas, kai 
prievarta bandomąjį išplėšti iš 
žmonių širdžių, ir kokia didelė 
meilė kraštui, ilgus metus 
niokojamam brutalių atėjūnų. 
Ne vienas pasijutome savotiškai 
sugėdintas, kad, turėdami neri
botas laisves, kartais nebe
mokame tinkamai įvertinti tų 
vertybių, už kurias mūsų 
tėvynainai atiduoda didžiulę 
kančios, o kartais ir gyvybės 
auką. 

Liūdna Lietuvos katalikų 
Bažnyčios ateitis 

Apie jos padėtį gana plačią 
apžvalgą padarė V. Skuodis, 
mokslinio veikalo „Dvasinis 
genocidas Lietuvoje" autorius, 
buvęs Vilniaus universiteto pro-

BRONIUS VAŠKAITIS 

fesorius, pogrindžio Alma Mater 
ir Perspektyvų redaktorius, 
LKB kronikų korespondentas, 
Lietuvos tikinčiųjų teisėms gin
ti ir Helsinkio grupės narys, už 
religinių ir tautinių reikalų gy
nimą 7 m. iškentėjęs įvairiuose 
koncentracijos lageriuose. 

Prelegentas pastebėjo, kad 
minėto veikalo parašymas jam 
užėmė ketverius metus. Tai yra 
Lietuvos tikinčiųjų padėties 
apžvalga, prasidedanti 1940 ir 
besibaigianti 1976 m. Veikale 
Skuodžiui pavyko įrodyti, kad 
komunistų vadinamas „moksli
nis a te izmas" yra toks 
mokslinis, koks jis buvo prieš 
100-150 m. Tą leidinį KGB iš jo 
atėmė, kai jis dar nebuvo visiš
kai baigtas. Išlikusią kopiją 
bandyta siųsti į Vakarus, bet 
nepavyko. Dabar ji laukia kitos 
išsiuntimo progos. 

Aktyvių Lietuvos dvasininkų 
nuomone katalikų Bažnyčia dar 
niekada praeityje nėra buvusi 
tokioje sunkioje padėtyje kaip 
dabar. Okupantai, įsitikinę, kad 
Bažnyčios neįstengs sunaikinti 
milžiniška propaganda bei agi
tacija, bando ją išsprogdinti iš 
vidaus. Į kunigų seminariją 
infiltruojami būsimi provokato
riai, dalis dabartinių kunigų 
turėtų būti ekskumunikuoti. 
Vysk. Julijonui Steponavičiui 
dėl amžiaus (jau sulaukė 75 m.) 
popiežiui pasiuntus atsistaty
dinimo raštą, okupantai į 
Vilniaus arkivyskupijos postą 
jau turi net kelis jiems palan
kius kandidatus. Liūdną Lie
tuvos katalikų Bažnyčios atei
tį pramatantys dvasininkai 
maldavo į užsienį išvykstantį 
Skuodį, kad jis prašytų Ameri-

Latvijos disidentas Rolands Silraups su Jonu L. Račkausku Amerikos Latvių 
jaunimo sąjungos kongrese Chicagoje. R. Silraups buvo suimtas 1985 m. už 
pogrindžio veiklą, grįžęs priklausė Helsinkio 86 žmogaus teisių grupei. 

Nuotr. Zigūros Kruminš 

kos lietuvius įtaigoti popiežių, 
jog vysk. Steponavičiaus pra
šymo nepatenkintų, nes jis iki 
šiol yra visų Lietuvos katalikų 
širdis. Suateistinant Lietuvą, 
mažės ne tik atsparumas reli
gijai, bet ir tautiškumui. Šiuo 
metu nacionalinio pasiprieši
nimo avangarde stovi Bažnyčia. 
Tą pasipriešinimą, kad ir pasy
viai, remia dauguma Lietuvos 
inteligentų, save vadinančių 
indeferentais, ir šiaip padorių 
lietuvių. 

Paskaitininkas priminė, kad 
Vytautas Jiešmantas, su kuriuo 
koncentracijos lageryje kurį 
laiką teko gyventi, buvęs neeili
nis komunistas, pirmas pogrin
džio spaudoje iškėlė legaliu 
būdu Lietuvos nuo Sovietų 
Sąjungos atsiskyrimo klausimą. 
Vienas aukštas valdininkas, 
taip pat partietis, Skuodžiui 
suteikdavo svarbios medžiagos, 
kuri buvo spausdinama kro
nikose. Paskaitininko ir kitų su 
juo koncentracijos lageriuose 
buvusių l ietuvių kal inių 
nuomone, jei šiandieną būtų pa
skelbtas referendumas, nema
žiau 80% pasisakytų už Lie
tuvos išstojimą iš Sov. Sąjungos. 
Manoma, kad Latvijoj norinčių 
atsiskirti būtų 70-80%, o Ukrai
noj — apie 90%. 

Skuodis kiek stebėjosi, kad 
Amerikoje yra manančių, jog 
pogrindžio spauda jau yra labai 
susilpnėjusi. Tai netiesa. Ji te
bėra gaji, tik į Vakarus persiun
timo sąlygos žymiai pasunkėjo. 
Jam grįžus iš lagerio, teko skai
tyti net du visai naujus lei
dinius. Greitu laiku laukiama 
pasirodant trečio. Pirmenybė 
duodama LKB kronikų išsiun
timui. Lietuvoje šiandieną yra 
užregistruota apie 2000 knygų, 
išleistų savilaidos būdu. Tik la
bai maža jų dalis pasiekė Vaka
rus. Labai skatino dvigubą 
knygnešystę: vežti į Lietuvą 
įvairaus turinio leidinius, o iš 
ten grįžtant, pasiimti pogrindžio 
knygų, rankraščių. Atėmus 
įvežamą leidinį, bus tik keli 
doleriai nuostolio, o konfiskavus 
išvežamą rankraštį, jo kopija 
ieškos naujų kelių patekti į 
Vakarus. Išvežimo eilės laukia 
ir Lietuvos archyvo šeštas 
tomas. 

Nereikia sielotis dėl galimų 
didesnių aukų Lietuvoje. Ko
vojant už žmogaus teises, pa
grindines laisves, už Lietuvos 
suveriniteto atstatymą, herojų 

Vytautas Volertas politinėje konferencijoje VVahingtone skaitės baigiamąją 
paskaitą. 

netruks. Kada lageryje poli
tiniai kaliniai reikšdavo 
užuojautą 80-čiui Vladui Lapie-
niui, jis šypsodamasis atsaky
davo: „Jeigu aš čia nebūčiau, 
prez. Reaganas neturėtų ką 
veikti". Nijolė Sadūnaitė. rug
sėjo 23 d. kviečiama į prokura
tūrą, pareiškė: „Jeigu aš nebe-
sugrįšiu, tai bus pati didžiausia 
Dievo malonė iš visų tų, kurias 
jis man bet kada yra suteikęs". 

Surusėjimo problema 

Aiškiai matomos okupanto 
Lietuvos surusinimo pastangos. 
Rusų kalba statoma i pirma 
vietą, o lietuvių — į paskutinę. 
Surusėti galima ne tik kalba, 
bet ir dvasia. Lietuvai maža 
naudos, kada kai kurie rusai 
neva sulietuvėja. Maži rusiukai. 
draugaudami su lietuviukais, 
išmoksta gana greit lietuvių 
kalbą. Tačiau mums iš to 
menka paguoda. Jie gali tapti 
šnipais, provokatoriai?. Iki 
Skuodžio arešto jo sekliai buvo 
du rusai , gerai mokantys 
lietuvių kalbą. Vienas iš jų 
Skuodį atsekdavo net į bažny
čią. Kalbėtojas priminė, kad 
nepriklausomos Lietuvos rusai 
kolonistai tapo aktyviais kovo
tojais už komunizmą. 

Yra rusų disidentų, kaip 
Sacharovas, Ginsburgas, re
miančių pabaltiečius jų kraštų 
nepriklausomybės atgavimo sie
kiuose. Tačiau daugumas net ir 
koncentracijos lageriuose esan
čių laikosi principo: Rusija 
didelė, galinga, nedaloma. 

Ryšiai su Lietuva 

Skuodžio manymu Maskva la
bai norėtų, kad lietuvių išeivijos 
visai nebūtų. Tačiau ji privers
ta skaitytis su faktu, kad ji 
egzistuoja ir egzistuos. Okupan
tas taip pat nenori, kad jo smau
giama tauta kaip nors bendrau
tų su išeivijos lietuviais. Tačiau 
tam bendravimui dabartinėse 
sąlygose užkirsti kelią veik 
neįmanoma. Tai turėdamas 
mintyje pradėjo abipusių ryšių 
skatinimą, manydamas, kad iš
eivija tą jo gestą sutiks su nepa
sitikėjimu ir viskas baigsis. 
Reikalams pakrypus kitaip, jie 
ir toliau už ryšių palaikymą, 
manydami iš to turėti kokios 
nors politinės propagandinės 
naudos. Už galimai didesnių 
santykių palaikymą ir paverg
toji tauta, tačiau su sąlyga, kad 
okupantas iš to neturėtų jokios 
naudos arba, kad ta nauda jiems 
būtų minimali. 

Reikėtų priimti tuos meni
ninkus, literatus bei mokslinin
kus, kurie iš Lietuvos atvyksta 
neoficialiai, t.y. be sovietų val
džios tarpininkavimo. Vietoje 
svetimtaučių į Chicagos Lie
tuvių operą galėtų atvykti geri 
Lietuvos solistai. Virgilijus No
reika pats siūlėsi, bet operos 
atstovai jam pasakė, kad jo 
kandidatūra yra nepriimtina, 
nes jis per daug valdiškas. 
Skuodi? labai džiaugėsi, kad 
ryšiu klausimas su pavergtu 
kraštu buvo vispusiškai išgvil
dentas politinėje konferencijoje. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 
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— Kada galėsi pradėti? 
— Kitą savaitę gal bus sunešti popieriai ir užsaky

tieji stalai. 
— Tai pradėk. — pasakė Glowertis. 
Savo stambiu stuomeniu ir į šonus išskėtęs rankas, 

nulingavęs prie savo stalo Meškinas pradėjo 
telefonuoti. 

Nedelsdamas ir Devinskis pakėlė telefono ragelį. 
Paeiliui jis suko ant pareiškimų surašytus numerius. 
Kartais girdėjosi tik ilgi monotoniški birbėjimai. At
siliepdavo tai moteriškas, tai vyriškas balsas. 

Devinskis lakoniškai pranešdavo jiems gerą žinią. 
Nesileido į ilgas šnekas, kad nepaaiškėtų siūlomo darbo 
laikinumas. Bet žmonės nudžiugę buvo labai šnekūs. 

Jie visi su savo džiaugsmu į White bendrovę nesu
tilptų — į bendrovę nėra nė priimami. Kviečiami tik 
laikinai tarsi į maišelio angą. Darbui pasibaigus jie bus 
išmesti į krepšį kaip sviestainių popierius. 

Tik Prūsas priimtas dirbti centre. 
— Ateikit... — Devinskis žiūrėjo į Prūso darbo 

prašymo lapą. 
— Norėčiau su jumis pasikalbėti dėl darbo. 
— O, tai malonu. Kada? 
— Kada jums patogu. Rytoj iš ryto? 
— Dėkoju. Būtinai. Ačiū už gerą naujieną... 
„Jie nustebę. Turbūt batų puspadžius nudėvėjo 

beieškodami darbo. O čia štai telefonas į darbą kviečia. 
Ir dėkingi. Net priklu ausiai. Nemalonu klausytis 

jų nustebusių balsų, ilgų dėkojimų. Nemalonu, bet jų 
man negaila. Jie nori atsisėsti ant kėdžių, kurias jiems 
siūlau, ir niekada nesikelti. Tos kėdės ir stalai yra t ik 
laikinai išnuomoti. Prieš pat darbo pabaigą jie bus 
atgal grąžinti. Nustosim mokėję ir už patalpas. Kad 
tik nesugalvotų prieš darbo galą pradėti vykdyti jau 
seniai planuojamą pastato griovimą. Kur dingsim tada? 
Nebus nė keturių sienų. Į apačią visi kaip voverės nuo 
medžio nugarmėsim. 

Jie dėkingi, bet man jų negaila. Visur vartojamas 
ekonominis kumštis. Kaip boksininkų ringe. Nuokau-
tu partrenktas nesikeli ir į laimėtojo kojas nesikabini 
kaip šliužas. Ir pralaimėjus reikia vyriško orumo. Pas 
White ne labdaros įstaiga, po šimts pypkių". 

Net Dobilą (prisiminė žmogų) čia jam įkišo. Žiūrė
damas į kitą lapą Devinskis pasuko telefono numerius. 
„Prikišo man užsienietį. Net jį. Ir reikės dirbti su tokiu, 
atvažiavusiu į šį .laimingą ir turtingą' kraštą". 

Pažino Dobilą iš balso. Pažino akcentą, bet ir šį 
kartą nepaklausė, iš kur atkilęs į Ameriką. Nesvarbu 
— visi panašūs. Lėti ir viską žiną. Tik šnektelk, pra
dės kalbėti apie politiką. 

— Tai stebuklas! — darban pakviestas beveik šūk
telėjo ragelin Dobilas. 

— Koks stebuklas? 
Devinskis nustebo žmogaus naivumu ir vaikiška 

balso gaida. 
— Stebuklas! Aš jau rengiausi važiuoti į kitą vals

tiją. Čia, maniau, nėra darbų. O štai dabar turėsiu... 
ačiū, dar kartą ačiū už gerą naujieną... 

Neilgai būsi laimingas, galvojo Devinskis. Jis užsi
degė cigaretę, nes monotoniškas skambinimas pradėjo 

jį nervinti. Niekas ilgai nesitęsia, galvojo, kiekvienas 
siūlas turi galą... Gaila, ką padarysi... 

„Viskas, ka pradedama, turi galą. Kad bent drau
gystė su Lena ilgiau nusitęstų... Bet kaip? 

Ji vaikiška, bet jau rimta ir praktiška mergina. 
Tikriausiai galvojanti ir ištekėti. Jos visos nori ištekėti. 
Tik apie tai turbūt ir tegalvoja, svajodamos ir 
laukdamos Ir Lena apie tai bandys kada nors man 
tyliai prasitarti. 

Ką atsakysiu? 
Nuduosiu, kad negirdžiu? Pradėsiu juokauti? O ji 

diskotekoj kitą dieną gal ims ir nepasirodys? Štai tau 
ir juokas! Net darbas ten jos nebevilios. Nusivylusi nė 
šokiams ateiti gal nebenorės. 

Ir ką tuomet darysiu? 
Skambinsiu kasdiena9 O jei ji nenorės net prie 

ragelio prieiti kaip Debbie? Nutruks kontaktas — jo 
nesudursi. 

Ne, šį kartą bus kitaip, visiškai kitaip. Reikės jai 
burbteli panosėj: ..Apsivesim" >r nutaisyti rimtą veidą. 
Aišku, kad ji tada norės tikriausiai matyti mano šeimą. 
Tėvo nebėra — miręs Bet dar tebegyvena mano reli
ginga lenkė motina, apie kuria Lenai šnekėjau. Ant 
jos kelių, Lenai pripasakojau, išn ; a u melstis ir supra
tau religiją. Lena norės su ja nors šnektelėti. 

Motiną galiu parodyti, nes gyvena viena, žino, kad 
nesutariu su Amelija ir kad dairausi kitos, nors tam 
nepritaria. Geriausiai nusivesti Leną kokiu nors reika
lu į universalinę krautuvę, kur motina dirba. Užimta 
darbu mama bus išsiblaškiusi. Ten. lyg netyčiom, pri
eisiu prie jos ir Leną pristatysiu. Trumpai pakalbėsim. 

Gal to užteks? 
(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. sausio mėn. 7 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

DŽIUGI ŠVENTĖ 
VIENUOLYNE 

1987 m. gruodžio 8 d., šv. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventes dieną, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seselės 
turėjo džiugią švente. Jurgita 
Irena Normanta i tė , buvusi 
metus novicijate, padarė vienuo
linius įžadus vieniems metams 
(pagal vienuolijos regulą) ir tapo 
sesele. 

Šventė prasidėjo 11 vai ryto 
pamaldomis vienuolyno koply
čioje. Šv. Mišias koncelebravo 
vienuolyno įstaigų kapelionai ir 
čia reziduojąs kunigas, vadovau
jant kun. V. Cukurui. Kun. 
Cukuras pasakė dienai pritai
kytą pamokslą. Įspūdingas mo
mentas, kai pamaldų metu 
t ik ra vienuole tampančiai 
Jurgitai Irenai buvo įteiktas 
juodas galvos apdangalas. 

Po pamaldų visi šventės 
dalyviai didžiajame vienuolyno 
valgomajame bendrai papieta
vo. Naujai vienuolynan priim
tąją kalba sveikino vienuolijos 
provincijole ses. Paulė ir se
selių centro rėmėjų valdybos 
pirm. dr. Č. Masaitis. 

buvo Vilniaus arkivyskupu. Su
gretino jo to laiko sunkumus su 
dabar Lietuvoje vykdomu perse
kiojimu tikinčiųjų. Jis tikisi, 
kad Lietuva liks krikščioniška. 
nes ji tur i savo šventąjį 
užtarytoją. 

Po pamaldų pagerbimo daly
viai susirinko bendriems už-
kandžiams. Vyskupas sveikino 
atvykusius ir dėkojo seselėms už 
t ikėjimo kėl imo darbus, 
džiaugėsi, kad gali dalyvauti 
neseniai palaimintuoju pripa
žinto minėjime. Kun. Rimšelis 
ir kun. Račiūnas taip pat keliais 
žodžiais sveikino minėjimo 
dalyvius ir džiaugėsi minėjimo 
iškilmingumu. 

Vienuolijos vyresnioji ses. 
Paulė trumpa kalba užbaigė 
minėjimą, dėkodama vyskupui, 
kunigams ir visiems dalyva
vusiems. Ji priminė, kad palai
mintasis Jurgis Matulaitis yra 
ne tik vienuolijai šventasis, bet 
visiems žmonėms. 

LB VEIKLA 

LB apylinkės vadovybė, 
kurios pirmininkas nuo praėju
sios vasaros yra dr. C. Masaitis, 
tęsia veiklą pagal galimas vie
tos aplinkybes. 

CLASSIFIED GUIDE 

Ses. Paulė. Nekalto Prasidėjimo Marijos vienuolijos provincijole, Nonrich 
vysk. D. P. Reilly, kun . P. Račiūnas ir kun. V. Rimšelis. Amerikos Marijonų 
provincijolas pal. Jurgio Matulaičio pagerbime. 

Šventėje dalyvavo seselės 
Jurgitos Irenos tėvai, sesuo, šios 
vienuolijos seselė Stasė, brolis 
su šeima ir keli kiti giminės, 
taip pat vienuolijos seselės bei 
būrel is apyl inkių lietuvių. 
Trumpa kalba seselė Jurgita 
Irena padėkojo visiems šion 
šventėn a tvykus i ems ir 
pasižadėjo malda ir darbais 
vykdyti Aukščiausiojo valią. 

Ses. Jurgita Irena, nors yra 
dailininkė, bet dirba Matulaičio 
namuose slaugės darbus. Ji yra 
labai mėgiama jos pagalbą 
gaunančiųjų, dėl jos rūpinimosi 
ir pagalbos slaugomiesiems. 

ANGLIŠKAI KALBANTIEJI 
PAGERBIA PAL. 

J U R G Į iMATULAITĮ 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselės yra remia
mos daugiausia lietuvių. Bet 
rėmėjų ir jų pagalba pasi naudo
jančių yra ir angl iškai 
kalbančių: vieni jų lietuviškos 
kilmės, kiti — amerikiečiai. 

1987 m. gruodžio 12 d. popietę 
vienuolyno seselės suruošė pa
laimintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio pagerbimą, kurin 
pakvietė angliškai kalbančius. 
Pagerbiman atvyko Norwich 
diecezijos vyskupas D. P. Reilly, 
lietuvių marijonų vienuolijos 
Amerikoje provinciolas kun. V. 
Rimšelis ir (laimingų aplinky
bių dėka) kun. P. Račiūnas. 
Dalyvavo kel ios dešimtys 
ang l i ška i kalbančiųjų iš 
apylinkių ir keliolika vietos 
lietuvių. 

Pagerb imas p radė ta s šv. 
Mišiomis. atlaikytomis 3 vai. 
p.p. vienuolyno ...jplyčioje. 
Mišioms vadovavo vyskupas, 
koncelebruojant dar 9 
k u n i g a m s , jų t a rpe ir 
minėtiems. Vyskupas pamoksle 
p r iminė palaimintąj į 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį, jo 
gyvenimo kryžiaus kelią, kai jis 

Praėjusių metų spalio mėn. 
vajaus metu paremti LB švie
timo reikalus buvo surinkta 485 
dol. aukų. Tai yra nemaža suma 
iš kolonijos, kuri susideda iš vie
nuolyno seselių, keletos pensi
ninkų ir tik kelių dirbančiųjų. 
Tiesa, kolonijai priklauso ir 
kelios dešimtys Villa Maria ir 
Matulaičio namuose 
globojamųjų. 

Bendruomenė ir vienuolyno 
seselės ruošia Vasario 16-tosios 
minėjimą š. m. vasario 21 d. 
Minėjimo programa: 8 vai. ryto 
pamaldos vienuolyno koplyčio
je, 2 vai. p.p. viešas minėjimas 
Matula ič io namų salėje. 
Paskaitą sutiko paruošti seselė 
Ona Mikailaitė. Paskaitos nu
matoma tema yra apie laisvę 
Matulaičio raštuose. Tuo pačiu 
bus prisimintas ir Lietuvos pri
sikėlimo dainius Maironis-Ma
čiulis, nes praėjusiais metais 
sukako 125 m. nuo jo gimimo 
ir 55 metai nuo mirties. Meni
ninkė ir dailiojo žodžio inter-
preta torė Iz. Žmuidzinienė 
atliks meninę programą. 

Minėjimo metu bus renkamos 
la isvanorės aukos remti 
l ietuvių pagrindinių orga
nizacijų veiklą jų Lietuvai 

Panevėžio gimnazija prieš 50 metų baigusios ir Amerikoje gyvenančios A. Kazickienės (pi 
dešinėje) globoje susirinkusios sukaktį paminėti Kazickų rezidencijoje. 

SUVAŽIAVIMAS PO 
PENKIASDEŠIMTIES METŲ 

lOJl 

Panevėžio Mergaičių gimnazi
jos 1937 metų laidos suvažiavi
mas įvyko 1987 metų lapkričio 
19-22 dienomis, dr. Juozo Ka
zicko ir jo žmonos Aleksandros 
žiemos rezidencijoje Cat Cay pri
vačioje saloje — Bahamas. Su 
Aleksandra kartu baigėm 
gimnaziją. 

Suvažiavime dalyvavo 6 iš 
JAV ir 2 iš Kanados. Visos 
susirinkome Chlk's Int. 
Airlines. Hydroplanas, kuriam 
nereikia aerodromo tako, nes 
pakyla ir nusileidžia tiesiai iš 
vandens, turėjo mus nuskrai
dinti i salą. 

Iš kart atrodė, kad negalime 
viena kitos atpažinti, bet, 
ištarus vardus, pasirodė tas pats 
veidas, kalba, judesiai. Puolėme 
viena kitai į glėbį. Iki ašarų 
jaudinantis susitikimas. 

Saloje mus pasitiko su Baha
mas tradiciniais gėrimais ir hi-
biskus gėlėmis. Automobilių čia 
nėra, tai važiavome su golfo 
..vežimėliais" į Citrus Haven 
rezidenciją. Užkandžiavome ve
randoje. Gražus vaizdas į jūrą. 
Viskas čia žalia, gėlės žydi, jūra 
žalių mėlynų spalvų juos
tomis, nuostabiai graži. 

Keturios pasilieka Citrus 
Haven, keturios vežimėliais 
kraustomės į svečių vilą Morn-
ing Glory. Vila verta pava
dinimo. Didelis pastatas, iš visų 
trijų pusių nuo grindų iki lubų 
langai. Iš visų kambarių ir 
miegamų matyti jūra ir viena 
neapgyvendinta maža salelė. Iš 
jos mes galime stebėti grakščiai 
nardančias žuvėdras. Pirmą 
rytą buvom pavargusios ir 
pramiegojom saulėtekį. Antrą 
rytą buvo debesuota, bet trečią 
rytą saulutė patekėjo visu savo 
grožiu ir tą žavėtiną vaizdą 
užfiksavome objektyve. 

Po pusryčių važiuodavom į 
Citrus Haven pasikalbėjimams. 
Aleksandra pasakojo apie 
50-mečio minėjimą Panevėžyje, 
kuris įvyko birželio 3 d. Pasako
jo, turėjusios vargo su pažadėta 
transportacija vykti iš Vilniaus 
ir sugaišo daug laiko. Jų 
suvažiavimo programoje ilgą 
kalbą pasakė buvusi mūsų 
mokytoja Maksimaitienė ir 

laisvės siekimuose. J . Kr. 

Ses. Jurgi ta Irena Norman ta i s su tev 
po vienuolinių įžadų gruodžio 8 d. 

ais, už jų ses. Apolinara ir ses. Juozapa 

priminė, kad ji pirmą kartą 
mini 50-mečio sukaktį su savo 
moksleivėmis. Po to kalbėjo 
dabartinis gimnazijos direk
torius. Susirinkusios skaitė 
sveikinimus, savo sukurtus 
eilėraščius, poemas. 

Dabartinės moksleivės atliko 
programėlę, kapuose padėjo 
gėlių mirusiems, lankė buvusią 
berniukų gimnaziją. Gailėjosi, 
kad visa programa užėmė daug 
laiko ir vaišės buvo trumpokos, 
pasidalinimui prisiminimais 
nebuvo kada. nes vilnietės 
turėjo būti viešbutyje dar tą patį 
vakarą. 

Dailininkė S. Žilienė, gyve
nanti Lietuvoje, sukūrė vinjetę, 
vaizduojančią gimnazistę, su 
džiaugsmu išeinančią į 
gyvenimą su leukonijų žiedais. 
O Aleksandra padovanojo vi
soms dalyvėms auksinius 
medalijonus su išgraviruotomis 
datomis. Ir mes čia susirinku
sios Cat Cay gavome iš Alek
sandros vinjetės kopijas ir 
medalius. Nešiojame ir 
džiaugiamės. 

Dailininkė L Vainorienė, 
gyvenanti Chicagoje, padova
nojo mūsų šeimininkei Alek
sandrai medžio lėkštę, kurioje 
padarytas gimnazijos raižinys ir 
užrašas su datomis. 

Iš visos klasės nuotraukos 
bandėm atpažinti ir užrašyti 
pavardes. Kiek čia buvo kalbos 
ir juoko. Grįžome visos į senas 
gimnazisčių nerūpes t ingas 
dienas, kalbėjome kartais visos 
kartu, nes tiek daug prisimi
nimų užplūdo mūsų mintis ir 
norėjome viską išsakyti. O 
atpažinusios, jei visos pritarė, 
džiaugėmės, lyg brangenybę 
radusios. Iš 46 t ik 3 liko ne
atpažintos, 13 gyvena užsienyje, 
20 Lietuvoje. 3 mirusios ir 10 
gyvenamos vietos nežinomos. 
Laikas greit bėgo pasipasako-
jant apie save, savo šeimą, 
darant nuotraukas. 

Mūsų numatyta kelionė laivu 
į Biminį salą dėl dvi dienas 
trukusio didelio vėjo neįvyko. 
Mes nesigailėjom, nes 
nežinojom, ką praradom. O čia 
mus laukė daug įdomybių. 
Mūsų žinias apie tropinius 
vaizmedžius papildė šeiminin
kas, pasakojo, kaip sodino re
tus vaismedžius ir vežė tonom 
trąšas, o darbo, darbo begalės. 
Po skanių pietų visuomet 
užsigardžiuodavom sode augin
tom papajom, apelsinais, džio-
vintom kokanatų drožlėmis. 
Aleksandra mus išmokė, kaip 
drožles paruošti ir išdžiovinti. 
Visų mūsų nustebimui gavom 
paragauti „Cukrinių obuolių" 
Annona Sąuamoza, kuris nei 
savo skoniu, nei forma nepa
našus į obuolį, bet neįprastai 
skanus, vargu kuri iš mūsų 
buvo anksčiau ragavusi. 

Saulėliaidžiams rinkdavomės 
verandon Ci t rus Haven 
pamatyti jo dieviškas spalvas. 

Kai kartą Alė Rūta pasakojo, 
kad, ji, viešėdama Cat Cay, 
pasistodavo ant tvoros, kad il
giau matytų saulutę, man atro
dė, kad ji per daug poetiška, bet 
ir mes norėjom stebuklo, kad ji 
dar kartą auksu žėrinti pakil
tų ir vėl nusileistų į emeraldo 
sostą. 

Keliavome po salą ir 
buvome pakviestos į Kazickų 
artimų draugu ištaigingas žie
mos rezidencijas. J i e mus 
priėmė labai draugiškai, apro
dė savo buveines ir pavaišino. 

Viena draugė A. Kazickienei įteikia 
atsiminimui menišką lėkšte-

Paskutinį vakarą buvome pa
kviestos kokteiliams į lietuvių 
kilmės Uznių laivą „Evelyn U". 
Apžiūrėjom labai puikų įren
gimą, pasijutom visos labai 
geroje nuotaikoj patekusios į 
tokią elegantišką aplinką. Tą 
patį vakarą buvo iškilmingi at
sisveikinimo pietūs Viktorijos 
valgomajame Cat Cay klube, 
įžengus į restoraną mus pasi
tiko užrašas su sveikinimu 
50-ies metų proga. Labai ele
gantiška aplinka, šampanas, 
žuvų ir kiti tradiciniai Bahamas 
valgiai. Atsisveikinimo kalboje 
dr. J. Kazickas nuoširdžiai mus 
užtikrino, kad jis džiaugiasi, 
kad turėjo progos kartu su 
žmonos Aleksandros klasės 
draugėmis arčiau susipažinti ir 
aprodyti salą. Po to A. Ston
kienė ir I. Manomaitienė padė
kojo už tokį malonų vaišingą, 
labai įdomų priėmimą tolimame 
Bahamas kampelyje. 

Kitą dieną, prieš išskrendant 
atgal, turime dar laiko, aplan
kom bažnytėlę, įsispraudusią 
tarp medžiu ir apsuptą golfo 
žalių pievelių ir tvenkinio. Golfo 
aikštėje mūsų laukė maloni 
staigmena. Mums aiškino, kad 
per 20 metų „duobutė vienu 
smūgiu" yra laimėtojai tik 3, 
žaidėjų čia būna daug ir labai 
geri. Nuėjus prie garbės lentos 
radome pavardes: 1977 Juozas 
Kazickas, 1978 Maik Kazickas, 
1979 Maik Kazickas. Bravo 
lietuviai! 

Pats liūdniausias laikas yra 
atsisveikinimas, taip buvo ir 
dabar, kai laikas baigėsi ir 
visiems su ašaromis akyse teko 
atsiskirti. Pilnos gražiausių 
įspūdžių apleidome gražiąją 
salą, kuri liks ilgai mūsų pri
siminimuose. 

Pet ronė lė V a l i u l i e n ė 

Paieškomas gen št. majoras La-
vinskas. Svarbus reikalas. Jis. ar 
žinantieji jo adresą, maloniai prašomi 
pranešti: K. Rožanskas, 3450 W. 
62nd St., Chlcago. III. 60629. 

Seeking Stasys Skorupskas, family 
emigrated to Mid-West after WWII My dad 
was Vincentas Naujokas. Utica, NY Please 
vvrite: 

VICTORIA SCHEIDERICH 
8? BAULANTYNE BRAE 

UTICA, NY 13501 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. su šiluma 
butas 69th St. ir Rockvvell Ave. 
Tel. 254-6027. 

2 bdrm. apartm. on 67th & Francisco. 
No appliances. Coin operated vvasher 
& dryer. Hardwood *' -ors, heat mcld. 
$420 per mo. + 1 
deposit. Call 434-9336. 

•/2 mo. security 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 Wes' 95th Street 

Tel. — GA 4-ČS54 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 

Šiomis dienomis,,Draugo" 
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, 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 

, ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

REAL ESTATE 

jB mLS KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

1NCOME TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

O*J0£ a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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. 

No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3 
mieg. kmb. mūrinis namas su didele 
virtuve-dinette; moderni prausykla: ištisas 
rūsys: 2'/2 auto mūrinis garažas; aluminio 
apkalimai: daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar. 

No. 975 — 55 ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 21/2 auto garažas; gerame 
stovyje; St. Tnb's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? --. 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
> Tel . — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

Private party vvishes to invest in area. 
Will pay cash. Ovvners only. No 
realtors. Cal l 434-7477. Leave 
message if no ansvver. 

H E L P W A N T E D 

PRODUCTION 
SUPERVISOR 

A South side manufacturer invofved in 
fabricating light gage sheet metai, is seek
ing a highly. motivated individual capable 
of coordinating activities on 2nd shrft kJeal-
ry — you should be a hand on supervisor 
— at ease in a fast-paced, high volume 
vvork environment. Experience mušt in-
clude knovvledge of fabricating eauipment. 
vvelding or packing & punching & stamp-
ing. techntques. This positton offers a great 
opportunity for all an all around mfg. per-
son. to advance to a position which offers 
challenge. oppofunity & chance to devetop 
supervisory talents. Mušt speak English 
Respond by calling: 

2 5 4 - 0 6 0 0 
9 A M - 5 P M. 

3 EXPERIENCED CNC MACHINE 
OPERATORS 

(ENERGETIC ) 
Part time from 3:30 or 4 30 to 8 pm. 

APPLY AT: 
BRIDGVIEW MFG CO 

7320 S. FERDINAND AV. 
BRIDGEVIEVV. IL 60455 
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K ir K. Kodačių auksinės vestuvės ir dalis svečių. Iš kairės: Miami Lietuvių klubo pirm. E. 
Jonušiene, kun. dr. V. Andriuška, jubiliatai K. ir K. Kodačiai, V. ir dr. V. Gruzdžiai ir E. Leonienė. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

AUKSINĖS VESTUVĖS 

. Vestuvinių iškilmių šiame 
pensininkų rojuje retai matome 
ar girdime, bet auksinių arba 50 
metų vestuvinių puotų galėtų 
būti labai daug. Ne visos tokių 
vestuvių puotos rengiamos 
viešai, didelėse salėse ir praeina 
negirdimos, bet visuomeni
niame veikime pasižymėjusių 
porų tokios iškilmės vertos 
platesnio paminėjimo. 

Gruodžio 16 d. popietėj į 
Miami Lietuvių klubo salę 
susirinko gerokai daugiau kaip 
šimtas kviestų svečių. Prityrusi 
minėjimų programų vedėja 
Saliomėja Sakalienė (daugiau 
žinoma Toronte) pakvietė at
sistojimu sutikti atvykstančius 
jubiliatus Kunigundą ir 
Keistutį Kodačius, kurie buvo 
sutikti su vyno taurėmis, duona 
ir druska ir juos atlydėjo prie 
garbės stalo jos giminaitis dr. 
Vytautas Gruzdys su žmona 
Vanda iš Clevelando, Ohio. 

Iškilmės buvo pradėtos kun. 
dr. V. Andriuškos invokacija, 
kuris paminėjo, kad Kunigun-
dos Bartnikaitytės ir Keistučio 
Kodačio jungtuvės buvo palai
mintos 1937 m. liepos 24 d. 
Vytauto bažnyčioje, Kaune. Jie, 
prie altoriaus prisiekę vienas 
kitą mylėti, savo pažadus iki 
šios dienos išlaikė ir šiandien 
švenčia 50 m. vedybinį jubiliejų. 

Kun. Andriuška prašė Dievo 
palaimos jubiliatams, visiems 
svečiams ir valgiams. 

Miami Lietuvių klubo vardu 
sveikino klubo direktorių tary
bos pirmininkas P. Leonas, ir 
paminėjo, kad esame sukviesti 
nepapraston puoton paminėti 
poetės, nepamainomos kultūri
ninkės veikėjos Kunigundos ir 
visų įvykių filmuotojo inž.| 
Keistučio Kodaičių 50 m. 
vedybinį jubiliejų. Šitoks jubilie
jus kartais gali būti svarbesnis 
už pačias vestuves, nes minimas 
po 50 m. permainingo gyvenimo 
ir ne visiems jaunavedžiams i 
tenka tiek metų išgyventi.! 
Baigdamas klubo vardu, 
palinkėjo dar daug šviesių, lai
mingų, be rūpesčių nevystan
čios meilės metų. 

Miami šaulių „Auš ros" 
kuopos ir Šaulių sąjungos var
du sveikino pirmininkas M. Vit
kus, paminėdamas, kad abu 
Kodačiai yra daug prisidėję prie; 
visos sąjungos darbų Lietuvoj ir j 
čia ir linkėjo laimingai gyventi 
ir tęsti garbiną šaulišką darbą. 

Tautos fondo Miami apylinkėj 
įgaliotinis J. Gruzdąs paminėjo, 
kad abu Kodačiai ne tik dirbo 
didelį kultūrinį ir visuomeninį 
darbą, bet tą darbą remia stam
biomis materialinėmis aukomis. 
1987 m. Vasario 16 minėjime 
Tautos fondui paaukojo 1,000 
dolerių, o sudėjus anksčiau 
duotas aukas gali susidaryti 
daug didesnė suma. 

Lietuvių fondui kaip kultū
rininkai yra dar stambiau 
paaukoję ir knygose galima 
rasti apie 2,000 dol. sumą. Buvo 
padėkota Kodačiams už didelį 
kultūrini bei visuomeninį darbą 
ir aukas ir palinkėta susilaukti 
deimantinio jubiliejaus neaplei-
džiant visuomeninio darbo. 

Ilgus metus su Kodačiais 
bendradarbiavęs Petras Šilas iš
kėlė inž. Keistučio paslaugumą 
visuose darbuose, o Gundos 
Kodatienės auksinę ypatybę I 
neskleisti apie kitus žmones ką 
nors blogo. 

Programos vedėja S. Saka
lienė papasakojo plačiau apie 
kiekvieno jubi l iato nueitą 
gyveninio kelią. Keistutis kilęs 
iš žinomos Prūsų Lietuvos 
Kodačių šeimos, o pagal motiną 
giminiuojasi su žemaičių bajorų 
Putvių šeima. Jis baigęs Kauno 
aukštesniąją technikos mokyk
lą, sklandymo mokyklą Palan
goje ir studijuodamas Kauno 
universiteto technikos fakultete 
įstojo į studentų šaulių kor
poraciją „Sają", kur prasidėjo jo 
šauliškoji veikla, kuri tęsiasi ir 
dabar. Vakarų Vokietijoj tech
nikos mokyklose mokė kitus 
braižybos. Persikėlus gyventi į 
Ameriką, Detroite Keistutis 
organizavo jūrų ir oro skautus, 
vienus mokydamas laivus 
s ta ty t i , o k i tus lėktuvų 
modelius. Kurį laiką dirbo 
General Motors automobilių 
statybos braižykloje, o 
daugiausia laiko praleidžia prie 
jo pamėgtų techniškų darbų, 

visiems savo prieteliams visur 
padėdamas. 

Gundą (sutrumpintas vardas 
iš Kunigundos) programos ve
dėja papasakojo pažįstanti iŠ 
Kauno studijų laikų, kai jos abi 
priklausė skautų organizacijai. 
Jau gimnazijoj Gunda suorga
nizavo skautų draugovę ir buvo 
jo pirmininkė. Atvykusi stu
dijuoti Kaune Gunda gyveno ' 
viename kambary su Emilija 
Putvyte, Keistučio giminaite, 
kurią lankydamas jis susipažino 
su Gunda. Ji universitete pri
klausė studenčių skaučių korpo
racijai ir eilę metų jai vadovavo. 
Dar studentaudama įsijungė į 
šaulių veiklą, studentų šaulių 
korporaciją ir vėliau į platų 
spaudos darbą, bendradarbiavo 
„Skautų Aide", „Lietuvos Aide" 
ir vėliau ji redagavo moterų 
šaulių žurnalą „Šaulę". Šaulių Į 
sąjungos centro valdyboj buvo ! 
švietimo skyriaus pirmininkė, > 
moterų sekcijos vadovė ir nebe 
reikalo dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje ji buvo apdovanota 
aukščiausiu Saulių sąjungos 
žvaigždės ordenu. Ji išrinkta 
visos Šaulių sąjungos garbės 
šaule. Už veiklą su skautais ji 
apdovanota visais skautų 
vadovybės teikiamais ordinais 
ir pažymėjimais. Ji — vyresnioji 
skautininke. 

Vokietijoj ir Amerikoj vėl dir
ba su skautais ir šauliais. Orga
nizuoja skautų stovyklas, ruošia 

' kursus. Ji išrinkta Amerikos ir 
Kanados šaulių moterų vadove. 
Ji aplanko visas šaulių kuopas. ( 
Apsigyvenus Miami padeda 
įkurti šaulių , Aušros" kuopą, ji 
ir čia visos kuopos spiritus 
movens. Daugelį metų redagavo 
„Tremties Trimitą". „Kario" 
žurnalo priedą. Daug rašo įvai
riais klausimais visokioj spau
doj. .. Draugo" dienraščio 
nuolatinė korespondentė. 

Gunda ne tik poetė, rašytoja, 
žurnalistė. Ji nebloga dailininkė 
ir šiam darbui pasiruošusi, 
lankiusi dailininkų kursus. 
Rašantis šias e i lutes yra 
lankęsis Detroite Gundos dailės 
darbų parodoj ir jos paveikslų 

, buvo daug išparduota. Šiuo 
metu kiekvienas, apsilankęs 
Kodačių erdvioje rezidencijoje, 
Surfside, gali pasijusti kaip 
meno galerijoje, nes visos sienos 
apkalbinėtos Gundos pieštais 
paveikslais ir Keistučio darbo 
įvairiais, gražiais drožiniais, 
daugiau lietuviškais motyvais. 

Tik trumpai paminėjus apie 
Gundos ir Keistučio didelius 
darbus, nebereikia daugiau 
rašyti apie jų didelius gabumus, 
neaprašomą darbštumą ir 
mokėjimą viską suorganizuoti. 

POPIEŽIUS RAŠO 
HOLLYWOODUI 

Vaidinimas, kurį parašė pop. 
Jonas Paulius II slapyvardžiu 
Andrzej Jawien, dar būdamas 
pagalbiniu Krokuvos vyskupu, 
yra susuktas filmu, kaip rašė 
„Los Angeles Times" gruodžio 
6 d. Filmą, pavadintą „The 
Jeweler's Shop" — juvelyro 
krautuvėlė, režisavo Michael 
Anderson ir pagrindinę rolę vai
dina Olivia Hussey. Autorius 
vaidinimą apibūdina kaip „mo
terystės sakramento apmąs
tymas". Jame sekami dviejų 
porų gyvenimai, kurios dar 

Keistutis — tylus, retai kalbąs 
žemaitis, bet 50 m. auksinio 
jubiliejaus puotoje pasakė pačią 
gražiausią humoru perpintą 
kalbą. Nors Gundelei nebebuvo 
likę iš ko r inkt is , bet jis 
džiaugiasi laimėjęs jos ranką ir 
širdį. Jei taip laimingai seksis 
kaip iki šiol, jis tikisi sulaukti 
deimantinio jubiliejaus. 

Gunda savo kalboj paminėjo, 
kad ji visą laiką linkusi judėti. 
Ją mažutę jos mamutė vadinusi 
kiaušinėliu, nes ji visą laiką 
judėdavusi , bėgiodavusi. Ir 
dabar, kai reikalinga viską 
sulėtinti, ji tebesivadovauja tuo 
pačiu principu, kad reikia šian
dien padaryti tai, kas įmanoma, 
nes nežinia ką rytojus atneš. Tat 
ir yra visų jos gyvenime pasi
sekimų garantija! Dieve jai 
padėk! 

Paminėtina, kad Kodačiai šio 
jubiliejaus proga susilaukė daug 
sveikinimų raštu, iš Lietuvos ir 
viso pasaulio, bet nesuspėjau 
visų pavardžių užrašyti. Taip 
pat daug dovanų. 

Programą paįvairino dvi sese
rys dainininkės — M. Jakaitie
nė ir J . Papeliučkienė padai-
nuodamos dvi retai girdėtas 
daineles iš Lietuvos, o visiems 
svečiams pritariant girdėjosi 
daug gražių dainelių... 

Pasibaigus programai Koda-
tienė pakvietė visus svečius 
sėdėjusius prie gražiai aukso 
spalva , , 50" metų ženklo 
papuoštų stalų, vaišintis jos 
draugių paruoštais skaniais pie
tumis. Prieš pietus su šampano 

: taurėms dar kartą palinkėta ir 
sugiedota jaunavedžiams 
ilgiausių metų.... 

Po pietų G. Kodatienė padė
kojo visoms ir visiems rengė
joms ir rengėjams, šeiminin
kėms ir visoms viešnioms ir 
visiems svečiams bet kuo prisi
dėjusiems prie šios taip gražios 
puotos surengimo. 

Krp. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. sausio raėn. 7 d. 

Lenkijoje vestuvinius žiedus 
pirko iš to paties, jiems pata
rimą davusio juvelyro, kuri vai
dina Burt Lancaster. Po dvi
dešimties metų tos dvi poros vėl 
susitinka tą patį juvelyrą — jau 

Kanadoje ir pasakojimas tęsiasi 
per jų vaikus. Režisierius sako, 
kad popiežius, matęs filmą, juo 
labai patenkintas. Dar nėra 
paskelbta, kada filmas bus 
išleistas. 

Liūdime mūsų mielos Draugijos narės 

A.tA. 
ADELĖS ŽEMAITAITIENĖS 

ir malda palydime į Amžinąjį Poilsį. Užuojautą 
reiškiame jos giminėms ir nenuilstamai velionę 
sunkioje ligoje globojusiai mūsų Draugijos narei 
EMILIJAI KANTIENEI. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Sausio 10 d. — Marijos ir An

tano Rudžių pagerbimas Mar-
tiniąue pokylių salėje. 

— Filisterių skautų sąjungos 
Chicagos skyriaus sueiga Jau
nimo centro posėdžių kmb. 

Sausio 16 — Metinis Lietuvos 
Vyčių choro pokylis Šaulių na
mų salėje. 

Sausio 17 d. — Atsisveikini
mas su pensijon išeinančiu Švč. 
M. Marijos Gimimo liet. parapi
jos klebonu kun. Ant. Zakaraus
ku. 

— Jaunimo centro narių susi
rinkimas mažojoje salėje. 

Sausio 23 d. - LSS vadovy
bės pareigų perdavimas — per
ėmimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Sausio 24 d. — LSS sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 

— Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos ruošiamas Klaipėdos 
krašto išsivadavimo sukakties 
minėjimas ir pietūs „Seklyčio
je". 

Sausio 30 d. - „Pončkų ba
l ius" Jaunimo centro maž. 
salėje. Ruošia ateitininkai. 

Sausio 31 d. — Tradicinė jū
rų skautų,-čių Klaipėdos dienos 
iškilminga sueiga Jaun. centro 
didž. salėje. 

— Lietuvos Dukterų susirinki
mas Jaun. centro kavinėje. 

Vasario 6 i - Tradicinis 
Mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Chicagos Maž. Lietuvos Lietu
vių draugija. 

— „Lituanicos" tunto pokylis 
Jaunimo centre. 

Vasar io 7 d. — ALTo ruošia
mas Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minė
jimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

Vasario 13 d. — Mardi Gras 
Jaunimo centre. 

Vasario 16 d. Vasario 16-to-
sios minėjimas Jaun. centro ka
vinėje. Ruošia Jaun. centro val
dyba. 

Vasario 18 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ruo
šia Chicagos ateitininkų sen
draugių skyrius. 

Vasario 19 d. — Santaros-
Šviesos vakaronė Jaun. centro 
kavinėje. 

Vasario 21 d. — Montessori 
madų paroda. 

Kovo 6 d. — Chicagos skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Jaun. 
centre. 

Kovo 11 d. — Dail. Magdale
nos Birutės Stankūnienės kūri

nių parodos atidarymas 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus meno galerijoje. Paro
da tęsis iki balandžio 10 d. 

Kovo 13 d. „Grandies" an
samblio koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. 

— Montessori minėjimas 
Jaun. centro maž. salėje. 

— Maironio minėjimas Jaun. 
centro didž. salėje. Kalbės 
poetas Bern. Brazdžionis. Pra
džia 3 vai. p.p. Rengia Korp! 
Neolithuania vyr. valdyba. 

Kovo 18 d. — Vakaronė Jaun. 
centro kavinėje. Ruošia ateiti
ninkai. 

Kovo 20 d. — Dienraščio 
„Draugo" koncertas Marijos 
aukš. mokyklos salėje. 

— Marijonų Bendradarbių 
seimas Marijonų vienuolyne. 

Kovo 26 d. Lietuvių Fondo 
narių suvažiavimas Jaun. cent
ro maž. salėje ir Jaun. centro 
kavinėje. 

Kovo 27 d. Priešvelykiniai 
pusryčiai Jaun. centro didž. sa
lėje. 

Balandžio 10 d. Velykų 
stalas Jaun. centro didž. salėje. 
Ruošia Lietuvių Moterų federa
cijos Chicagos klubas. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
Chicagoje narių susirinkimas 
Šaulių namų salėje. 

Balandžio 15 d. — Vakaronė 
Jaun. centro kavinėje. Ruošia 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyrius. 

Balandžio 17 d., J^aiškai Lie
tuviams" metinė šventė ir 
pokylis Jaunimo centre. 

— Panevėžiečių klubo susirin
kimas Jaun. centro maž. salėje. 

— Pranciškiečių seselių 
rėmėjų vakariene Šaulių salėje. 

Balandžio 22 d. — Dail. Zitos 
Sodeikienės ir dail. Ados Sut
kuvienės kūrinių parodos ati
darymas Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje, meno galerijo
je 7:30 vai. vak. Paroda tęsis iki 
gegužės 14 d. 

— Panevėžiečių klubo gegu
žinė Šaulių namų salėje. 

Balandžio 24 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos 
metinis banketas Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

— Putnamo seselių rėmėjų 
vakarienė Jaun. centro didž. 
salėje. 

Balandžio 30 d. — Lietuvos 
Dukterų pokylis Jaun. centro 
didž. salėje. 

Gegužės 1 d. — Solistės Nelės 
ir muz. Arvydo Paltinų koncer
tas Jaun. centre. Rengia „Mar
gutis". 

Gegužės 20 d. - Dail. Nijolės 
Banienės meno kūrinių parodos 
atidarymas 7:30 vai. vak. Balze

ko Lietuvių Kultūros muziejaus 
meno galerijoje. Paroda tęsis iki 
birželio 11-tos dienos. 

Gegužės 22 d. Sekminės 
Ateitininkų namuose Lemonte. 
11 v.r. šv. Mišios; 12 vai. pietūs. 
Ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius. 

—Dzūkų dienos Jaun. centro 
posėdžių kmb. 

Gegužės 27 d. — Poezijos die
nos Jaun . centro maž. salėje. 

Gegužės 28 d. Poezijos dienos 
Jaun. centro maž. salėje. 

Birželio 5 d. — ALTo ruošia
mas Sovietų Sąjungos vykdomo 
lietuvių tautos naikinimo mi
nėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje. Cicero. 

— Anglijos Lietuviu klubo 
Chicagoje gegužinė Šaulių na
muose. 

Liepos 31 d. — „Draugo" ge
gužinė. 

Rugsėjo 25 d. — „Draugo" i 
banketas Martiniąue salėje. 

Spalio 2 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

Spalio 22 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo Chicagoje balius 
Šaulių namuose. 

Lapkričio 6 d. — Marijonų 
Bendradarbių žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno salėje. 

Lapkričio 12 d. — Lietuvių 
Fondo vajaus pokylis Marti-
nique salėje. 

A.tA. 
ALGIMANTUI ASTAŠAIČIUI 

netikėtai mirus, žmonai BENITAI, sūnui ALGIUI ir 
dukrai DAINAI su šeima nuoširdžią užuojautą 
reiškiame. 

Krikšto dukra Kristina 
Birutė ir Viktoras Veselkai 

A.tA. 
ALFONSUI KELIUOČIUI 

mirus, liūdesio valandose reiškiame gilią užuojautą 
žmonai ELYTEI, dukroms ŽIVILEI ir VIDAI su šei
momis, marčiai ALMAI, dukraitei INDRAI ir 
vaikaičiams JONUI ir PETRUI. 

Alantu šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. sausio mėn. 7 d. 

x LB Brighton Parko apy
linkė numato Vasario 16 dienos 
šventę paminėti vasario 7 d. tuoj 
po lietuviškų pamaldų Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Paskaitą ta proga skai
tys dr. Petras V. Kisielius, 
jaunosios kartos atstovas. Visi 
kviečiami minėjime dalyvauti. 

x Rasos Lintakaitės su J a 
mes J . Conklin vestuvės bus 
Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje sausio 9 d., šešta
dienį, 3 vai. p.p. Vestuvių vaišės 
bus S. Constantine and Helena 
salėje, 11025 So. Roberts Rd., 
Palos Hills, 111., 6 vai. vak. 

x Laima ir Vainis Aleksai, 
abu iš Chicagos, šiuo metu dir
ba Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje, pereitų metų gruo
džio 17 d. susilaukė pirmojo sū
naus Nerijaus Kristofo. Nauja
gimiu džiaugiasi seneliais tapę 
dr. R. Sidrys ir Laima bei Pet
ras Aleksai. 

x Ona i r J o n a s Motiejūnai 
iš Los Angeles, C ai., paaukojo 
„Draugo" spaudai paremti 300 
dol. Už tokią auką ir prisimi
nimą nuoširdžiai dėkojame. 

x Užgavėnių k a r n a v a l a s 
Jaunimo centre bus vasario 13 
d., šeštadienį. Visos lietuviškos 
organizacijos kviečiamos daly
vauti. Kviečiami dalyvauti su 
kaukėmis, kurios bus premi
juojamos. 

x P a i e š k o j i m a s . Nellie 
Perekšlis, gyvenusi 176 E. Main 
St., Orange, Mass. 01364, dabar, 
kiek žinoma, persikėlusi į Flori
dą, paieškoma pusseserės Stasės 
Vileišytės iš Lietuvos. Žinantieji 
apie paieškomąją prašomi pra
nešti „Draugo" adresu Aldo
nai. 

x Patikslinimas. A. a. Petro 
Balzaro mirties pranešime gruo
džio 30 d. buvo padaryta klaida: 
dukters vardas turėjo būti 
Rimutė Krumplienė, ne Biru
tė. Už klaidą atsiprašome. 

x „Mūsų Sparnai", lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas, 
pereitu metų gruodžio numeris, 
išėjo iš spaudos. Šiame numery
je ilgesnius straipsnius duoda 
kun. P. Dilys, kun. V. Bagdana-
vičius. kun. dr. E. Gerulis ir kt. 
Yra gana daug informacijos iš 
lietuvių reformatų veiklos ir 
apie mirusius reformatus lie
tuvius . Redaguoja Pe t ra s 
Bružas ir redakcinė kolegija, 
Kurią sudaro kun. E. Gerulis, 
kun. St. Neimanas, J. Palšis, A. 
Ramonis, J. Variakojis. Admi
nistruoja Jonas Palšis. Žurnalas 
yra 96 puslapių su viršeliais, 
kurie gražiai iliustruoti. 

x Alber ta Astras-Singh, 
Millbrae, Cal., mūsų bendra
darbė, rėmėja, atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. A. Astras-Singh skel
biame garbės prenumeratore. o 
už mielą paramą tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Paskolos Reikia? Namų 
pirkimo paskolos nuo 10.0^ (2.1 
points). „Home Equi ty" 
paskolos 10.5^ (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9.5^. KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str., Chicago. 737-2110. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk.) 

x C h i c a g o s j ū r ų šaul ių 
„Nemuno" rinktinės — gen. T. 
Daukan to ir „Kla ipėdos" 
kuopos rengia Klaipėdos krašto 
atvadavimo 65-rių metų sukak
ties minėjimą sausio 17 d., 
sekmadienį, 2 vai. Šaulių na
muose. Programoje numatytas 
vėliavų įnešimas, Lietuvos him
nas, invokacija, žuvusių ir 
gyvųjų prisiminimas. Prof. B. 
Račkauskas skaitys paskaitą. 
Bus trumpa meninė dalis. Po 
programos bus užkandžiai. 
Kviečiami visi dalyvauti, ypač 
ramovėna i , šau l ia i , biru-
tininkės, Mašosios Lietuvos 
rez is tencinis sąjūdis, jūrų 
skautai. 

x J aun imo centras atitaiso 
įvykusią nemalonią klaidą. 
Aprašant laimėtojus turėjo būti: 
J. Markvaldas - 200 dol., A. 
Smolinskas — 500 dol. J. 
Markvaldas visą laimėtą sumą 
(200 dol.), o A. Smolinskas iš 
laimėtos sumos 100 dol. pasky
rė Jaunimo centrui. Jaunimo 
centras šią klaidą atitaiso ir vi
siems rėmėjams dėkoja. 

x Mykolas Drunga praves 
diskusijas Čiurl ionio, jo 
palikimo išsaugojimo ir lietuvių 
muzikos propagavimo klau
simais po Vytauto Landsbergio, 
iš ok. Lietuvos atvažiavusio pia
nisto ir muzikologo, paskaitos 
penktadienį, sausio 8 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėj. 
Rengia šviesiečiai-santariečiai. 

x Z igmas S ipav ič ius iš 
Gulfpcrt. Fla.. mūsų rėmėjas, su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu atsiuntė ir 25 dol. dienraščio 
paramai. Z. Sipavičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Joseph ine Stepanovich, 
Lowell, Mass., suprasdama 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
atsiuntė 20 dol. jos stiprinimui 
ir pratęsė prenumeratą 1988 
metams. J. Stepanovich skel
biame garbės prenumeratore, o 
už mielą auką labai dėkojame. 

x J a n i n a Ivanovas iš Cicero, 
111., mūsų garbės prenumera
tore, pratęsė prenumeratą 1988 
metams su 20 dol. auka. J. 
Ivanovai už rėmimą savos 
spaudos tariame nuoširdų ačiū. 

x Ona Scas tnas , Chicago, 
111., lapkričio 24 d. paminėjo 87 
m. gimtadienio sukaktį. Jos 
duktė Elena Stebuokienė-Wis-
lewski rašo, kad jos mama gy
vena viena daugelį metų 
Bridgeporto apylinkėje, nes jai 
taip patinka, „Draugą" skaito 
jau 33 metus ir jo mielai 
laukia,nors akys smarkiai nu
silpo. Stengiasi jį visą per
skaityti, nes lietuviška veikla ją 
visą laiką domina. Ta proga 
pratęsė prenumeratą ir dar 
pridėjo 15 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū už rėmimą lietuviško žo
džio. Linkime geros sveikatos. 

x P ranas Augaitis, Islington, 
Ont., Kanada, pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 15 dol. auką. Po 10 dol. 
atsiuntė: V. Dėdinienė, Worces-
ter, Mass., Jonas Savickas, Bur-
bank, Cal., M. Šilkaitis. Hickory 
Hills. 111., Jonas Raulickis, 
Dearborn Hts., Mich., Andrius 
R. Bridžius, Cleveland. Ohio, ir 
M. Žemaitienė. Lethbridge, 
Alberta, Kanada, - 8.20 dol. 
Visiems tariame ačiū. 

x Aušros Var tų tunto žie
mos šventė įvyks š.m. sausio 10 
d. 3 vai. p.p. Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Tunto 
su tėveliais ir šeimomis nuošir
džiai kviečiamos dalyvauti. 

(sk.) 
x Pas N o r m a n Bursteiną, 

vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan A ve., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago. IL 60611. 
Tel. 263-5826. 

(sk.) 

Lietuvių fondo jubiliejinėje vakarienėje. Iš kairės: Rimtautas Vizgirda, Aldona Laitienė, sol. Biru
tė Vizgirdienė ir Lietuvių fondo valdybos pirm- Marija Remienė. 

Nuotr. J . Tamulaiėio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" RENGINIŲ 

KOMITETO 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 4 d., pirmadienį, prie 
„Draugo" Marijonų svetainėje 
buvo sukviestas „Draugo" ren
ginių komitetas posėdžiui. Nors 
buvo nepaprastai šaltas 
vakaras, vis dėlto susirinko 
nemažas būrelis dalyvių — vie
nuolika asmenų. Buvo aptarta 
artėjančio koncerto reikalai. 
Koncertas įvyks kovo 20 dieną 
Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Dainuos 
Vokietijoje pagarsėjęs solistas iš 
Lietuvos Ričardas Daunoras ir 
sol. Birutė Vizgirdienė. 

Šiemet sukanka 75 metai, kai 
pirmieji marijonai su palai-

x Dana Kurkulis. Wheaton, 
111., lietuviško žodžio rėmėja, 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
1988 metams su visa šimtine. D. 
Kurkulį skelbiame garbės pre
numeratore, o už mielą auką 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Linas Lauraitis, Oak Park, 
Ui., lietuviškos spaudos rėmėjas, 
su prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu atsiuntė visą šimtinę 
dienraščio s t ipr in imui . L. 
Laurait į skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
auką tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x Dr. A. M. Vilkas-Stočkus, 
La Canda Flintridge, Ca., 
parėmė „Draugą" 20 dol. auka 
ir kartu pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Dr. A.M. 
Vilkas-Stočkus, lietuviškos 
spaudos rėmėją, skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Kazys Ambrozaitis, 
Chesterton, Ind., visuome
nininkas, lietuviškos veiklos ir 
spaudos didelis rėmėjas su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė visą šimtinę dienraščio 
stiprinimui. Dr. K. Ambrozai-
čiui, mūsų garbės prenumera
toriui, tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Joseph Matusevičius iš 
Chicagos, 111., atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai ir kartu 
pratęsė prenumeratą 1988 
metams. J. Matusevičių įra
šome j garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už auką labai dėko
jame. 

x Dr. A. Vaitiekaities, Jed-
do, Mich., Linas Stonys, South-
field, Mich., Jonas Antanaitis, 
Hot Springs, Ark., Zigmas Bra
zis, La Grange, 111., Ona Jusys, 
Worces*er, Mass.. A. Vokietai
tis, New Haven, Conn., V. 
Kuzavinis, Los Angeles, Cal., 
Vladas Balčiūnas, Sarnia, Ont., 
Kanada, S. Kasnickas, Harbert, 
Mich., Vytas Sirgedas, Novi, 
Mich., Stanley Abramavičius, 
Westfield, Wisc., pratęsdami 
„Draugo" prenumerata, kiek
vienas paauKojo po 10 dol. Nuo
širdus ačiū. 

mintuoju Jurgiu Matulaičiu at
vyko į Ameriką. Šis koncertas 
skiriamas tai sukakčiai atžy
mėti. Ruošiama yra tam reika
lui ir leidinys. Tai bus trumpas 
marijonų įsikūrimo aprašymas 
Amerikoje drauge su koncerto 
programa ir skelbimais, sveiki
nimais „Draugui" paremti. 

Susirinkimas praėjo linksmo
je nuotaikoe, beveik kaip sutin
kant Naujuosius Metus. 

M. Remienė atsinešė koncer
to bilietus, kuriuos prašome įsi
gyti Gifts International — Vaz-
nelių parduotuvėje. 

V. R. 

JŪRŲ ŠAULIŲ 
PRIEŠKALĖDINIS 

RENGINYS 

Šv. Kalėdos — meilės, taikos 
ir dvasinės rmybės džiaugs
minga Kristaus gimimo šventė, 
kurią išgyvena pakilia nuotaika 
visas krikščioniškasis pasaulis, 
laukia jos suaugę ir maži vaikai, 
švenčiame mes ir švenčia mūsų 
broliai bei sesės pavergtoje 
tėvynėje Lietuvoje. 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopa Chicagoje šią giliai pras
mingą ir didingą šventę jau dau
gelį metų tradiciškai pradeda 
savo prieškalėdiniu labdaros 
pasireiškimu, aplankydama 
lietuvius senelius .gyvenančius 
Šv. Šeimos namuose, Lemonte, 
111. Tokia daukantėnų moterų 
kilnų tikslą turinti išvyka 
aplankyti rudenėjančio gyve
nimo dienas sulaukusius tau
tiečius ir su dovanomis pa
sveikinti juos artėjančių šv. 
Kalėdų proga buvo suorganizuo
ta ir šiais metais gruodžio 16 d., 
kada grupelė jū rų šaulių 
moterų nuvyko Į senelių namus, 
juos ten aplankė, paguodė, pa
sveikino ir apdovanojo. Šia pro
ga seselėms kazimierietėms 
kuopos vardu ir finansinė kukli 
auka buvo įteikta. Tos išvykos 
dalyvės jūrų šaulės su džiaugs
mu Šv. Šeimos namuose buvo su
tiktos ir su dėkingumu buvo 
išlydėtos į Chicaga, kur jų laukė 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos rengiamos kūčių vaka
rienės gausūs ir skubūs pasiruo
šimo baigiamieji darbai. 

Vos kelioms dienoms praslin
kus, gruodžio 20 d. daukan-
tėnai, jų šeimų nariai ir jūriniai 
šauliškos veiklos rėmėjai bei 
svečiai gausiai rinkosi Šaulių 
namuose į kuopos prieškalėdinį 
renginį — kūčių vakarienę. 
Suvažiavo ir susirinko netoli 
200 asmenų,užpildžiusių Šaulių 
namų salės patalpas. Čia visų 
lauke t radic in ia is Kūčių 
valgiais gausiai apkrauti ?taiai, 
graži, meniškai lietuviškais or
namentais papuošta didinga 
Kalėdų eglutė, grojamos kalė
dinės muzikos bei giesmių gar
sai ir malonūs šio renginio 
šeimininkai — uniformuoti jūrų 
šauliai ir šaulės. 

Paminėtina, kad į šį jūrų 
šaulių prieškalėdinį renginį 
specialiai iš Detroito atvyko 
Šaulių s-gos pirmininkas S. 
Abarius su žmona, dalyvavo Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
pirm. V. Išganai t is , vyr. 
kapelionas kun. J. Borevičius, 
jūrų kpt. B. Krištopaitis šu žmo
na, Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio valdybos parei
gūnas A. Regis, Cicero „Klaipė
dos" jūrų šaulių kuopos pirm. J. 
Mikulis su žmona, Ordenų kom-
jos narė ir Lietuvių Bendruo
menės veikėja B. Jasaitienė, iš 
Beverly Shores atvykę svečiai 
Galiniai, keli okupuotos Lie
tuvos ekskursantai ir daugelis 
kitų, kurių čia vfsų ir neįma
noma išvardinti. Organizuotai 
dalyvavo Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės gausi šaulių 
grupė, Cicero Klaipėdos j.š. kuo
pos nariai, Brighton Parko 
Namų savininkų dr-jos nariai ir 
Budraitis Realty Co. tarnautojai 
sudarydami atskirus stalus. 

I Taip pat matėme Chicagos sky
riaus ramovėnus ir biru-
tininkes. 

Gen. T. Daukanto j.š. kuopos 
pirmininkui E. Vengianskui 3 
vai. p.p. tarus visiems pasveiki
nimo žodį ir pristačius garbės 

svečius, kūčių vakarienės pro
grama buvo pradėta tra
dicinėmis žvakučių uždegimo ir 
Kalėdų eglės įžiebimo apei
gomis. Lietuvos laisvės kovų 
dalyvių, karių, partizanų ir 
šaulių, žuvusių kovose prisimi
nimui žvakutę uždegė V. Išga
naitis, mirusių kuopos narių ir 
šaulių atminimui — žvakutę 
uždegė A. Regis, kenčiančių Si
biro taigose ištrėmime, kali
namų ir persekiojamų prisi
minimui — kun. J. Borevičius, 
už lietuvius jūreivius plaukio
jančius plačiose pasaulio vande
nynuose po svetimą vėliava — 
jūr. kpt. B. Krištopaitis ir už pa
vergtą, bet kovojančią tėvynę 
Lietuvą, seses bei brolius ir arti
muosius Lietuvoje — J. Mikulis. 

Kalėdų eglę, jungiančią visus 
šios vakarienės dalyvius su bro
liais ir sesėmis bei giminėmis 
tėvynėje, taręs sveikinimo žodį 
įžiebė pirmininkas M. Abarius. 
Žvakučių uždegimo ir kalėdinės 
eglės įžiebimo apeigos buvo 
baigtos visiems sugiedojus 
dabar okupuotoje Lietuvoje vie
toje Lietuvos himno lietuvių gie
damos dainos „Lietuva brangi" 
vieną punktą. 

Kviečiamas Šaulių s-gos vyr. 
kapel. kun. J. Borevičius kūčių 
vakar ienės palaiminimo 

maldoms, kurias sukalbėjus ir 
sugiedojus kalėdinę giesmę 
„Sveikas Jėzau gimusis", buvo 
laužiamos plotkelės, vienų ki
tiems linkima linksmų Kalėdų 
bei laimingų Naujųjų Metų ir 
pradedamos kūčių vaišės. Vaiši
namasi tradiciniais Kūčių pa
tiekalais, kaip kelių rūšių ska
niai pagaminta žuvimi, 
silkėmis, įvairiais vinegretais, 
bulvine mišraine, sližikėliais su 
pienu, kisieliumi, įvairiais pyra
gais, kava ir kitais įvairiais su 
pasninku patiekalais, kurių 
buvo. kaip lietuviški papročiai 
reikalauja, daugiau kaip 
dvylika. Kas norėjo, galėjo ir 
skanaus vynelio paragauti. 

Kiek užkandus ir pasivai
šinus, kuopos pirmininkas E. 
Vengianskas kviečia Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės daini
ninkes E. Aleknienę, F. Brau-
nienę, M. Radzevičienę, A. 
Labonienę, S. Rudokienę, J. 
Paškevičienę ir I. Pocienę pagie
doti kalėdines giesmes, kurios, 
grupės vadovui muz. J. So
daičiui akompanuojant, skam
biais balsais pagieda „Ateik 

i džiaugsmingai", „Nakties tylo-
; j e" , „Tyliąją naktį", „Ties 

Betliejum", „Kalėdos" ir 
„Sveikas Jėzau Gimusis". Už 
gražiai atliktą kalėdinių gies
mių programą dainininkėms ir 
muz. J. Sodaičiui visų dalyva
vusių vardu buvo išreikšta pa
dėka ir gausiai paplota. 

Išklausius kalėdinių giesmių 
gauta žinia, kad ir Kalėdų 
senelis (V. Zinkus) su dovano
mis jau atvyko į Šaulių namus. 
Pasigirsta garsūs skambalo gar
sai ir Kalėdų senelis, didžiulį 
sunkų maišą įvairių dovanų, 
jūrų šauliams J. Marui ir N. 
Mart inkui padedant, neš
damas, atžygiuoja prie eglės. 

Vasario 16 gimnazijos talentų vakare vaidina jaunesnės mokinės. Iš kairės: Z Dubauskaitė 
(Chicaga), S. Makutėnaitė, T. Hermanaite, E. Ėderytė (visos iš Vokietijos). 

Nuotr. M. Šmitienės 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Vet. dr . Stasys J a n k a u s 
kas , gyvenantis Clevelando 
priemiestyje Westlake, Ohio, 
šių metų sausio mėn. 25 d. gero
je sveikatoje atšvenčia savo 
amžiaus 90 metų sukakt į . 
Nepriklausomoje Lietuvoje jis 
buvo 11 metų Žemės ūkio minis
terijos Veterinarijos departa
mento direktorius. Jo pastan
gomis 1936 m. Kaune (Vilijam
polėje) buvo įsteigta Veterinari
jos akademija, kuri išaugo į 
didelę mokslo įstaigą. Dr. S. 
Jankauskas buvo pirmuoju jos 
rektorium 4 metus. Numatant , 
kad ateityje Vet. akademija 
turės plėstis, jai buvo išrūpintas 
didelis 4,5 ha žemės sklypas. 
1973 metais pasirodė dr. S. Jan
kausko atsiminimai „Veteri
narinė medicina Nepriklau
somoje Lietuvoje", kur j i s 
plačiai paliečia Vet. akademijos 
įsteigimą ir jos veiklą. Ši kny
ga mūsų spaudoje susilaukė la
bai palankaus įvertinimo kaip 
istorinės reikšmės veikalas. 

KANADOJE 

— D i a k o n u į š v e n t i n t a s 
Paulius Mališka grįžo ato
stogų iš Romos į Montrealį pas 
savo artimuosius. J i s padeda 
Aušros Vartų parap i jos 
darbuose. 

— Kun. Edis Pu t r imas , va
sarą talkinęs stovyklose ir pa
rapijose, spalio 19 d. iš Toronto 
išvyko į Romą studijuoti kano
nų teisės ir padaryti ten li
cenciato laipsnį. 

x A. a . A l e k s a n d r a s 
Gasparas, 37 metų amžiaus, 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
dirbęs Lietuvių namuose, stai
ga mirė spalio 15 d. Nuliūdime 
liko motina Jadvyga, brolis Ri
mas ir giminės. 

Sujuda salė. Šaukiami prieš tai 
dalyvaujančių ištraukti nume
riukai ir pagal juos dalinamos 
dovanos. Vieni j a s gavo 
pasižadėję 1988 m. būti geresni, 
kiti — kaip svečiai, o kai kurios 
viešnios už dovaną turėjo net 
Kalėdų senelį pabučiuoti. Visi 
dovanas gavo, jų niekam ne
trūko. Ir taip visus pralinksmi
nęs, Kalėdų senelis, dovanas iš
dalinęs, kaip atvyko skambalu 
skambindamas, taip triukšmin
gai ir išvyko- Dėkojama seneliui 
ir jo padėjėjams. Kuopos pirmi
ninkui E. Vengianskui Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
vardu palinkėjus visiems links
mų bei džiaugsmingų Šv . 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų, baigiama Kūčių vaka
rienės programa. 

Dar valandėlę kiek pabend
rauta, kavute bei skanėstais 
pasivaišinta ir apie 8 vai. vak. 
pakilia nuotaika buvo skirs-
tomasi į namus, už kelių dienų 
savo šeimos ratelyje artėjančias 
šv. Kalėdas švęsti. 

Tenka pasidžiaugt i j ū r ų 
šaulių prieškalėdinio renginio 
visokeriopu pasisekimu ir 
sveikinti Gen. T. Daukanto 
kuopą, įžengusią į savo sėk
mingos šauliškų pasireiškimų 
25 metų sukaktuvinius metus, 
kurie 1988 m. rudenį iškil
mingai Chicagoje bus paminėtį. 
Geriausios sėkmės Lietuvos 
Šaulių sąjungos pirmiesiems 
jūriniai šauliškos organizuotos 
veiklos pionieriams, Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
nariams bei vadovams 1988 — 
sukaktuviniais metais. 

Krsp. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

I • 




