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

Žinios iš parapijų 
Alytus. 1987 m. spalio 5 d. 

Alytaus miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
A. Makštutis, išsikvietęs I-ojo 
Alytaus vikarą kun. Robertą 
Rumšą, supažindino jį su įgalio
tinio Petro Anilionio atsiųstu 
įspėjimu, kuriame kun. R. 
Rumšas kaltinamas, kad 1987 
m. rugsėjo 11 d. Šiluvoje be 
Raseinių rajono valdžios leidimo 
pasakė nereliginio turinio pa
mokslą, aukštino nuteistus 
kunigus Alf. Svarinską, S. 
Tamkevičių, J. Matulionį. 

„Aš į Šiluvą atvykau kaip 
maldininkas, o mano. kaip 
kunigo, malda yra šv. mišios. 
Kokia intencija aš turiu melstis, 
kiek žinau, tarybiniai įstatymai 
nenurodo. Meldžiausi už kuni
gus kalinius pagal Kristaus 
paraginimą „Ką padarėte gero 
vienam iš mažiausių brolių, 
(tarp kurių Kristus išvardina ir 
kalinius) man padarėte/' (Mt. 
25,45). Negi, aš katalikų kuni
gas, negaliu pagal Evangelijos 
paraginimą už kalinius pasi
melsti? Šv. Mišiose priklauso 
Dievo žodžio liturgija, kurios 
metu pasakoma maldos intenci
ja, aiškinama Evangelija. Para

gindamas parodyti meilės ir 
pasimelsti už kunigus kalinius, 
aš nenusikaltau Evangelijai, o 
tuo pačiu ir mano žodžio ne
galima laikyti nereliginių. Kas 
priklauso religiniam turiniui 
nustato Dieviškasis Autoritetas 
— Evangelija, o ne ateistai — 
valdžios pareigūnai. 

Kitaip prieitume prie absur
dų, pvz. kaip reaguotų ateistai 
propagandistai, jei jų ateistinių 
paskaitų turinį turėtų nustatyti 
tikintieji. 

Kalbėdamas per šv. Mišias 
apie kunigus kalinius, užsimi
niau, kad jie ne tik asmeniškai 
atmetė oficialų valatybinį ateiz
mą, bet ir veikė, kad jis nebūtų 
kitų priimamas. Šis teiginys 
negali būti laikomas nei dezin
formacija, nei šmeižtu, nes tokia 
laikysena yra kiekvieno kunigo 
pareiga. Negi gali kunigas, 
skelbdamas Evangeliją, 
nutylėti kai kuriuos mūsų 
gyvenimo faktus, pvz. ateizmą. 
Suderinti Evangeliją ir ateizmą 
būtų absurdas. 

Gerbiamas Generalini Sekre
toriau, į sakyki te RRT 
įgaliotiniui P. Anilioniui, kad 
atšauktų nepagrįstą ir absur
dišką įspėjimą". 

Dieve, laimink Latviją! 
Latvijos Liaudies Fronto kongresas 

Ryga. — Washington Post, 
spausdindamas savo kores
pondento žinias iš Sovietų 
Sąjungos, praneša, jog tūkstan
čiai latvių praėjusį savaitgalį 
reiškė nepasitenkinimą, kad jie 
savo valstybėje greitai bus 
mažuma. Latvijos Liaudies 
Frontas, vadinamas sąjūdžiu, 
yra tarsi politinė organizacija, 
reikalaujanti suverenumo val
dyti savo respublikai. Iki šiol 
tokių reikalavimų Maskvai 
nebuvo keliama. 

Dviejų dienų suvažiavime, ku
riame dalyvavo ir Latvijos Ko
munistų partijos vyriausieji 
vadai. Frontas pareikalavo 
visiškos ekonominės laisvės 
tvarkyti savo krašto ekonomi
jai, turėti veto teisę tiems 
Maskvos sprendimams, kurie 
bus prieš latvių interesus, 
suorganizuoti savo nuosavą 
valiutą, kontroliuoti migraciją 
į Latviją ir emigraciją į užsienį 
ir kad nebebūtų daugiau dėsto
mas mokyklose ateizmas. Liau
dies Fronto sąjūdis yra išsiplėtęs 
visoje Latvijoje. 

Užsienio žurnalistai pabrėžia, 
jog tik rusiškai kalbantiems 
dabar susidarys daug nepatogu
mų, nes latvių kalba nėra slavų 
kalba ir jie privalės ją išmokti. 

Taip pat reikalaujama įvesti 
savo teisinę nepriklausomą sis
temą, laisvą spaudą, panaikin
ti privilegijas partijos nariams 
ir leisti turėti savo reprezentan
tus Jungtinėse Tautose ir Olim
piniuose žaidimuose. 

Pavojingiau negu Estijoje 

Latvijos filmų atstovas 
Laimonis Gaigals pasakojo žur
nalistams jog „atėjo laikas pa
tiems vėl valdyti savo kraštą, 
nes yra nebe grasinama jį 
prarasti, bet tikras pavojus jo 
neturėti". Latvijoje esama jau 
daugiau rusų ir kitų tautybių 

žmonių negu pačių latvių. Esti
joje yra geresnė padėtis: ten 60% 
gyventojų yra estai. Todėl dele
gatai nedvejodami priėmė tuos 
minėtus nutarimus. Iš viso 
delegatų buvo 1,083. Todėl ir 
Latvijos Rašytojų draugijos pir
mininkas Janis Peters sako: 
„Mūsų situacija yra daug tra-
giškesnė, negu Estijos. Jie ar
tėja prie kritiško punkto, mes 
jau tą peržengėme", nes rusų 
ten daugiau negu pačių latvių, 
pasakojo jis užsienio žurnalis
tams. 

Konferencijoje kalbėjęs nau
jasis prezidentas A. Gorbunovas 
pareiškė: „Jei respublikos bus 
stiprios, stipri bus ir Maskva. 
Mes norime, kad Maskva per
skaitytų šias rezoliucijas ir 
žinotų žmonių nuotaikas. Tai 
nėra ekstremistų deklaracijos, 
gal tik truputį radikalios". 
Anksčiau panašūs reikalavimai 
buvo laikomi kriminaliniais nu
sikaltimais. 

Pamaldos buvusioje 
katedroje 

Sekmadienio rytą liuteronų 
katedroje, kuri po karo sovietų 
buvo paversta koncertų sale, 
pirmą kartą įvyko ekumeninės 
pamaldos. Pamaldose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, pareikš-
dami savo tautiškumo ir patri-
tizmo jausmus. Pamaldos buvo 
transliuojamos ištisai per 
televiziją ir radiją. Buvo 
sugiedotas Latvijos himnas 
„Dieve, laimink Latviją". 

Ta patį vakarą naujasis Lat
vijos Komunistų partijos vadas 
Janis Vagris, kuris ištisai daly
vavo Fronto konferencijoje, 
kalbėjo televizijoje, iškeldamas 
Fronto sveiką veiklą, kad 
žmonės patys dalyvauja politi
niuose reikaluose. Jis pritarė 
Fronto pagrindiniams princi-

Vatikane spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio šventėje, buvo konsekruotas vyskupu Vatikano 
diplomatinės tarnybos narys prel . Audrys J . Backis . Čia jis matomas, kairėje, su Vatikano 
valstybės sekretoriumi kardinolu Augostino Casaroli. Už jų matyti viduryje vysk. Julijonas 
Steponavičius, vysk. Antanas Deksnys ir dešinėje vysk. Juozas Preikšas. Vysk. Audrys Bačkis 
pakeltas arkivvskupu ir paskirtas pronuncijumi Olandijai. XT T „ . ^ 

Nuotrauka L Osservatore Romano 

Markso, Lenino plakatai 
Evanstone 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

Evanstonas. — Čia Evansto-
no Township gimnazijos rusų 
istorijos klasėje kalbėjo sovietų 
pilietė Snieguolė Žemgulienė, 
30 m. amžiaus, atsiųsta stiprinti 
ryšių ta rp amerikiečių ir 
sovietų jaunimo. „Svarbiausias 
dalykas, kurį perestroika mums 
davė, yra laisvė pareikšti savo 
nuomones", kalbėjo ši neurologe 
iš Vilniaus. „Štai kodėl mes 
esame čia. Ir štai kodėl mes 
kalbame jums". 

Su ja kartu buvo ir fizikas Al
girdas Gricius. Taip pat iš 
Vilniaus. Abu buvo apsirengę 
šio laikmečio madingais rūbais. 
Kai mokiniai susirinko į klasę, 
Gricius iškabino sovietiškus 
plakatus , kuriuose rodomi 

pams ir tai reiškia, kad tam 
judėjimui yra ir oficialus 
Maskvos pritarimas. 

Rašytojas — Fronto 
prezidentas 

Dieną prieš tai. sporto sta
dione susirinko daugiau kaip 
150,000 latvių, pareikšdami 
savo pritarimą Frontui. 

Delegatu konferencijos metu 
šalia kalbėtojų, daugelis juos 
pertraukdavo įvairiais savo 
klausimais bei patarimais. Ir 
kaip šios konferencijos viena 
organizatorių Sandra Kalniete 
sakė: ..Kiekvienas norėjo būti 
demokratiškas". 

Latvijos Liaudies Fronto dele
gatai išrinko 100 asmenų 
tarybą ir savo prezidentu 30 m. 
Rygos rašytoją Dainį Ivans. 
Apie tai pranešė Fronto spaudos 
atstove Anda Ansboka. Rygos 
katedroje skambėjo varpai. 

Leninas, Marksas ir muskulingi 
darbininkai, kurie simbolizuoja 
penkerių metų ekonominį 
planą. 

Kaltinimas Amerikos 
lietuviams 

Gricius sakė mokiniams, kad 
plakatai jo krašte yra retenybė. 
.,Mes turėjome per daug 
plakatų ir nedaug gerų dalykų 
savo gyvenime". Mokiniams jie 
pasakojo, kad sovietai dabar 
sužino „baltas vietas" savo 
krašto istorijoje. Labai daug 
spausdinama, sake Žemgulienė, 
kad jie nebeturi laiko atlikti 
savo darbų ir auginti vaikų. 
„Mes praradome savo atmintį. 
Mes turime ją atstatyti". 

O Gricius pasisakė esąs 
Komunistų partijos narys 22 
metus, bet tuo faktu jis nesi-
didžiuojąs. Jis kritikavo lie
tuvius amerikiečius, kurie 
kaltina lietuvius Lietuvoje 
surusėjimu. „Jei jūs norite pa
daryti pakeitimu, jūs tą darbą 
turi te atlikti namuose, ne 
užsienyje", kalrn- o Gricius. „Jie 
siuntė mums rūbus ir sakė 
kalbas ir nieko gere nepadarė 
tėvynei. Tikrasis Lietuvos 
gyvenimas yra, kad ten reikia 
gyventi". 

Du kiti sovietu vizitatoriai 
kalbėjo kitoje Evanstono mo
kykloje. Visi keturi buvo ap
gyvendinti Evanstono ameri
kiečių šeimose. Jie anglų kalbą 
studijavo Maskvoje. 

Amerikoje yra 400 tokių vi
zitatorių, kurif lankosi su 
kalbomis 240 Amerikos miestų 
ir kalba ameriki'-čių jaunimui. 
Šią programa organizuoja 
Center for U.S . U.S.S R. In-

— Vilniuje statistikos komi
teto duomenimis, per pastarąjį 
pusmetį Lietuvoje indėliai 
taupomuosiuose bankuose buvo 
280 milijardų rublių. Vidutinis 
indėlis y ra 1,444 rubl ia i . 
Sovietų Sąjungoje pirmąją vietą 
taupumo atžvilgiu turi lietuviai. 
Toliau eina Armėnija ir Gruzija. 

— Lietuvoje šiemet suėjo dve
ji metai, kai buvo suorga
nizuotas Kul tūros fondas, 
Maskvos padalinys. 

— Vilniuje įvyko rugsėjo 28 
d. Lietuvos invalidų draugijos 
s te igiamasis suvažiavimas. 
Organizacinio komiteto pirmi
ninke yra Janina Pacevičienė. 

— Šiaulių duonos makaronų 
kombinato pirmosios kepyklos 
partinės grupės organizatorė A. 
Daunienė, negalėdama sąži
ningai a t l ikt i pareigų, at
vyko į partijos miesto komitetą 
ir padėjo partinį bilietą ant stalo 
ir pareiškė: „Šalinkite mane iš 
partijos". 

— Klaipėdos vasaros kon
certų estradoje buvo surengta 
kompozitoriaus Jono Švedo gi
mimo 80-osioms metinėms skir
ta dainų šventė ..Klonių aidai". 
Joje dalyvavo 40 uostamiesčio 
chorų, jaunimo šokių vienetai, 
kaimo kapelos ir liaudies ins
trumentų orkestrai. Skambėjo 
atliekamos Švedo dainos. Ke
letą kūrinių dirigavo buvęs 
jo mokinys Konradas Kavec-
kas. 

Vėliavos diena Lietuvoje 
ir Latvijoje 

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
kongresas spalio 22 d. 

Vilnius. — Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, nepri
klausomų valstybių, buvusių 
prieš 1940 metus, Lietuvos ir 
Latvijos vėliavos pakilo jų sosti
nėse dalyvaujant masiniams 
žmonių būriams, kurių tautinis 
susipratimas atgimė Pabaltijo 
kraštuose. 

O Sovietų Sąjungos žinių 
agentūra „Tassas" pranešė, jog 
daugiau negu 100,000 žmonių 
susirinko į Latvijos sostinę 
Rygą, kuriuos sukvietė Latvijos 
Liaudies Frontas, masinis 
latvių sąjūdis, dieną prieš savo 
kongresą, prasidėjusį praėjusį 
šeštadienį. 

Vilniuje tų pačių agentūrų 
pranešimu, sakoma, kad 
susirinko beveik 200,000 
lietuvių pakelti Gedimino kalne 
savo geltoną, žalią ir raudoną 
tautinę vėliavą, giedodami Lie
tuvos himną ir po jo „Lietuva 
brangi". Pažymima, kad tai 
aukščiausia vieta Vilniuje ir iš 
ten gerai matoma Lietuvos 
trispalvė. 

Nukabintos sovietų vėliavos 

Penktadienį tos tautinės vė
liavos pakeitė sovietines vėlia- / 
vas, kurios buvo nuleistos ka
bėjusios ten nuo pat okupacijos 
pradžios, kai sovietai užėmė 
tuos kraštus ir panaikino jų par
lamentus. „Tassas" taip pat 
pranešė, kad Lietuvos ir Latvi
jos Aukščiausios tarybos (parla
mentai) oficialiomis kalbomis 
pripažino tautines tų kraštų 
kalbas. 

Vėliavos, kartu su tautinėmis 
kalbomis ir kultūra, yra stiprūs 
trijų Pabaltijo tautų simboliai, 
kurie paskutiniais keliais 
mėnesiais reiškiami jų kraš
tuose, siekiant demokratijos ir 
nevengiant pareikšti savo tau
tiškumo. Pabaltijo respublikų 
žmonės reiškia protestus, ypač 
Estijoje ir Latvijoje, jog tautinei 

Speakerio byla 
Washingtonas. — Atstovų 

rūmų Žvalgybos komitete res
publikonų nariai pasisakė už 
pilną ištyrimą bei apklau
sinėjimą speakerio Jim Wright 
veiklos būdų, kuris kaltinamas 
CIA žinių išdavimu. Respub
likonų kongresmenai ėmėsi šios 
taktinos todėl, kad Žvalgybos ir 
Etikos komitetai, kuriuos valdo 
demokratų dauguma, nesiėmė 
to klausimo spręsti. Jie sako. jog 
daugelis mūsų Kongrese esame 
susirūpinę speakerio komenta
rais, kuriuos jis pasakė viešai 
apie CIA veiklą Nikaragvoje. 
Jis perdavė slaptas informacijas 
visuomenei, kurios įstatymų 
yra draudžiamos, sako kongr. 
Diek Cheney. Demokratai 
dabar stengiasi šį reikalą 
„numarinti". Rezoliucija turės 
būti balsuojama Atstovų rū
muose; ja reikalaujama pravesti 
investigaciją ir kad Žvalgybos 
komitetas suteiktų visas žinias 
apie speakerį Jim Wright veiklą 
ir ryšius su Nikaragvos 
sandinistais. 

La ima Zi lpory tė , kuri 
iciatives įn San Francisco. olimpiniuose žaidimuose Seoulo 

Neturim žinių, kad S. Žem- mieste išsikovojo dviratininkės 
gulienė ir A. Gricius būtų 82 kilometrų lenktynėse bron-
užsimine amerikiečiu moki- zos medalį, yra iš Panevėžio. Ji 
niams apie Lietuvos Persi- tą distanciją įveikė per 2 vai. ir 
tvarkymo sąjūdžio tikslus. 52 sekundes. 

kultūrai ir kalbai dideli oavoiii 
sudaro rusų imigracija, o taip 
pat plūdimas žmonių ir iš kitų 
Sovietų Sąjungos vietų. 

Estijoje taut inei vėliavai 
valstybinis statusas buvo pri
pažintas birželio mėnesį. Jų 
vyriausybė dar teberuošia 
įstatymą, kad estų kalba ofi
cialiai būtų paskelbta tautine 
respublikos kalba, sako Reu-
teris. Iki šiol, rašo, kad tik 
sovietų Kaukazo respublikose 
nenaudojama rusų kalba. 

Kova prieš parti ją 
Latvijos sąjūdis, sako latvių 

žurnalistai, turi daugiau kaip 
100,000 narių, kurie išrinko 
savo kandidatus ir kovoja su 
Komunistų partijos oficialiais 
pareigūnais. Sąjūdžio programo
je yra ir veto teisės klausimas 
prieš Maskvos sprendimus, 
^kurie eina prieš Latvijos 
interesus. 

Estijoje įvykęs Estijos Liau
dies Fronto sąjūdžio kongresas, 
kuris prieš savaitę per dvi 
dienas svarstė Estijos reikalus, 
buvo transliuojamas per radiją 
ir respublikos televiziją. Estai 
nubalsavo sulaikyti imigraciją 
iš kitu sovietų kraštų ir kad 
kariuomenės tarnybą estų vyrai 
atliktų Estijoje, bet nebūtų siun
čiami į kitas respublikas. 

Lietuvoje Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio kongre
sas bus Vilniuje rugsėjo 22 d. 

Išvaikė demons t r an tus 

Maskvoje tą patį penktadienį, 
kaip pranešama, policija suėmė 
maždaug 30 asmenų, kuriems 
buvo uždrausta demonstruoti. 
Demonstracijas ruošė Demokra
tinė unija, norėdama protestuoti 
ir reikalaudama, kad būtų pa
keista Sovietų konstitucija. To 
protesto organizatorius Yuri Mi-
tiunovas sako, jog Puškino 
aikštėje buvo susirinkę keli 
šimtai žmonių paminėti Sovie
tų konstitucijos dieną, kuri yra 
nedarbo diena. Jie reikalavo So
vietų vyriausybę išleisti į lais
vę visus politinius kalinius, bet 
jie policijos ir saugumo buvo 
išsklaidyti. Minia švilpė ir 
šaukė prieš policijos brutalumą. 
Tą pačią dieną, kaip Mitiunovas 
užsienio žurnalistams pranešė, 
tokie pat protesto mitingai buvo 
Leningrade ir Kuibvševe. Ši 
grupe vadina save opoziciniu 
sąjūdžiu prieš Komunis tų 
partiją. 

Šeštadienį AP pranešė, jog 
Rygoje masinės demonstracijos 
metu. kuri buvo suruošta, palai
kant Latvijos Liaudies Fronto 
sąjūdį, minia dalyvavo savo tau
tiniais rūbais pasipuošusi. Vie
nas iš kalbėtojų buvo ką tik 
paskirtas Latvijos respublikos 
prezidentu Anatolijus Gorbu
novas. 

KALENDORIUS 

Spalio 11 d.: Rimdaugas, Zi
naida. Daugvyde. Beraustas. 

Spalio 12 d.: Serapinas, Dei
mena. Gantas. Salvinas. Mel-
deika. Rudolfas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:57. leidžiasi 6:18. 
Temperatūra dieną 54 1., nak

tį 30 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. III. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NESVEIKŲ ĮPROČIŲ 
KEITIMAS SVEIKESNIAIS (41) 
Gydytojai turi verste versti 
pacientus keisti nesveikus 
įpročius sveikesniais. 

Prof. Henry D. 
Mclntosh, M.D. 

Nežiūrint dabartinio žmonių 
savarankiškumo, daugelis jų vis 
dar k re ip ias i į gydytojus 
mediciniško patarimo, norė
dami keisti savo gyvenimo liniją 
tiesesne ir įsigyti sveikus 
įpročius, ryždamiesi nesveikųjų 
atsisakyti. 

Nors dabar gydytojai labai 
kritikuojami ir į teismus jų 
traukimas dėl nerūpestingumo 
pacientų atžvilgiu („malprac-
tice") tapo beveik visuotinu, 
visuomenė vis dar labai respek
tuoja savo šeimos — asmeninius 
gydytojus. Be to, daugelis bijo 
netekti savo gydytojo pagalbos, 
jei jie nepildys jo nurodymų. 
Taigi, tik ta baimė būti gydyto
jo apleistiems, verčia žmones 
pildyti gydytojo nurodymus. Jie 
mano, jog, kitaip elgiantis, 
gydytojas jų negydys su prielan
kumu. 

Tačiau prof. Mclntosh mano, 
kad gydytojai neužtenkamai 
griežtai spaudžia pacientus 
keisti jų sveikatai kenkiančius 
įpročius sveikesniais. Pagal jį, 
tik gydytojui verste verčiant 
pacientą tvarkytis su jo svei
katą žalojančiais įpročiais, 
galima šio to teigiamo pasiekti. 

Už tai tas Floridos univer
sitete dirbąs profesorius Mcln
tosh savo medicinos praktikoje 
nusistatė negydyti tų sunkiau 
širdimi negaluojančiųjų, kurie 
rūko ir nemeta rūkymo. Per 
pirmą atsilankymą pas jį jis rū
kantiems širdininkams aiškiai 
ir tvirtai pasako, kad jis jų neap
leis dabartiniame susirgime ir 
mediciniškame aprūpinime, bet 
jei jie ir toliau rūkys, jie turi 
susirasti kitą gydytoją. 

Yra ir menkų gydytojų 

Ne visi gydytojai taip rūpinasi 
savo pacientų gerove kaip tas 
prof. Mclntosh. Daugelis 
gydytojų nesutinka su tokia jo 
praktika, nes jie nenori prarasti 
klientūros. Todėl tokie tvirtina, 
kad pacientas turi būti laisvas 
savo gyvenimo tvarkyme — jis 
turi teisę gyventi pagal savo 
nusiteikimus, o gydytojas turi 
viską priimti. 

Tokia yra nuomonė tų gydy
tojų, kurie rimtai nesirūpina pa
ciento gerove. Todėl minėtas 
profesorius ragina gydytojus 
tikrai gerai eiti savo pareigas. 
Mat gydytojas, tikrai norėda
mas gero savo pacientui, negali 
nekreipti dėmesio į tą blogį, 
kurį rūkymas teikia pacientui. 

Rūkymu pacientas kenkia šir
dies kraujagyslėms ir prišaukia 
kitas negeroves. Rūkorius ne tik 
sau kenkia, bet ir kitiems teršia 

kvėpuojamąjį orą. Gydytojai 
nieko gero nesuteikia pacientui, 
kai jie į blogą įprotį pro pirštus 
žiūri ar jį net palaiko. Todėl 
prof. Mclntosh nuteikia rūkan
čius pacientus nenustoti gydyto
jo patarnavimo ir lankyti jį jau 
nustojus rūkyti. 

Joks gydytojas neturi daugiau 
įtakos pacientui kaip tas, kuris 
jo širdies arterijas operuoja ar 
išvalo, jas išplečia. Tokie 
gydytojai turi dar daugiau 
įtakos pacientui tvarkantis su 
rūkymu, kai po minėtų širdžiai 
atliktų darbų pacientai vėl 
sugrįžta į aktyvų gyvenimą. 

Ne tik gydytojai, bet ir 
jų padėjėjai turi tvarkytis 

Ne tik pats gydytojas turi 
tvarkytis, bet jis turi sutvarkyti 
ir savo kabineto personalą taip, 
kad jis būtų pajėgus talkinti pa
cientui savo sveikatos reikaluo
se. Gydytojas negali pacientui 
pasakyti „daryk kaip sakau, o 
ne kaip aš darau". Nutukę, 
rūką, užsisėdėję gydytojai 
kenkia sau, kenkia pacientui ir 
visai visuomenei lygiai taip, 
kaip ir tokie dvasiškiai. 

Žmonės, žiūrėdami į tokius 
profesionalus, nieko negali 
padėti, bet jie ima galvoti, ar 
tikrai gali būti taip svarbu 
elgesį pataisyti. Už tai visas 
gydytojo ofiso personalas turi 
būti nusiteikęs elgtis pagal 
geros sveikatos reikalavimus. 
Tiek gailestingosios seserys, 
tiek sekretorės turi būti tvar
kingos, nenutukusios ir fiziškai 
aktyvios. Gydytojo ofisas ir 
aplinka neturi būti prirūkyta. 

Gydytojo darbovietė turi būti 
mokymo centras. Laukiama
jame turi būti mediciniškos li
teratūros, išdalinimui lapeliai, 
video juostos ir kitos mokymo 
priemonės, skatinančios pacien
tus keisti savo blogus įpročius 
sveikesniais. Prof. Mclntosh 
ragina savo ofiso personalą 
atkreipti dėmesį į pacientų su
sitvarkymą sveikatos reikaluo
se. Sakysim, pacientų regis
truotoja gali jau dabar metu
siam rūkyti vyrui pasakyti, kad 
jis jau neatsiduoda tabaku; ar
ba žymiai sumažinusiai svorį 
moteriai, kad ji jau grakščiai 
atrodanti. 

Kartu su sąskaita į voką 
dedamos apie sveikatą brošiūros 
irgi gali teigiamai veikti pacien
tus . Panaš ia i veikia ir 
pranešimai apie sveikatos 
reikalu rengiamas paskaitas. 

Pavyzdžiui imkime tokį vyrą, 
kuris yra gana nutukęs, turi 
pakeltą kraujospūdį, serga cuk
ralige ir negali mankštintis. 
Kai po daugelio mėnesinių 
vizitų pas gydytoją jis gerokai 
suliesėja ir jam jau nereikia 
vaistų dėl aukšto kraujo 
spaudimo ir cukraligės, gydyto-

Šitokio gai l . sesers Elenos Peržins-
kienės šypsnio už jokius pinigus 
ne js igys i . Jį į s igys i be iš la idų, 
ap turės i s t ip r indamas savo sveikatą 
pasn inkišku maistu, a t skre t indamas 
k ū n o arteri jas , ka ip j i kad elgiasi 
Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje. 

N u o t r . M. Nag io 

jas gali jį pagirdamas pasakyti, 
kad toliau jis lankysis kas trys-
keturi mėnesiai, o ne kas mėnuo 
kaip iki šiol. Tokiam, jau gero
kai geriau besijaučiančiam, 
primintina, kad jis dabar gali 
aplankyti tolimesnes, jo seniai 
svajotas aplankyti vietas. 

Prof. Mclntosh reikalauja, 
kad ir visi kiti sveikatos tvar
kytojai turi būti įkinkyti į darbą 
ir turi būti sekamas paciento 
tvarkymasis. Gydytojas, gydąs 
pacientą, turi naudotis ir kitų 
sveikatos darbuotojų patar
navimu savam pacientui. Tokie ' 
dantų gydytojai, mitybos 
žinovai-dietininkai, sveikatos 
atstatymo agentūros bei rūko
rius tvarkantieji centrai turi 
būti kviečiami talkon. Reikia 
sekti, kad jie visi ir patys 
aktyviai laikytųsi paciento svei
katą gerinančios programos. Ki
taip jų pagalba bus beveik 
bevertė. Paimkim tokią dieti-
ninkę, kuri pataria valgyti 
cukrų, gyvulinius riebalus 
(sviestą), nuluptus (skaldytus) 
žirnius, be luobelės, be tiršti
mų... patarnavimas pacientui 
virsta jo sveikatos žalojimu. 

Yra ir gerų širdies 
ligų gydytojų 

Šalia tų gydytojų, kurie net 
trijose Chicagos ligoninėse net 
pusę širdies arterijų operacijų 
(„bypass") darė be reikalo; šalia 
tų, kurie po tokios operacijos pa
tarė „valgyk normalų maistą 
(„regular food"); šalia tokių, 
kurie pacientui kenkiančiai 
patarė: „man dieta nevarbu: kai 
susirgsi ateik pas mane... tada 
aš gydysiu", dauguma širdies 
ligų gydytojų garbingai atlieka 
savo pareigas. 

Prof. Mclntosh tvirtina, kad 
dauguma kardiologų (daugiau 
negu 90<£) savo pacientus noriai 
siunčia pas širdies sveikatos 
a ts ta tymo („rehabil i ta-
tion")specialistus, bet maža jų 
skiria svarbaus laiko paciento 
elgesių pertvarkymui. Viskas 
daroma paskubomis, norint, 
greičiaus nueiti prie „sekan
čio paciento" ar „sekančios pro
cedūros". 

Toks gydytojo elgesys, pastebi 
t a s profesorius, tėra tik 
sveikatos apžiūrėjimo teikimas, 
o ne medicinos praktikavimas. 
Toks atsiribojimas nuo pilno pa
ciento sveikatos aprūpinimo yra 
nelaimė, nes tik ateitis parodys 
ar chirurgas pacientui tikrai pa
sitarnavo: ar ir persodinta vena 

Kai spor t in inka i olimpiadoje grumias i , mes l ie tuviai savo valgomajame nesnauskime: v i e n a s kitą 
p r a l e n k d a m i imk ime s iekt i kraujo cholesteroliu sul iesinimo iki 130 m g ^ , apsieidami be gyvul inių 
r i e b a l ų ir be choles terol io gausos, kur i y ra t ryn iuose ir visokioje mėsoje. Kitaip e lgdamies i 
u ž a k i n s i m e ar ter i jas smegenyse , širdyje ir kojose, kaip šis paveikslas rodo. Tada bet koks pagalbos 
i e ško j imas b u s š a u k š t a i po pietų. Kol d a r l a i k a s , nebūk ime nė v i e n a s pa ikas . 

(„patent grafts") ne priskreto. 
Tas pat galioja ir dėl gydyto

jo pasitarnavimo išvalant 
priskretusią arteriją („padarant 
angioplastiką'V tokios arterijos 
atvirumas ateityje priklauso 
nuo to, kaip sparčiai žengia pir
myn arteriosklerozė. O jos pro
gresą gerokai pristabdyti gali 
kiekvienas dar savo galvos į 

buroką neiškeitęs, jei 
laikysis pasninkiško maisto ir 
kovos su visomis turimomis 
negalėmis, imdamas atitinka
mus vaistus. Taip elgtis turi 
save priversti kiekvienas mū
siškis. Ir štai kodėl. 

Širdies arterijų ateitis 
yra išmintingo mūsiškio 

rankose 
Abiejų jau minėtų procedūrų 

(„bypass" ir „angioplasty") 
rezultatas yra tiesiogiai propor
cingas esamų širdies arterijų 
priskretimo (atakos) prišaukėjų 
(„risk factors*') skaičiui ir jų in
tensyvumui. Čia ir prieiname 
kiekvieno mūsiškio svarbiausią 
darbą. Širdies atakos prišaukėjų 
tvarkymas yra kiekvieno žmo
gaus užduotis. 

Gydytojas negali būti 
policininkas 

Policininkas ateina pagalbon 
tik nelaimeii jau įvykus. Jis 
nesaugoja žmogaus nuo jos: 
neatitolina kriminalo, vagystės, 
muštynių... Tik kai tokie daly
kai įvyksta, pašauktas polici
ninkas surašo protokolą. Gi 
tikro gydytojo svarbiausia už
duotis yra apsaugoti žmogų 
nuo nelaimės ligos, susižeidimo 
ar nelaimingo atsitikomo pavi
dale. 

Žinoma, gydytojas padeda ir 
jau nelaimėn patekusiam žmo
gui, bet sėkmingiausias gydyto
jo darbas ir žmogui naudin
giausias yra apsaugojimas 
žmogausjjadėjimas jam išvengti 
galimo susirgimo. Aišku, šiame 
darbe ir pats žmogus turi pa
reigų: jis turi vykdyti gydytojo 
nurodymus. Tokiam vykdymui 
jis turi dvejopai būti pasiruošęs: 
turi būti tinkamai apsišvietęs ir 
bent minimaliai apsitvarkęs 
asmenybę ''nusiteikimais). Be 
tokio dvejopo apsitvarkymo, gy
dytojo duodami patarimai bus 
tik žirnių į sieną bėrimas, 
gydytojas nuoširdžiai vargs, no
rėdamas žmogui padėti, o 
asmenybe nepasirengęs žmogus 
jo patarimų neklausys ir dėl to 
ir toliau ligų patale vartysis 
kaip iki šiol vartėsi. 

Taip atsitinka su visais dėl as
menybės nesubrendimo persi
varančiaisiais, mirtiną AIDS 
ligą platinančiais^intymume ne-
sitvarkančiaisiais ir neven
giančiaisiais riebaus bei cho
lesteroliu gausaus maisto ir dar 
daugeliu atžvilgiais sau ken
kiančiais bei kitus kankinan
čiais mūsiškiais ir ne mūsiš
kiais. Tokie asmenybe pasil-
pusieji žudo save ir kitiems 
kenkia, smaguriaudami valgy
me, gėrime, intymume bei 
neveiklume. Tokio smaguria
vimo pasekmės yra labai sūrios, 
neretai nešančios per ankstyvą 
mirtį. 

Žinokime visi, kad toks krei
vas gyvenimo kelias pasirenka
mas visai ne dėl proto stokos, 
kaip kas gali tvirtinti. Ne! Be
pigu būtų, kad protas pajėgtų 
valdyti nusiteikimus. Taip 
gyvenime nėra. Jausmai (asme
nybė) lemia žmogaus elgesį. 
Todėl mūsų didžiausias priešas 
yra tas mūsų asmenybės (nusi
teikimais, jausmais) neišvys-
tymas iki normaliam žmogui 
būtino pajėgumo. Užtai visi 
dabar pradėkime lenkti kreivą 
medį savyje. Nėra kito kelio į 
sveiką gyvenimą. Protingiau
siai pasielgsime, kai asmenybės 
formavimą pradėsime nuo tik 
gimusioje visų suaugusiųjų 
pavyzdžiais paruošdami tin
kamą aplinką naujagimiui. Tik 
t ada suaugusiojo jausmai 
neprieštaraus sveikam, lietuviš
kam protui. Tada nebebrisime 
į nesveikus gyvenimo vandenis. 

Aišku, kad tada nereikės ir iš jų 
išbristi, nereikės nesveikų 
įpročių keisti sveikesniais, nes 
tokių mes neturėsime. 

Tik širdis — tas žmoniškiau- j 
šias nusiteikimas, o ne protas — 
įgalina motiną vargti dieną, 
naktį, globojant savo kūdikį. 
Nekokia širdis — sumenkęs 
nusiteikimas, (o ne protas) 
leidžia vyrui iš darbo užsukti 
pas laisvo elgesio moterį ir išjos 
gautu HIV virusu susirgdinti 
savo žmoną AIDS liga. Tada 
pastaroji ta negerove užkrečia 
savo gimdomąjį kūdikį. 

Dar daug reikės tolimuose Ry
tuose purenti žemę, kol ten 
taikos sėklas bus galima sėti. 
Tas pats ir čia su širdies ap
sauga mūsiškių tarpe. 
Generacijos lietuvių turės 
praeiti, kol mes išmesim iš savų 
„kompiuterių" įprogramintus 
širdies a takos prišaukėjus: 
gyvulinius riebalus ir choles
terolio gausą ir sustingusią 
kovą su visa eile kitokių širdies 
atakos prišaukėjų, ypač su 
rūkymu, aukštu kraujo spaudi
mu, nutukimu ir tinginiavimu. 

Išvada. Gyvenimo reikalams 
daugumai mūsiškių proto pa 
kanka. Tik kai kuriems trūksta 
normalios asmenybės. Tokie 
metasi į gyvenimo klystkelius. 
Tokiems vis reikia po paren-

MŪSŲ KOLONIJOS 

Cambridge, Mass 
ŠVENTOS MIŠIOS UŽ 

A.A. STASĮ KAZLA 

Spalio 2 dieną Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijoje Cam
bridge, Mass., buvo atlaikytos 
šv. Mišios už a.a. Stasį Kazlą, 
idealų parapietį. A. a. Stasys 
buvo katalikas ne savo vardu ir 
jo skambesiu, bet savo kukliu 
gyvenimu. Stasys Kazlas tapo 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos nariu, kada vedė 
Teresę Paliulytę, gyvenančią 
Cambridge. Teresė baigė Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų pradinę 
mokyklą Cambridge ir tęsė 
studijas š iame mieste. J i 
priklausė Nekalto Prasidėjimo 
parapijos chorui ir buvo iš
tikima šios parapijos dukra. 

Ištekėjusi už a.a. Stasio Kazio, 
ji „prirakino" savo vyrą prie 
savo parapijos. Tai buvo tikrai 
lietuviška šeima. Jų vaikai 
Justina, Petras ir Elena buvo 
tėvų vežiojami į sekmadienines 
parapijos pamokas religijai mo
kytis, kada lankė gimnaziją. 
Trys Kazlų vaikai dalyvavo ir 
dalyvauja bažnytinėse pamal
dose ir iškilmėse. Petras ir 
Elena, kurie yra universiteto 
studentai, dalyvauja bažny
tinėse iškilmėse ir paren
gimuose. Tai nestoja jiems ant 
kelio būti skautais So. Bostone 
ir lankyti Ivaškų tautinių šokių 
grupę. 

Kazlų šeimos religinė tvirtovė 
yra Nekal to prasidėjimo 
Lietuvių parapija Cambridge, 
Ma. Iš tos pačios bažnyčios a.a. 
Stasys Kazlas buvo palaidotas 
Mount Auburn kapinėse Cam
bridge, Mass, kur daug jo pa-
rapiečių ilsisi. Čia pat Cam
bridge gyvena Stasio Kazio uoš
viai Petras ir Elena Paliuliai. 

A.a. Stasys Kazlas buvo gimęs 
Lietuvoje, išėjęs mokslus Lie
tuvoje ir Amerikoje ir buvo ge
ras tėvas ir vyras, besirūpin
damas savo vaikų gerove ir 
lietuvybe bei religija. Tokie 
žmonės, kaip a.a. Stasys Kazlas 
išlaiko tautos gyvastį ir ant 
savo pečių neša visas organiza
cijas. A. a. Stasys Kazlas buvo 
mūsų tautos ląstelė, kuri, 
sunkiai dirbdama, palaiko 
lietuvybę ir įkvepia ją savo 
vaikams. 

Elena Vasyliūnienė 

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY <USPS-161000> 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Hol.days. the 
Tuesdavs foUowing Monday oteervance of Ugal Holidays • . - J - Dea 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic Press society. 4o45 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 V». Wrd **., 

Chicago. IL 60629. 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiuneiami. Ant DRAUGO pr.e kiekvieno skaitytojo adreso, gavus >š 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams *h metų 3 mėn. 
U S A . . .$70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje '(U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol J $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $4000 $25 00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

gimo „kavutės su užkanda". 
Padėkime visiems jiems išbristi 
iš jų gyvenimo raisto savo pa
vyzdžiu ir savęs išsižadančiais 
darbais. 

Pasiskaityti. Mclntosh: ..The 
physician as a role model in 
behavior modification", Car-
diovascular Manifestation of 
Anxiety and Stress, I(4):I-7, 
1983. " 
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ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 myiia i vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 M 4 vai popiet 

Liga pėsčia nevaikšto, raita 
jodinėja. 

Lietuvių patarlė 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mkhigan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
RezM. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

Contact lenses 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal sus'tarimą Uždaryta treč 

Dr Tjmasonio kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghts. III. 60463 

(312)361-0220 ( 3 1 2 ) 3 6 1 - 0 2 2 2 

Dr. Tumasonlo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880. rez. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽ INAS. M . D . , S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (pr.e Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 

* 



Okupuotoje Lietuvoje 

KAT. BAŽNYČIA 
SKAIČIAIS 

Religinė literatūra, išleista 
okup. Lietuvoje pokario metais, 
labai kukli tiek pavadinimų, 
t iek tiražo požiūriu. Nuo 
okupacijos pradžios 1944 m. ligi 
1987 m. pabaigos buvo išleisti 
vos 36 leidiniai, įskaitant į šį 
skaičių kalendorėlius, pa
veikslėlius. Per 43 metus nepa
sirodė nė vienas periodinis lei
dinys. Katalikai vis dar ir dabar 
„viešumo" gadynėje neturi savo 
laikraščio. Buvo išleista mal
daknygių, katekizmas, mišiolas, 
liturginis maldynas, dvi Naujojo 
Testamento laidos. Tiražai 
maži, jokiu būdu nepatenkiną 
tikinčiųjų poreikių. 1956-1960 
m. kan. J. Stankevičiaus rūpes
čiu išspausdinti penki katalikų 
kalendoriaus leidimai. Po to per 
21 metus kalendoriai nebuvo 
leidžiami. Jų leidimas atgaivin
tas tik 1982 metais, kai buvo 
išleistas 152 psl. „Katalikų 
kalendorius žinynas". Jo lei
dimas tęsiamas ir šiuo metu. 

Neseniai mus pasiekė su 
dideliu pavėlavimu išspausdin
tas 1988 m. skirtas „Žinynas", 
350 psl., kuriame pateikti 
Bažnyčią Lietuvoje liečiantieji 
s tat is t iniai — vardiniai 
duomenys, o taip pat kiek reli
ginių rašinėlių. Leidinį reda
gavo kun. Vaclovas Aliulis, kan. 
J. Mintaučio padedamas. Tal
kino vyskupijų kurijos, komi
sijos. Iš viso knyga paruošta 
gerai, žinoma, kiek tai įma
noma valdžios labai ribotuose 
puslapių skaičiuose. Pateikti 
1987 metų pabaigos duomenys. 
Taigi bent trumpai susipažinki
me su 1988 m. „Žinynu", nes 
pateikti duomenys bei faktai 
yra tikri ir jais galime remtis. 

Informacijos pradžiai — kai 
kurie duomenys apie R. K. Baž
nyčią Lietuvoje nepriklausomo 
gyvenimo pabaigoje (1940 m.). 
Tada buvo arkivyskupų-vysku-
pų — 12, bažnyčių 721, koplyčių 
256. kunigų 1368, 4 kunigų 
seminarijos su 470 klierikų, 36 
vyrų vienuolynai su 574 vie
nuoliais, 82 moterų vienuolynai 
bei ju židiniai su 934 vienuo
lėmis. Katalikai turėjo daug 
mokyklų, keliasdešimt perio
dinių laikraščių bei žurnalų, 
savo spaustuves, leidyklas, reli
gines organizacijas, kurioms 
priklausė šimtai tūkstančių ti
kinčiųjų. 

O dabar „Žinyno" žiniomis 
1987 m. pabaigoje veikė 630 
bažnyčių. Šis skaičius jau eilė 
metų yra pastovus. Tačiau tik 
472 bažnyčios turėjo nuolatinius 
kunigus. 158 bažnyčios buvo ap
tarnaujamos iš kitų parapijų 
atvykstančių kunigų- 471 kuni
gas buvo klebonai bei admi
nistratoriai, 77 vikarai. 94 kuni
gai buvo altaristai bei rezi
dentai, 8 ligoniai, 16 kunigų dir
bo kurijose bei kunigų seminari
joje. Taigi iš viso, įskaitant ne
galinčius eiti pareigų dvasi
ninkus, kunigų buvo tik 666. 
Pažymėtina, kad šis skaičius 
nepasikeitė nuo 1986 m., kai 
buvo 665 kunigai. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 7 vys
kupai, bet iš jų du (J. Stepo
navičius — valdžios nušalintas 
ir R. Krikščiūnas — ligonis) 
neina vyskupo pareigų. Vil
niaus ir Panevėžio vyskupijos 
neturi savo vyskupų ir yra 
administruojamos kapitulinių 
vikarų. Nenormali būklė ir 
Vilkaviškio vyskupijos. J i 
neturi katedros (sunaikinta II 
pasaulinio karo metu). Kurijos 
buveinė ne Vilkaviškyje, bet 
Kaune. Pati vyskupija yra 
Kauno arkiv. administratoriaus 
arkiv. L. Povilonio ir jo augzilia
rų administruojama. Sunki ir 

Telšių vyskupijos padėtis. Joje 
yra 142 veikiančios bažnyčios 
bei parapijos, bet tik 79 bažny
čios turi nuolatinius kunigus, o 
63 bažnyčios yra iš kitur retkar
čiais atvykstančių kunigų ap
tarnaujamos. 

1987 m. į darbą stojo 16 nau
jų kunigų, o mirė 18. Taigi 
sumažėjo 2 kunigais. Užtat visų 
akys nukreiptos į okup. Lie
tuvoje veikiančią vienintelę 
kunigų seminariją. Ji vadinama 
„Tarpdiecezine", neš ruošia 
kunigus visoms vyskupijoms. Iš 
paskelbtų duomenų matyti, kad 
1987 m. gale seminarijoje stu
dijavo 137 klierikai. Iš jų pa
skutiniame (V) kurse buvo 26. 
Vėlesnėmis žiniomis, dabar 
kunigų seminarijoje mokosi jau 
145 klierikai. Labai galimas 
dalykas, kad ateinančių metų 
pavasarį įvykstantieji šven
timai prašoks mirusių kunigų 
skaičių. Vyskupai bei vyskupijų 
valdytojai jau dalijasi naujus 
kunigus. Telšių vyskupija te
gaudavo 15% naujų kunigų, 
dabar gausianti 19%. Taigi 
vietoje septynių, tikisi su
silaukti 9 naujų kunigų. Bet ir 
tai padėtis nedaug tepasikeistų. 

viešumoje. Alkoholis - didelė transportiniais lėktuvais. Taip 

Vėl verčiame „Žinyno" pusla
pius. Turinyje — Marijos metų 
malda, trumpas 1988 m. kalen
dorius, Liturginis kalendorius 
(10-56 psl.), septyni rašiniai 
krikšto jubiliejaus reikalu. 
Nemaža vietos skirta arkiv. J. 
Matulaičio beatifikacijos 
iškilmių aprašymams. 128-136 
puslapiai skir t i Maironiui 
prisiminti 125 metų gimimo 
proga. Čia, be ko kita, rašoma: 
„Visas gyvenimo ir kūrybos 
blemas Maironis išgyveno ir 
sprendė kaip giliai tikintis 
krikščionis, tvirtas katalikas ir 
ištikimas, bebaimis, nesa-
vanaudis tautos sūnus". Kun. 
Vaclovas Aliulis pateikė jo 
kūrybos įvertinimą ir šiek tiek 
Maironio poezijos ištraukų. 
Paminimi sukakčių proga ir kiti 
ryškūs dvasininkai: prel. Alek
sandras Dambrauskas-Jakštas, 
kun. ar. Juozapas Stakauskas, 
o taip pat 1987.1.27 miręs filo
sofas Antanas Maceina. Apie jį 
keturių puslapių rašinį parašė 
Algirdas Sudargas. 148-160 psl. 
perspausdintas A. Maceinos 
rašinys „Evangelija ir kultūra". 
Pateiktos ir kitų 12-os mirusių 
kunigų biografijos. 

173-235 psl. atspausdinta 12 
krikščionių klasikų ar aktualio
sios teologijos temomis rašinių. 
Minimas Rusijos krikšto tūks
tantmetis, metamas žvilgsnis į 
pasaulinę katalikų spaudą ir pa
teikiama iš jos ištraukų. Kalba
ma ir apie katalikų spaudą ne
priklausomybės metais, o greta 
suminimi — mūsų jau rašinio 
pradžioje paminėti labai kuklūs 
1944-1987 m. katalikiškos spau
dos duomenys. Pažymima, kad 
apie 10% Lietuvos gyventojų 
meldžiasi lenkiškai, „deja, per 
visą laiką nuo 1939 m. pas mus 
nėra nieko išspausdinta len
kams tikintiesiems". (Mūsų 
žiniomis, lenkiškai besi-
meldžiantieji Lietuvos gyvento
jai yra religine literatūra 
neblogai aprūpinami iš Lenki
jos). 

Leidinio pabaigoje — Bažny
tinis žinynas — žinios apie Lie
tuvos katalikų Bažnyčios orga
nizaciją, vyskupijas, vardinis 
kunigų sąrašas ir kt. Iš viso, 
„Žinynas" teikia rimtą įspūdį ir 
yra naudingas. Gaila, kad jis 
išleidžiamas tik kartą metuose 
ir kad jo atspausdinta tik 7500 
egz. 

b . kv. 

pat buvo rodomi akrobatiniai 
skrydžiai. Ir šiemet, rugpjūčio 
mėn. 28 d. į šiuos pasirodymus 
buvo pakviesti įtalų „Frecce 
Tricolori" bei prancūzų „Patro-
nille de France" lakūnai. Deja, 
ši aviacijos šventė baigėsi tra
giškai: vykdant italų lėktuvų 
akrobatinį skrydį - vieno nuo 

metus jai buvo „kalama" į galvą kito tik gal 2 m nuotolyje bei 30 
didel is Vakarų Vokietijos m aukštyje - staiga susidūrė 

karių problema (tas pats va
karuose — K.B). Labai dažnai 
vakarais karių tarpe iš rankų į 
r a n k a s , ,ke l iau ja" bonka. 
Karys, pastebėtas keletą kartų 
neblaiviame stovyje, perkelia 
mas į drausmės batalioną. 

Kariuomenė yra apmokama 
tik puolimo taktikos. Ilgus 

v •. ..•- - «.NS* 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II su savo įšventintu arkivyskupą Audriu Juozu Bačkiu po šventimų. 
Nuotr. Artūro Mar i 

RYTŲ VOKIETIJOS KARIUOMENĖ 
Rytų Vokietijos krašto ap

saugos min. Heincas Kesleris 
pakvietė savo vakarų kolegą, 
neseniai „iškeptą" min. R. Šoką 
(buv. min. M. Viorneris perėmė 
NATO sekr. pareigas) apsilan
kyti rytinėje dalyje ir gal net 
j am parodyti kariuomenės 
pratimus ar kokius nors paslap-
tingesnius ginklus. Ryšium su 
vakariečiais numatoma viešna
ge, visuomet gerai informuotas 
(nors ir bulvarinis) žurnalas 
„Bild am Sonntag" įsidėjo 
labai įdomų straipsnį apie ryti
nės dalies kariuomenę ir jos 
pajėgumą. 

Rytų Vokietijos „liaudies 
k a r i u o m e n ė " yra mišinys 
komunistinės ideologijos ir 
prūsiškų papročių. Kariai turi 
plokščius ša lmus (kaip ir 
raudonoji armija), tačiau paradų 
metu, jų uniforma primena kai-
serio Vilhelmo laikus (daug 
sidabrinės spalvos) bei Hitlerio 
Wehrmachtą. Žiūrint televizijo
je jų žygiavimą, aiškiai matyti 
Wehrmachto kopija. 

Vakarų slaptosios tarnybos 
pranešimu, Rytų Vokietijos 
ginkluotąsias pajėgas sudaro 
174 tūkst. vyrų. Pėstininkijai 
bei motorizuotiems daliniams 
priklauso 120 tūkst. vyrų, oro 
pajėgoms — 39 tūkst., laivynui 
— 15 tūkst. Be to, 48 tūkst. vyrų 
yra įjungti pasienio apsaugai. 
Tai kariuomenės elitas, nepri
klausant is liaudies kariuo
menei. 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

O Vakarų Vokietija? Jos 
eilėse yra 489 tūkst. karių, 
kurių 341 tūkst. nudaro 
pėstininkiją (tankai, šarvuočiai, 
techniški daliniai), 110 tūkst. 
oro pajėgos ir 38 tūkst. jūreivių. 

Prie svarbiausių Rytų 
Vokietijos ginklų rūšių reikia 
priskirti 41 tonos T 72 tankus 
ir MIG 23 naikintuvu;- Prieš 
metus laiko CIA pavyko ..gauti" 
du T 72 tankus ir juos išmėginti 
Nevadoje. Specialistų išvada: 
šarvai yra labai stiprūs, atlaiko 
vakariečių pabūklų šovinius. 
Tuo tarpu MIG 23 naikintuvai 
turi konstrukcijos klaid:. 5. 1983 
m. pra'imuose keli lėktuvai 
krito. • 1984 m. Nevadoje 
^ktuvą vėl „parūpino ' CIA), 
mėgindamas tą Rytų Vokietijos 
lėktuvą, žuvo aukštas JAV ka
riškis. Atrodo, kad problemą 
darė motorai. Vakarų slaptoji 
žvalgyba sako, kad tie trūkumai 
liko pašalinti. Tačiau ir toliau 
Rytų Vokietijos kariuomenės 
silpniausia dalis yra oro 
laivynas. 

Vakarų Vokietija su „Tor
nado" ir elektroniniais prie
taisais turi žymiai geresnius 
lėktuvus bei geriau apmokytus 
lakūnus (amerikietiška techni
ka). 

Sunku įvertinti Rytų Vokieti
jos kariuomenės pajėgumą, jos 

kovos dvasią. Tačiau rytų bloke 
„liaudies kariuomenės" daliniai 
bent dviem pakopom statomi 
aukščiau raudonosios armijos. 
Rytų vokiečiai yra faktiškai 
geriau apmokyti, drausminges
ni. Sovie t in iams ka r i ams 
manevruose visus įsakymus 
duoda vadas. Nepavykus kuopai 
ar batalionui įvykdyti kokį nors 
uždavinį, jis turi pats taisyti ir 
diktuoti naują puolimo ar 
gynimosi planą.Vakarų pusėje, 
batalionų ar pulkų vadai turi 
daugiau teisių, kad tuo pačiu, į 
padarytas klaidas jie gali grei
čiau reaguoti. Rytų Vokietijos 
karininkai yra labai gerai ap
mokyti, politiniai patikimi, ka
dangi beveik 99% jų priklauso 
komunistų partijai, Rytų Vokie
tijoje gražiai pavadinta socia
listinės vienybės partijos vardu. 

Naujokų apmokymas yra 
„kietesnis" už Vakarų Vokieti
jos. Šaudymo pratimuose naudo
jami koviniai šoviniai, žygiai iki 
45 km atliekami pilnoje kauty
nių aprangoje. Kariai nežino 
laisvų savaitgalių, kelių laisvų 
dienų šeimos aplinkoje. Tar
nybinis laikas kiekvieną dieną 
baigiasi 22 v. vakaro. Nors 
krašto apsaugos ministerija 
davė vadams nurodymus kiek 
žmoniškiau elgtis su kariais, 
tačiau kariškas balsas yra dau
giau negu šiurkštus. Karys už 
mažą nusižengimą yra labai 
griežtai baudžiamas. Ir jokie 
skundai negali būti skelbiami 

priešas. Sakoma, kad po Gor
bačiovo naujos politikos, padėtis 
kiek pasikeitė. 

Atvykus atostogoms į namus, 
kariai tuoj pat žiūri Vakarų 
Vokietijos televizijos. Vienam 
atbėgusiam kariui, Vakarų Vo
kietijos žvalgybos karininkas 
pastatė klausimą: karo atveju, 
ar jūs šaudytumėte į savo 
vakarų brolius? Prieš dvejus 
metus atsakymas buvo „Ja". 
Šiandieną, perbėgę kariai jau 
sako „nein". 

Sunku pasakyti, iš kokios 
pusės įdomų „propagandinį" 
karą teko matyti televizijoje 
prieš keletą metų, rodant didelį 
rytų kylį tarp Fuldos ir Švein-
furto miestų. Mat toje įlankoje 
(ji aiškiai matoma žemėlapyje) 
Rytų Vokietija yra toliausiai 
įsiskverbusi į Vakarų Vokieti
ją, mėgindama su Varšuvos 
pakto kariuomene (iš Erfurto, 
Geros, Jenos ir kt. vietovių) per
kirsti Vokietiją į dvi dalis ir per 
Frankfurtą, Mainzą, Wiesbade-
ną, Mannheimą pasiekti Liuk
semburgo, Prancūzijos sienas. 
Nuo rytų iki šių valstybių yra 
apie 220 km. Tačiau ir čia ame
rikiečiai bei vokiečiai turi 
sutraukę stiprias karines jėgas. 

Vėl k i t a medalio pusė. 
Televizijoje teko matyti šian
dieninių ir buv. Hitlerio armi
jos karininkų labai įdomias 
svarstybas, parodant žemėla
pyje NATO, taigi ir vokiečių 
kar iuomenės rytų Europos 
puolimą. Man įdomiausias vaiz
das buvo Lietuva. Vakarų 
kariuomenė Suvalkijoje daro 
du kylius: vienas eina į Baltijos 
jūros pusę, apsupdamas Rytprū
sius, kitas suką į rytus. Vie
name vokiškame žurnale teko 
matyti sovietines išstatytas 
r a k e t a s . Jų gausiai buvo 
Rytprūsiuose, kiek mažiau šiau
rinėje Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. 

Taigi — propaganda ar atei
ties tikrovė? 

Kadangi rašau kariškais 
klausimais, norėčiau trumpai 
aprašyti įvykusią rugpjūčio 
mėn. tragediją. 

Tik 80 km. nuo mano gy
venvie tės yra didžiausias 
Europos kar in is orauostis 
Ramstein. Kiekvienais metais 
amerikiečiai plačiai atidaro jo 
duris, duodami visuomenei 
progą arčiau susipažinti su 
bombonešiais, naikintuvais. 

du lėktuvai. Jau po dviejų 
valandų teko šį vaizdą pamatyti 
televizijoje. Žiauru... Kalbama, 
kad žuvo 45 asmenys, o 370 liko 
sunkiai sužeistų. Šioje aviacijos 
šventėje dalyvavo 300 tūkst. 
žiūrovų. Socialdemokratai ir 
žalieji visuomet priešinosi to
kiems renginiams, dalindami 
jau autostradoje lapelius, nešio
dami plakatus. Po šios nelai
mės, greičiausiai ir amerikiečiai 
atsisakys nuo tolimesnių „open 
door*' švenčių. 

Ir Jūsų Europos koresponden
tas kiekvienais metais važiuo
davo '• valandą kelio) į šį ameri
kiečiu renginį. Deja, šiemet iš 
anksto buvo nupirkti bilietai į 
Andaiuzios Flamenco grupės 
pasirodymą, tad teko pirmą 
kartą praleisti tą didelį renginį. 
Laimė?... 

Kiek apie pat} Ramšteiną. 
Jame yra didžiausias Vaka
rų Europos JAV karinis 
orauostis bei JAV karinės 
aviacijos Europoje vyr. štabas — 
USAFE. Jam priklauso nuo 
Didž. Britanijos iki Turkijos 75 
tūkst. karių ir 650 lėktuvų. Pa
čiame orauostyje dirba 8 tūkst. 
amerikiečių, o apylinkėse dar 
gyvena 15 tūkst. Kartu su ka
riuomene ir aviacija JAV karių 
skaičius tik Kainerslauterno 
apylinkėje siekia per 50 tūkst. 
asmenų. Už JAV ribų tai di
džiausia amerikietiška bendruo
menė, kadangi reikia įjungti ir 
šeimos narius. 

SKIEPAI NUO 
SLOGU 

Senimas ir chroniški ligoniai 
galės spalio 12 ir 13 dienomis 
nemokamai gauti skiepus nuo 
slogų Daley centre, Chicagos 
miesto centre. Bus skiepijama 
vėliau ir kitose miesto dalyse 

DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ GINKLUS 

Chicagos paežerėj spa' o 2 ^ 
vyko demonstracija reikalau
jant , kad būtų suvaržytas 
ginklu pardavimas, nes karto
jasi ginkluoti žmonių 
užpuolimai. 

BAIGĖSI STREIKAS 

Hazel Crest priemiesty bai
gėsi mokytojų streikas. Moky
tojų algos pirmais metais bus 
pakeltos 9^ , o po to dvejus me
tus — po 7%. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN xMELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

30 
Bet maža tebuvo laiko apie tai galvoti, nes kapito

nas Pelegas buvo labai judrus ir tolydžio davinėjo įsa
kymus. Jo bičiulis Bildadas atrodė mažai ką tereiškiąs. 

— Visi į laivo užpakalį! — suriko pamatęs kai ku
riuos jūreivius šalia didžiojo stiebo. — Pone Starbucke, 
-pakreipk juos į laivo užpakalį. 

— Nuardykite palapinę! — nuaidėjo kitas įsaky
mas. 

Kaip jau esu sakęs, ši palapinė tebuvo ištiesiama 
tik uoste. Ir ant „Pequodo° :au nuo trisdešimties metų 
įsakymas išardyti palapinę visados būdavo duodamas 
prieš pakeliant inkarą. 

— Paleiskite traukiamąją mašiną! Po griausmais! 
Greičiau! — buvo kitas įsakymas. 

Ir įgula puolė prie geležinių karčių. 
Kai keliamas inkaras, paprastai pilotas stovi laivo 

priekyje. Ir Bildadas, be kitų pareigų, dar ėjo ir Nan-
tucketo uosto piloto pareigas ir tam turėjo atitinkamą 
leidimą. Jis buvo peikiamas už tai, kad pasidarė pilo
tu, nenorėdamas mokėti esamiesiems Nantuckete, 
kiekvieną kartą, kai atplaukiąs laivas turėjo su juo rei
kalų, nes jis niekad nevedė kitų laivų. 

Taigi, Bildadas atidžiai sekė inkaro iškėlimą ir pro
tarpiais giedojo kurios psalmės posmą, norėdamas 

paskatinti jūreivius, bestumiančius traukiamąją ma
šiną, tačiau jie su didžiausiu pasitenkinimu niūniavo 
dainušką apie Booble Alley merginas, nepaisydami to, 
k id prieš dienas Bildado buvo įspėti, jog ant „Peąuodo" 
r.ibus leidžiama dainuoti pasaulietiškų dainų, ypač 
pakeliant inkarą ir juo labiau, kad teta Gaila buvo 
padėjusi ant kiekvieno jūreivio lovos mažą sąsiuvinį 
su Watsho parinktomis giesmių ištraukomis. 

Tuo tarpu kapitonas Pelegas prižiūrėjo kitą laivo 
dalį, šaukdamas ir keikdamas nelyginant koks pami
šėlis. Beveik pradėjau galvoti, kad jis paskandins laivą 
pirma, nei inkaras bus iškeltas. 

Nenoromis akimirkai sustojau ir prašiau Quequee-
gą panašiai pasielgti, galvodamas apie mum gresiantį 
pavojų išplaukiant į jūrą su tokiu velnišku pilotu, 
tačiau vėl atgavau pasitikėjimą prisiminės, kad dievo
baimingas Bildadas gali būti mūsų išsigelbėjimo garan
tija, nepaisant septynių šimtų septynios dešimts sep
tintos dalies... kurią man buvo paskyręs. Bet štai. 
staiga gaunu spyrį į užpakalį ir atsisukęs pastyrau 
pamatęs taiklumą kapitono Pelego bato, nutolstančio 
nuo mano kaimynystės. Tai buvo pirmas mano gautas 
spyris. 

— Ar tai taip dirbama prekiniam laivyne? — 
suriko. — Na, judinkis! Judėk greičiau, avigalvi! — Ir 
besikreipdamas į visus ten esančius, tęsė: — Ir jūs visi, 
kodėl krutat kaip pusgyviai? Smarkiau! Qohog!.. Ana 
tas, raudonasis, judėk! Ir tu škotiška kepure, ir tu. 
žaliakelni. judėkite! Isiręžikite, kad jums net akys 
sprogtų! 

Šūkaudamas sukinėjosi aplink traukiamąją mašiną 
tai šen tai ten, dosniai besinaudodamas savo koja, tuo 
tarpu kai šaltakraujis Bildadas vis tebegiedojo savo 

psalmes. Man liko įspūdis, kad kapitonas Pelegas šį 
rytą buvo kiek truktelėjęs. 

Pagaliau inkaras buvo iškeltas, burės ištiestos ir 
laivas pradėjo slinkti į atvirą jūrą. 

Buvo labai šalta Kalėdų diena, ir kai tą trumpa 
šiaurės dieną pakeitė naktis, mes atsidūrėme atvirame 
žiemių vandenyne, kurio lediniai purslai mus apdengė 
ledu. tarsi nutviskintais šarvais. Ilgi banginių žiaunų 
pjaustiniai puošė išvidinius laivo šonus, blizgėjo mė 
nesienos šviesoje ir. nelyginant dramblio milžiniškos 
iltys, ledo varvekliai kabėjo nosgalyie. 

Bildadas, kaip pilotas, budėjo pirmoje pamainoje, 
ir laikas nuo laiko, kai senas laivas panarindavo savo 
nosgalj žaliajam vandenyne, kuris jį aptaškydavo 
lediniais lašais, tuo tarpu vejas kaukė ir įtemptos 
virvės aimanavo, galima buvo girdėti jį ramiai 
begiedantį: 

Kaip skaisčios pievos už besikilnojančių bangų. 
Stovėjusio patraukliam žalume. 
Toks žydams pasirodė Kanaanas 
Ir tik juos skyrė tekąs Jordanas. 

Niekad meiliau šie žodžiai man neskambėjo kaip 
tuomet. Jie buvo pilni vilčių bei pažadų. Nepaisant 
šaltos žiemos nakties «* 'we audringame Atlante, 
nepaisant sušlapusių kojų ir dar labiau sušlapusio 
švarko, manęs laukė — taip man tada atrodė — daugelis 
uostų :r daugelis slėnių i-»i pievų, kur pavasariška žolė 
tebebuvo nesurr.ina/.H/ta ir žalia ligi vidurvasario. 

Kai pasiekėme aukštąją jūrą ir nebuvo daugiau 
reikalingas pilotas, tada mus lydėjęs hurlaivis prisiar
tino prie „Peąuodo". 

(Bus daugiau) 

\ 
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MOSU KOLONIJOSE 
Union Pier, MI 

METINIS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Union Pier Lietuvių draugija 
savo veiklos metus pradeda ir 
baigia kiekvienerių metų rug
sėjo mėnesį, kada Michigan 
valstijoje atliekama metinė or
ganizacijų bei korporacijų 
registracija. Tad ir šiais metais 
rugsėjo 25 d. peržvelgti metų 
eigoje Union Pier at l iktus 
lietuviškosios veiklos pasi
reiškimus, juos įvertinti, ki
tiems metams draugijos val
domuosius organus išsirinkti ir 
veiklos gaires aptarti bei nusta
tyti Union Pier Gintaro vasar
vietės valgyklos patalpose buvo 
sušauktas Union Pier Lietuvių 
draugijos visuotinis metinis na
rių susirinkimas. 

Tą dieną 3 vai. p.p.. draugijos 
nariams gausiai susirinkus, 
sveikindamas visus ir linkė
damas darbingos nuotaikos, 
susirinkimą pradėjo dr-jos 
pirmininkas E. Vengianskas. 
Buvo perskaitytas Tėvynės pri
siminimas ir minutės susi
kaupimu atsistojus pagerbti bei 
prisiminti mirę draugijos nariai. 
Toliau susirinkimui pirmi
ninkauti buvo pakviestas S. 
Liepas, sekretoriauti D. Šukelis. 

Susirinkimo pirmininkui per
skaičius numatytą dienotvarkę, 
ji buvo, taip kaip surašyta, 
priimta. Toliau sekė valdybos 
pareigūnų, pirmininko, iždi
ninko ir kontrolės komisijos 
pranešimai. 

Draugijos pirmininkas E. 
Vengianskas savo pranešime, 
suminėjęs praeitos kadencijos 
valdybos pareigūnus, nurodė, 
kad metų laike valdyba 
turėjus 11 protokoluotų posė
džių, buvo sušaukti 3 narių susi
rinkimai ir žiemos sezono metu 
nariams surengtos 5 vakaronės, 
kuriose buvo Lietuvos karinių 
pajėgų atkūrimo, Klaipėdos 
krašto atvadavimo, Vasario 
16-sios metinės sukaktys ir, pa
vasarinio narių susirinkimo 
metu Motinos diena paminėtos. 
Surengtas sėkmingai praėjęs 
Naujųjų Metų sutikimo pobū
vis, Užgavėnių blynų pietūs, tra
giškųjų Birželio t rėmimų 
paminėjimas ir tradicinė va
saros gegužinė. Kadencijos 
metu išleistos 3 valdybos 
leidžiamo 24 psl. gausiai iliust
ruoto Union Pier Lietuvių drau
gijos „Biuletenio" laidos ir dr-
jos veikloje aktyviai besi
reiškiančių moterų S. Cibienės, 
O. Kronienės, P. Mikštienės, M. 
Nenienės ir S. Steponkienės 
asmeninėmis pas tangomis 
„Biuletenio" leidimo penkmečio 
sukakčiai a tžymėti suor
ganizuota ir sėkmingai pra
vesta, vaišingumu pasižymėjusi 
popietė. Lietuvos laisvinimo 
reikalus propaguoti amerikiečių 
tarpe Vasario 16-sios proga New 
Buffalo , ,Harbour County 
News" laikraštyje buvo patal
pintas anglų kalba straipsnis. 
Draugija ir lietuviai sėkmingai 
buvo reprezentuoti United Na-
tions surengtame 42 tautų 
reprezentantų susirinkime St. 
Joseph, Mich., ir prieš Kalėdas 
New Buffalo surengtoje atskirų 
tautybių Kalėdinių eglučių pa
rodoje. Šiame paminėtomis pro
gomis dr-jos moterų, pasi
puošusių tautiniais rūbais di
džiulės nuotraukos tilpo vietos 
amerikiečių laikraščių pusla
piuose. Taip pat draugijai buvo 
atstovaujama Vasario 16-sios 
proga Lietuvos gen. konsulo 
Chicagoje surengtame priėmi
me, kun. J. Borevičiaus 50 metų 
kunigystės sukaktuvinėje šven
tėje, Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Lietuvių Fondo metiniuose 
suvažiavimuose. Apie draugijos 
veiklą lietuviškosios spaudos 
puslapiuose a t i t i nkamai s 

straipsniais „Drauge", „Lie
tuvių Balse" ir kt. reguliariai ir 
mūsų visuomenė buvo infor
muojama. Veikloje glaudžiai 
bendrauta ir bendradarbiauta 
su Beverly Shores Lietuvių klu
bu ir organizuotai dalyvauta 
klubo surengtame Vasario 
16-sios minėj ime, vasaros 
gegužinėje ir metiniame banke
te. 

Baigdamas savo apžvalginį 
veiklos pranešimą, dr-jos pirmi
ninkas dėkojo visiems valdybos 
nariams už parodytą pasi
šventimą pareigose, draugijos 
organizacinių darbų talkinin
kams, „Biuletenio" bendradar
biams bei jo rėmėjams, visiems 
nariams aktyviai veikloje daly
vavusiems, A. V. Karaičiams ir 
A. P. Mikštams už leidimą jų 
patalpomis susirinkimams bei 
parengimams pasinaudoti. 

Iždininkas A. Klimavičius 
susirinkimą supažindino su 
draugijos finansais, nurodė, kad 
beveik visi nariai yra susimo
kėję nario mokestį, ir pa
informavo, kad metiniame susi
rinkime skirta 600 dol. suma 
pagal jos paskirstymą išsiunti
nėta lietuvių spaudai, radijo 
programoms, šalpos ir politinių 
veiksnių paramai." 

Kontrolės komisijos padaryto 
patikrinimo aktą perskaitė 
komisijos pirmininkas A. Karai-
tis, pagal kurį visi draugijos fi
nansiniai reikalai kadencijos 
metu buvo tiksliai ir kruopščiai 
tvarkomi. 

Diskusijose pranešimų temo
mis klausimų neatsiradus, visi 
valdybos pareigūnų pranešimai 
buvo priimti ir gausiais plo
jimais patvirtinti. Pranešimus 
priėmus 1987-1988 m. ka
dencijos draugijos valdyba, savo 
darbą baigusi, atsistatydino. 
Toliau buvo naujai kadencijai 
Union Pier Lietuvių draugijos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai. Iki šiol darbingas ir 
tvarkingas susirinkimas ir 
užkliuvo. 

Pirmininkaujančiam paskel
bus siūlyti kandidatus į valdybą 
— jų neatsirado. Kiekvienas 
pasiūlytas — atrado įvairiausių 
„labai rimtų" priežasčių nuo 
kandidatavimo atsisakyti. O tų 
priežasčių — įvairiausių... Vieni 
staiga pavirto ligoniais. Kiti, 
nežiūrint, kad gyvena gana 
linksmas ir nerūpestingas pen-
sininko-ės dienas, neturi laiko. 
Treti — žada išsikelti, apleisti 
Union Pier. Ketvirti — patys 
nežino kodėl. Dar kiti, baimin
damiesi, kad, būnant valdyboje, 
reikės truputį pasiaukoti ir 
bendram labui kartais gali tekti 
ir kiek fiziniai padirbėti (kas 
pensininkui tikrai būtų sveika), 
kaip prieš renginius ar po jų 
stalus, kėdes ir suolus pastum
dyti, vaišių patiekalais pasi
rūpinti ir parengimo metu prie 
maisto stalo ar bare padirbėti, 
nenori jokių įsipareigojimų pri
siimti. Girdi, tegu visą tai kiti 
daro... Taip, kad kokie kiekvie
no asmeniški motyvai bebūtų iš 
kelių dešimčių pasiūlytų kandi
datų į valdybą tarp 70 susi
rinkime dalyvavusių nei vieno 
sutinkančio kandidatuoti neat
sirado. 

Susidarius, galima sakyti, 
nemaloniai situacijai, reikėjo 
ieškoti kelių iš jos išbristi. 
Pagaliau po ilgesnių diskusijų 
buvo rasta išeitis. Susirinkimas 
pavedė jau kelias kadencijas 
draugijai pirmininkaujančiam 
E. Vengianskui asmeninėmis 
pastangomis valdybą sudaryti, 
kuris kelių dienų laikotarpyje 
lengvai ją sudarė. Į Union Pier 
Lietuvių draugijos 1988-1989 m. 
valdybą pakviesti sutiko įeiti ir 
savo pirmame rugsėjo 29 d. 
posėdyje pareigomis pasiskirstė: 
dr-jos pirmininkas E. Vengian
skas , v icep i rmin inkas L. 
Kronas, sekretorius S. Juo
dakis, iždininkas J. Mikštas ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Lemonte įsteigto Lietuvių centro taryba ir valdyba. Iš kairės sėdi: R. Domanskis, A. Katiliškytė, 
R. Sušinskienė, D. Dundzilienė, G. Rimkienė ir J Riškus; stovi: M. Jakaitis, L. Šlenys, V. Šoliūnas, 
L. Norusis, R. Burba ir V. Januškis. ... . ,, , . 

Nuotr. L. Gylio 

reikalų vedėjas J. Cibas. Val
dybos talkininkai: V. Albrech
tas — renginių vaišėms gamin
ti ir R. Albrechtienė — ryši
ninkė su amerikiečiais. Taip pat 
prie valdybos sudaryta ir pagal
binė moterų komisija, į kurią 
sutiko įeiti valdybos pareigūnų 
žmonos. 

Su Kontrolės komisija pro
blemų nebuvo. I ją išrinkti A. 
Karaitis, J. Rudzinskas ir A. 
Klimavičius. Tokiu būdu buvo 
sudaryti Union Pier Lietuvių 
draugijos ateinančių metų ka
dencijai valdomieji organai. 

Toliau buvo metinis aukų 
paskirstymas, kurį, kiek 
padiskutavus ir susirinkimui 
pavedus. 500 dol. sumoje 
valdyba paskirstė: po 100 dol. — 
Lietuviu Fondui ir Tautos Fon
dui, po 50 dol. — Lietuvių tei
sėms ginti komitetui, „Drau
gu i" , „Lietuvių Balsui", 
„Kariui" ir „Margučiui". Po 25 
dol. „Pasaulio Lietuviui" ir 
„Laisvajai Lietuvai". 

Dienotvarkę išsėmus, prieš 
susirinkimą uždarant,draugijos 
aktyvus narys, 13 metų išbuvęs 
Kontrolės komisijoje ir 3 m. val
dyboje, Petras Sidarvičius 
ilgametę nepailstamą darbuotę 
lietuvybės palaikymo labui ir 
draugijos gerovei buvo pakeltas 
į Union Pier Lietuvių draugijos 
garbės narius. 

Susirinkimas buvo baigtas vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną. Po susirinkimo visi buvo 
pakviesti pasivaišinti V. Al
brechto skaniai pagamintais 

šiltais patiekalais ir J. Cibo 
parūpintais baro gėrimais 
atsigaivinti. 

Po pietų, kavutę begurkš
nojant, buvo parodyta vaiz
dajuostė, susukta liepos 9 d. 
okupuotoje Lietuvoje Vingio 
parke, Vilniuje, įvykusios ma
sinės lietuvių demonstracijos 
metu, reikalaujant laisvės Lie
tuvai. Matyti Vilniaus — 
Lietuvos sostinės vaizdai, susi
rinkusi milžiniška 200,000 
žmonių minia, jūra Lietuvos 
trispalvės vėliavų, giedamo Lie
tuvos himno ir „Lietuva 
brangi" giesmės garsai, viešai 
be baimės pasakytos drąsios 
patriotinės kalbos, nukreiptos 
prieš okupantą ir pavergtų sesių 
bei brolių drąsi laikysena 
sukrėtė susirinkimo dalyvius 
iki širdies gelmių ir nevienam 
iš džiaugsmo ašaros veidą 
suvilgė. 

Šias nuotaikas išgyvenę, susi
rinkimo dalyviai skirstėsi į na
mus ir, pažvelgus į jų veidus, 
galima būtų drąsiai tvirtinti, 
kad, jei ši vaizdajuostė būtų 
buvus parodyta prieš susirinki
mą rinkti Union Pier Lietuvių 
draugijos valdybą, t ikrai 
būtų netrūkę kandidatuojančių 
- būtų buvę jų net per daug. 

Linkėtina sėkmea Union Pier 
Lietuvių draugijai, jos valdybai 
ir Kontrolės komisijai, 
1988-1989 m. kadencijos pir
muosius žingsnius Union Pier 
žengiant. 

Krpd. 

Worcester, MA 

SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
SUKAKTUVĖS 

Lapkričio 12-13 dienomis „Ne
vėžio" ir „Neringos" tuntų 
skautai,-ės minės skautiškos 
veiklos Worcesteryje 35 metų 
sukaktį. Lapkričio 12 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Maironio 
Parko didžiojoje salėje koncer
tas, vaišės ir šokiai iki vėlyvos 
nakties. Koncertą atliks ir šo
kiams gros „Gintaras" iš Chica-
gos. 

Sekmadienį visi skautai 10 
vai. ryto dalyvaus šv. Mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Po Mišių iškilminga 
sueiga Maironio Parko patalpo
se ir suneštinės vaišės. Pasisten
kite minėtą savaitgalį praleisti 
su lietuvišku, skautišku jauni
mu ir paremkite jų organizaci
jos tolimesnę veiklą. 

J. M. 

SUSITARĖ SU 
MUZIKAIS 

Chicagos simfoninio orkestro 
muzikai patvirtino naują su
tartį, kuri apims trejus metus. 
Dabar jų pagrindinis atlygi
nimas — 1040 dol. savaitei. Jų 
pensija bus pakelta iki 28,000 
dol. metams, jei ištarnaus 30 
metų. Iki šiol pensija buvo 
22,500 metams. Unija sutiko 
numažinti sveikatos apdraudos 
išlaidas. 

INDĖLIS 

$50,000 

į 10,000 

5,000 

KURSAS 

8.00% 

7.50% 

7.35% 

METINIS 
PRIEAUGIS 

8.243% 

7.714% 

7.555% 

Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988. tačiau gali būti pa
keistas bet kuriuo metu. Anksčiau certifikatus išėmus— 
atitinkama pabauda 
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat 
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit". 
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merican Security Federal 

BEK 

Offices: 2700 W. 59th St.. Chicago. IL 60629, Ph. 436-4100 
5400 S Kedzie Ave., Chicago. IL 60632. Ph. 776-4400 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

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 Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

S MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURAHCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr 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 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
71 & Francisco apyl. Kamb. dideli 
ir šviesūs; „radiant" šildymas. 
Tol. 776-7952. 

FOR SALE 

NAMŲ. APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. J • 

ALBIN BANYS 
447-8806 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

-

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 

išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavosi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas: „ / vvonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

HELPING YOU GROVV. 
• The American Way 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SUTAIKINIMAS. Atgailos Sakramento aiškinimas. 
J. Burkus. 326 psl. 1988 $10.00 

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. Šv. Kazimiero kapi
nėse paminklų albumas Chicagoje. 252 psl. 
1976 $19.95 

AIŠVIDO PASAKOS. A. Giedrius. 140 psl. 1971 $1.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

Nr. 8 527 psl. 1987 $10.00 
ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras. 

11 psl. 1987 m. virš. $7.50 
k. virš. $10.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas 
Šimutis. 227 psl. 1987 $8.00 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. J. Vizbaras. 245 
psl. 1986 $10.00 

VIENA ŠIRDIS. Premijuotas romanas. Anatolijus 
. Kairys. 192 psl. 1988 $7.00 

SAKMĖ APIE KORNETO KRISTUPO RILKĖS 
MEILĘ IR MIRTj. Rainer Maria Rilke. 54 psl. 
1987 $12.00 

DIDŽIOJI ILIUZIJA. I tomas. Marksizmas teorijo
je ir tikrovėje. VI. Juodeika. 720 psl $15.00 

DIDŽIOJI ILIUZUA, II tomas. Marksizmas teorijoje 
ir tikrovėje. VI. Juodeika. 685 psl $15.00 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Stasys Yla. 
180 psl. 1985 $20.00 

MANO ŽODYNAS. Spalvotas iliustracijos 
anglų-lietuvių kalbomis. Richard Scarry. 92 
psl $10.00 

M. K. ČIURLIONIS. Kūrėjas ir žmogus. Stasys 
Yla. 468 psl. 1984 $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 
SMAGI GEGUŽINĖ 

KALVAIČIŲ S O D Y B O J E 

Kaip protas, taip ir patyrimas Dar niekad nebuvo t ik ra i 
rodo, kad dorovė negali išsi- didelio žmogaus, ku r i s drauge 
laikyti be religijos. nebūtų tikrai dorovingas. 

G. Washington B. Franklin 

Daytona Beach ir apylinkių 
lietuvių telkinyje jau tu r ime 
gražiai įs ikūrusių, aktyviai šios 
kolonijos l ie tuvių gyvenime 
b e s i r e i š k i a n č i ų apie š i m t ą 
šeimų. Čia vyrauja ir gražios, 
l ietuviškos tradicijos. Be bend
rinių renginių , dažnai vyksta 
šeimyniniai, socialiniai pabend
ravimai, susiburiant įvairiomis 
progomis didesniais būr ia i s , 
švenčiant vardadienius , gim
t a d i e n i u s a r š e imų k i t a s 
sukak t i s . 

Be šių susibūrimų Sofija ir 
A n t a n a s Kalvaičiai įsivedė dar 
vieną tradiciją — orui vėstant , 
rudeniop, savo gražioje sodyboje 
suruošia l ietuvišką gegužinę, į 
ku r i ą š e i m i n i n k ų a r t imųjų 
draugų ir ka imynų susirenka 
iki 50 asmenų. 

Pažymėt ina , kad Sofija ir 
A n t a n a s Kalvaičiai y ra labai 
malonaus būdo, aktyvūs šio 
lietuvių te lk inio nar iai , geri 
patr iota i , dosnūs mūsų bendri
nių organizacijų savomis auko
mis rėmėja i . Prenumeruoja , 
skaito ir savo aukomis dažnai 
paremia ir lietuviškąją spaudą. 

Nepapras ta i darbštūs. Čia jie 
pirko, s ta tė , pardavė keletą 
namų, kol pagal iau prieš kele
tą m e t ų į s i k ū r ė graž io je 
sodyboje. 

Sodyba tvarkingai prižiūrima, 
g r až i a u g m e n i j a . Medž i a i 
sudaro malonų pavėsį kieme, 
kuo dažnai pasinaudoja ir ge
gužinės dalyviai . 

Abu Kalvaič ia i yra aistr ingi 
meškeriotojai . Dažnai Atlanto 
vandenyne a r apylinkių upėse 
sugauna labai geros, skanios 
žuvies bei ungur ių ir nereta i 
savo grobiu pasidalina ir su kai
mynais . 

Šią vasarą j ie su amerikiečių 
ekskursi ja keliavo po tolimą 
Al i a ską , sus ipaž ino su jos 
žmonių gyvenimu. Dalyvavo 
šal tuose vandenynuose žuva-
vimo išvykose. Grįždami namo, 
p a r s i g a b e n o l aba i s k a n i o s 
rūkytos lašišos. Paruošė pačių 
sugau tų r ū k y t ų ungur iu patie
kalų. Ir šių me tų spalio mėn. 1 
d. vė l s u r u o š ė š ių m e t ų 
gegužinę, kurioje dalyvavo arti 
penkiasdeš imt svečių, kuriuos 
malonūs šeimininkai vaišino 
įvairiais žuvų ir kitokio maisto 
skania i pagaminta i s patieka
lais. 

A t g a i v a r ū p i n o s i p a t s 
šeimininkas, ta lkinamas artimo 
k a i m y n o Myko lo J a g u č i o . 
S a u l u t e i r i e d a n t v a k a r o p , 
Jurg is J anuša i t i s malonius šei
m i n i n k u s Sofiją A n t a n ą ir 
dukrelę Kalvaičius pasveikino 
visų svečių vardu, padėkojo už 
šaunias vaišes, šaunią gegužinę, 
pr is iminė šeimininkų gerąsias 
savybes: jų įnašą į šio lietuvių 
te lkinio gyvenimą. Linkėjimus 
svečiai palydėjo sugiedodami 
j iems I lgiausių metų. 

Linkėtina, kad ši graži tradici
ja tęs tųs i , nes ir tokie susi
būr imai duoda progos lietuviui 
arčiau glaustis prie lietuvių, kas 
mūsų amžiuje labai svarbu. 
Ačiū p.p. Kalvaičiams. 

J u r g i s R i m t a u t a s 

P R I E Š GIRTUS 
V A I R U O T O J U S 

Federa l in i s iždas paskyrė 2 3 
mil. dolerių, kad būtų Illinois 
valstijoje sustiprinta kova prieš 
gir tus vairuotojus. Girti vairuo
to ja i s u s i l a u k s d i d e s n i ų 
bausmių. 

„ A N G E L A I SARGAI' 

Chicagos miesto susisiekimo 
pr iemonėse pradeda patruliuo
ti savanorių piliečių grupė, pasi
v a d i n u s i „Ange la i ' s a r g a i " , 
kur ie s iekia užtikrint i keleivių 
s a u p i n y . 

y 

A.tA. 
MARTYNAS JANUŠEVIČIUS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 8 d., 6 vai. vakaro, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Amerikoje išgyveno 

39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime podukros Elena Švažienė su 

vyru Adolfu, Bronė Milkowskienė, anūkai ir kiti giminės bei 
draugai Lietuvoje ir Anglijoje. 

A. a. Martynas buvo vyras a.a. Cecilijos. 
Kūnas pašarvotas antradienį, spalio 11d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st. St. Atsisveiki
nimas ir maldos už velionį spalio 11 d. 7 v. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 12 d. Po apeigų 
koplyčioje 10:30 v. ryto bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę podukros, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
PRANUI MOCKEVIČIUI 

t ragiškai žuvus Lietuvoje, gi l iame skausme likusį 
brolį ANTANĄ MOCKŲ ir kt. gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

J. Antanaitienė 
J. Aušra 
H. R. Barūnas 
P. 0. Griškeliai 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
L V. Jokšos 
E. Jonušiene 
J. Kasulaitis 
E. Kereševičienė 
K. K Kodačiai 
J. A. Korsakai 
P. E. Leonai 
J. J. Maurukai 
M. Miščkienė 

A. Noreika 
Z. S. Ramanauskai 
V. R. Ramonai 
K Sakalienė 
V. Saladžius 
P. Skikūnas 
A. L Stongvilos 
V. L. Sapėnai 
A. Šatienė 
K. S. Seputos 
P. 0. Šilai 
M. Šimkienė 
V. Šukienė 
J. 0. Vaičekoniai 
A. M. Varnai 
M. M. Vitkai 
A. E. Zigmantai 

Miami, F la . 

mirus 
minės 

prof. 
A.tA. 

BALIUI VITKUI 
korporacijos brolį EDUARDĄ VITKŲ ir gi-

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Korp. Kęstutis 

A.tA. 
SAULEI GEČIENEI 

mirus , jos vyrą ALFONSĄ, dukrą RASĄ, brolį 
KAROLĮ su še ima giliai užjaučiame 

Evelina Ozelienė ir 
sūnūs Kazys ir Juozas 

A.tA. 
BRONIUI PRIALGAUSKUI 

mirus , žmoną STASE, sūnų VYTAUTĄ, dukter į 
M A R G A R E T Ą GOSLIN su šeimomis i r k i t u s 
a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame. 

Veronika ir Antanas Kriščiūnai 
Vida ir Algirdas Keblinskai 
Danutė ir Vytautas Puiriai 

A.tA. 
Dr. JONUI ŠEMOGUI 

mirus , jo žmonai MARIJAI, dukra i RŪTAI ir sūnui 
VYTAUTUI reiškia gilią užuojautą ir k a r t u liūdi. 

Gydytojų korporacija 
„Fraternitas Lithuanica-Patria" 

A.tA. 
ANTANAS PAULAUSKAS 

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marąuette Parke. 
Mirė 1988 m. spalio 10 d., 12:53 vai. ryto, sulaukęs 91 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės mieste. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ona Katauskienė su 

vyru Anthony; sūnūs Zigmas su žmona Hilda, Ričardas su 
žmona Marian; septyni anūkai, penki proanūkai. Lietuvoje 
sesuo Anelė Padvoiskienė su šeima. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 12 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 13 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnūs, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald D. Petkus. Tel. 476-2345. 
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B u v u s i a i B A L F ' o įs ta igos t a r n a u t o j a i ir mielai 
b e n d r a d a r b e i 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 

Amžinybėn išėjus, k a r t u l iūdėdami su jos artimaisiais, 
nuoširdžią užuo jau t ą r e i š k i a m e vyru i J O N U I , sūnui 
J O N U I su žmona , d u k r a i IRENAI i r seser ia i IRENAI 
K A m Y T E I . 

BALF'o Centro Valdyba 
Centro Įstaigos tarnautojos 
Rūbų sandėlio talkininkai 

A.tA. 
ONOS KUNIGUNDOS ORENTIENĖS 
sielai anapus saulės išskridus, su jos sūnumi 
AUGUSTINU, seserimis, mūsų draugijos na rėmis 
ANTANINA J O N Y N I E N E , AGOTA GUDAITIENE 
ir v i sa i s velionės ar t imais ia is liūdime ir juos nuošir
džiai guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
Inž. VYTENIUI ELSBERGUI 

m i r u s , ž m o n a i D A N U T E I , d u k r a i KRISTINAI s u 
še ima, seser ia i A L D O N A I D Y Š I E N E I su še ima ir ar
t i m i e s i e m s r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą i r kar tu 
l iūd ime. 

Dr. Albina ir Antanas Didžiuliai 
Genovaitė Meiliūnienė 

Viešpačiui amžinybėn p a š a u k u s 

A.tA. 
BRONIŲ PRIALGAUSKĄ 

jo žmonai , mūsų sesei, STASEI,sūnui VYTAUTUI, 
d u k r a i MARGARITAI J Ū R A T E I , s e se r ims ir 
b ro l i ams su šeimomis čia ir tėvynėje re i šk iame gilią 
užuojautą. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
MARTYNUI JANUŠEVIČIUI 

mirus , dukras ELENĄ ŠVAŽIENĘ su vyru ADOL
FU ir BRONE MILKOWSKI su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu l iūdime 

Regina ir Jurgis Volodkai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

2 5 3 3 W e s t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 0 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
JONUI VENCKUI 

m i r u s . VENCKŲ seimai reiškiame gilią užuojautą 

Ramiojo Vandenyno 
Rajono Skautai 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69 th S t ree t - Tel . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

Mielai Motinai A + A 

JADVYGAI TŪBELIENEI 
mirus , jos dukrai MARIJAI TUBELYTEI-KUHLMA-
N I E N E I su šeima nuoširdžiausią užuojautą reiškia 
ir k a r t u liūdi 

Birutė ir Povilas Čečkai 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C ice ro , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M., J r . 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 

mirus , jos vyrui J O N U I ir šeimai re i šk iame gilią 
užuojautą 

Evelina Ozelienė ir sūnūs 
Kazys ir Juozas 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 So . 50 AveM C ice ro Illinois 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 
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x J u d i t a Raz iūn i enė , Pad-
dor's, Inc., North Riverside rūbų 
salono atsakinga tarnautoja, tos 
parduotuvės drabužiais papuoš 
jaunas modeliuotojas Nolytę 
Zoloto ir Ramoną Steponavičiū
tę madų parodoje spalio 16 d. 

x Dainavos ansambl io r u o 
š i a m a m „Lietuviškų Užga
vėnių" pastatymui dekoracijas 
ruošia dail. Ada Sutkuvienė ir 
dail. Jurgis Daugvila. Pasta
tymas bus spalio 30 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

x Lietuvių m e d i c i n o s mu
ziejus bus atidarytas plačiai lie
tuvių visuomenei sekmadienį, 
spalio 23 d., nuo 10 v.r. iki 2 v. 
p.p. Jaunimo centro kambaryje 
Nr. 207. Ta proga Chicagos lie
tuviai galės susipažinti su mu
ziejaus eksponatais bei Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro veikla. Įėjimas nemo
kamas. Visi kviečiami apsilan
kyti. 

x „Į Laisvę ' rugsėjo mėn. 
numeris (103) j au išsiuntinėtas 
prenumeratoriams. Skaitytojai 
antrame viršelio puslapy per
skaitys, kad žurnale kortelė 
parašyti redakcijai laišką, bet 
tos kortelės neras. Pasirodo, kad 
spaustuvė išsiuntinėjo žurnalą 
be tų kortelių. Savo skaitytojus 
„Į Laisvę" redakcija atsiprašo. 

x S o d a u t o a n s a m b l i s i š 
Bos tono atliks meninę pro
gramą per Nek. Pr. Marijos 
seserų rėmėjų sąskrydį spalio 30 
dieną Putnam, CT. Visi kvie
čiami pasidžiaugti puikia pro
grama. Apie savo atvykimą pra
nešti iki spalio 25 dienos šiuo 
adresu: I. C. Convent, Pu tnam, 
Ct. 06260 a r b a t e l e fonu 
203-928-5828. 

x Prof . dr. Fe l ik sas P a l u 
b i n s k a s vyksta į Financial 
Management Association konfe
renciją Nevv Orleans ieškoti fi
nansų profesoriaus savo depar
t a m e n t u i . N u o l a t i n ė v i e t a 
asmeniui su finansų doktoratu. 
Besidomintieji kreipkitės: Dr. 
Feliksas Palubinskas. Head, 
Management Department, Pur-
due University Calumet, Ham-
mon. Indiana 46323-2094. Telef. 
219-989-2388. 

x P o sėkmingų g a s t r o l i ų 
Bostone, Clevelande, Detroite, 
Los Angeles, VVaterbury ir Nevv 
Yorke garsus „Svajonių Aidų" 
vieneto atvyksta į Chicagą ir 
turės koncertus spalio 21 ir 23 
dienomis. Dalyvaukime ka ip 
galima gausiau jų koncertuose. 

x Pa t i k s l i n imas . Aprašyme 
apie pik. Kazio Babicko mir t ies 
dešimtmetį „Draugo" spalio 5 d. 
laidoje autoriaus netyčia buvo 
praleista žmona M a r t a Pa l i ša i -
tytė-Babickienė, kuri yra gyva 
ir gyvena r.etoli Chicagos. Už 
klaidą autorius atsiprašo. 

x Savi pas savus. I n t e r n a 
t iona l Meat M a r k e t 2913 
West 63rd Street , Chicago, 111., 
yra atidarą 6 dienas savaitėje. 
Savininkai Burkauskai malo
niai kviečia visus ats i lankyti . 

"(sk) 

x T r a d i c i n ė „ P u o t a j ū r o s 
d u g n e " , Chicagos jūrų skau-
tijos ruošiama šeštadienį, spalio 
22 d., 7 vai. vak. Lietuvių cen
tre, Lemonte. Trumpa pro
grama, vadovaujama „an t ra -
kaimiečio" Eug. Butėno, A. 
Šoliūnienės ruošiama k a r š t a 
vakarienė, malonus pabendra
vimas ir šokiai „Žaros" or
kestrui grojant. Visi kviečiami. 
Rezervacijoms tel. 584-5527. 

(sk) 
x Dail . Vyt. Va l i aus parodos 

atidarymas įvyks šį penkta
dieni, spa l io 14 d. 7:30 v .v . 
Čiurlionio galerijoje. Po parodos 
atidarymo gobelenų dail. Vyt. 
Jurevičius kalbės ir rodys skaid
res apie gobelenų meną Lie
tuvoje. Visi kviečiami daly
vauti. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

x Mar i jonų b e n d r a d a r b i ų 
metinė žaidimų popietė bus 
lapkričio 6 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Marijonų vienuolyno salėje. 
6336 So. Kilbourn Ave. Bus 
gražių dovanų laimėtojams ir po 
žaidimų bus vaišės. Kviečiami 
visi a t s i l anky t i ir paremti 
Marijonų vienuolyną. Žaidimų 
popietę rengia ir į ją kviečia 
Mar i jonų bendradarb ių 
valdyba. 

x P a u l i a u s K a t a u s k o su 
Gude l i a G i r a ldo užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Univers i ty of Minois-Chi-
cago meno galerijoje išstatyti 
Joseph Markevičiaus meno dar
bai. Markevičius rinkosi temas 
iš savo jaunystės — Bridgeport. 
t r auk inuko stotis. Chicagos 
fabrikai ir pan. Paroda vyks 
iki spalio 28 d. Art Lounge 
Chicago Illinois Union pagal 
universiteto laikraštėlio žinias. 
Galerija atidarą nuo 10 v.r. iki 
4 vai. p.p. nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Tel. nr. informaci
jai 413-5180. 

x Š a l t k a l v i s J u l i u s Žeb
r a u s k a s aprašytas spalio 9 d. 
„Chicago T r i b ū n e " Sunday 
žurnalo „First person** skyriuje. 
Devynerius metus išbuvęs poli
c in inku , Žebrauskas , pagal 
N o r m a L ibman ; padeda 
žmonėms užsirakinusiems duris 
(be raktų) ir pan. Žebrauskas 
gimė Vokietijoje ir gyvena 
Chicagos pietvakariuose. 

x Anton R. Valukas , Illinois 
š iaur inės dalies prokuroras, 
rugsėjo 24 d. susituokė su Ma
rija Finitzo Montefiori. Lemon-
to apylinkėje. Jų moterystę 
palaimino kun . John Krump. 
Povestuvinei kelionei jaunieji 
pasirinko Aliaską. 

x „Chicago T r i b ū n e " spalio 
9 d. laidoje plačiai rašo apie Lie
tuvą, apie lietuviškos vėliavos 
i š k ė l i m ą Ged imino kalne 
Vilniuje ir kt . 

x „Vi l t i s" , gruodžio Nr. 4, 
pasiekė spaudą ir platinamas 
tautosakos mėgėjų tarpe. Šiame 
numeryje plačiausiai rašoma 
apie vokiečių tautinius šokius ir 
t au t in ius darbužius. Taip pat 
plačiai parašyta apie graikų 
taut i i ius šokius. Yra šiek tiek 
ir apie lietuvius. Redaguoja ir 
leidžia Vytautas F. Beliajus 
Denveryje. 

x Už a.a. B e n e d i k t o Lun-
gio sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos Tėvų Jėzuitų koply
čioje spalio 13 d. 8:30 v. ryto. 
Nuoširdžiai kviečiu draugus ir 
pažįstamus mišiose dalyvauti ir 
pasimelsti už a.a. Benediktą. 
Ž m o n a 

(sk) 

x Už Pulk . Kazio Babicko 
sielą bus atnašaujamos šv. Mi
šios jo 20 metų mirties metinių 
proga, sekmadienį, spalio 16 d.. 
11:15 v.r. Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Šeima. 

(sk) 

x , , V I I I - o j i L i e t u v i ų 
t a u t i n i ų šokių šventė Ha
mil tone" filmas bus rodomas 
spalio 12 d. (trečiadienį) 1:30 
vai . p .p. Seklyčioje . Visi 
kviečiami! 

(sk) 

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos sesijoje sudaryta politinė komisija po savo svarstymų. Iš 
kairės sėdi: V. Vebraitė-Gustienė, Z. Dresliūtė, V Volertas, A. Nelsienė ir J. Urbonas; stovi: A. 
Gečys, dr. A. Stankus, NN, A. Raulinaitis, L. Norusis, P. Zunde ir J. Nasvytis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x P a s a u l i o l ietuvių centro 
administracija, Lemonte ieško 
šeimininkės aptarnauti nuolati
nius gyventojus. Bus parūpintas 
butas, maistas ir alga. Smulkes
nei informacijai skambinti cent
ro administracijai: 257-8787. 

(sk) 

T A U T O S F O N D O P I E T Ū S 

Tautos fondo Chicagos komi
t e t a s spalio 9 d. Lietuvių Tau
t i n i u o s e n a m u o s e s u r e n g ė 
p ie tus , į kur iuos ats i lankė dau
g iau kaip 200 žmonių. Pietų 
rengimo komiteto pirmininkė 
Angelė Katel ienė at idarė ren-

x Šv. Š e i m o s v i los Lemonte 
kalėdinis bazaras bus lapkričio 
5 d., šeštadienį (ne sekmadienį, 
ka ip buvo parašy ta , ,Draugo" 
spalio 6 d. laidoje). Šiame bazare 
bus galima įsigyti a r laimėti 
r ankų darbus, lietuvišką maistą 
ir k t . Kviečiami visi iš Lemon-
to ir iš Chicagos. 

x V a k a r o n ė , kurioje buvo 
numatytas Lietuvos generalinio 
konsulo Vaclovo Kleizos pra
neš imas , spalio 14 d. Jaunimo 
centro kavinėje neįvyks dėl kon
sulo kitų įsipareigojimų. Vaka
ronių lankytojus prašome į ta i 
a tkre ip t i dėmesį. 

x T r a d i c i n i s L ie tuv ių o p e 
r o s b a l i u s - k o n c e r t a s b u s 
lapkričio 5 d., šeštadienį, 7 v.v. 
J aun imo centro didžiojoje salėje. 
Meninę programą at l iks operos 
choras ir jo solistai. Diriguos 
muz . Bronius Kazėnas . Norint 
u ž s i s a k y t i s t a l u s ir g a u t i 
daug iau žinių apie balių, reikia 
skambin t i Vaclovui Momkui. 
P e l n a s s k i r i a m a s Lie tuv ių 
O p e r o s k u l t ū r i n e i v e i k l a i 
pa remt i . 

x „ L i e t u v o s K a t a l i k ų Baž
nyčios K r o n i k a " , a š t u n t a s 
tomas , išėjo iš spaudos a tski ra 
knyga , k i e t a i s viršel iais su 
a p l a n k u . Š i s t o m a s a p i m a 
„Kronikos" 60-67 numerius. 
I š l e ido L i e t u v o s K r o n i k o s 
sąjunga. Įvadą parašė kun. prof. 
P . Rabikauskas , SJ . Knyga yra 
530 psl. 

x I zabe l ė i r J u o z a s L a u č -
k a i , Bethesda, Md., visuomeni
n inka i , grąžino laimėjimų šak
neles, pridėjo 20 dol. su priera
šu: „Visiems ,Draugo' iškilmin
go pobūvio da lyviams — švie
siausios nuotaikos. Laimingųjų 
t r auk ime — sėkmės laimingie
siems!" Nuoširdus ačiū už auką 
ir gražius l inkėjimus. 

x J u o z a s P e č k a i t i s , Mo
t ie jus K v e d a r a s , C. Rama
nauskas , visi iš Chicago, 111., St. 
Karvel is . Nevv Buffalo, Mich., 
k iekvienas a t s iun tė po 15 dol. 
auką ir grąžino laimėjimų šak
neles . Labai dėkojame. 

x J o n a s Reje r i s , Oak Lavvn, 
111., Stasė Jakubon is , Chicago, 
111., Gražutė ir Aloyzas Siručiai, 
S a n t a Monica, Cal. , D. Eitma-
nas , Chicago, 111., Petras Briz 
gys, Hickory Hills, 111., grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas pridėjo po 20 dol. Labai 
dėkojame. 

ginį, pasveikindama svečius ir 
pakviesdama programai vado
vauti jauną advokatę Ramunę 
Kelečienę. J i išryškino reikalą 
budėt i , kad išeivijoje neiš-
tautė tume. Priminė naudingą 
Vliko veiklą ir svarbą jo globo
jamo Tautos fondo, iškeldama 
fondo remiamą informacijų 
skleidimą apie Lietuvą. 

Maldą sukalbėjo kun. J . Kuz
minskas. Pietūs buvo ypatingai 
gerai paruošti. Meninėje dalyje 
Daiva Vaitkevičiūtė-Meilienė, 
taut inia is drabužiai? pasipuo- ' 
susi, padeklamavo Maironio 
eilėraštį apie Vilnių ir K. Bra-
dūno — Vilniaus varpus. Meniš
kai perteikė ir S. Gedos kalbą, 
p a s a k y t ą liepos 9 d. apie 
Vi ln iaus r e ika l ingumą Lie
t u v a i . Tai š i au rės A t ė n a i . 
Vilnius Lietuvai reikalingas su 
kiekviena plyta, su kiekviena 
bažnyčia ir vienuolynu. 

A s t a Š e p e t y t ė s u d o m i n o 
p u b l i k ą s k l a n d ž i a f lei tos 
muzika. Svečius domino šio in
strumento retumas lietuvių ren
giniuose. Fleita įdomiai pagro
jo T e l e m a n n o F a n t a z i j ą , 
Koehlerio Sonatiną. Lietuvių 
melodijos buvo — Augo girioj 
ąžuolėlis ir lietuviškų šokių 
pynė- Fleitistė y ra muzikos 
mokytoja miesto mokykloje. 

Inž. J. Ju rkūnas savo kalboje 
priminė, kad spalio 9 d. — ta i 
Vilniaus diena. J is mums ypa
t ingai brangus. J a m e ir dabar 
s k a r d e n a s t i p r u s l a i svė s 
šauksmas didžiose demonstra
cijose. Perteikė sveikinimą Tau
tos fondo pirm. J. Giedraičio, 
kur is , dėkodamas už Chicagos 
skyriaus dosnumą ir gerą atsi
skaitymą, pranešė, kad bus lei
džiama Tautos fondo knyga su 
aukotojų atžymėjimu. Raštu 
sveikino ir gen. kons. V. Kleiza. 
Iškviestas dr. A. Statkevičius 
p r i m i n ė , ka ip l i e t u v i a i su 

patriotiniu užsidegimu lanko 
Basanavičiaus, lietuvių patrio
tų kapus Vilniuje. 

Inž J u r k ū n a s priminė, kad 
pietuose dalyvavo P. Narut is , 
inž. Grinius ir keturi atvykę iš 
Lietuvos. J. J u r k ū n a s pranešė, 
kad Tautos fondas įsigijo kom
piuterius, bus dar tikslesnės 
apyskaitos. Tautos fondas įveda 
naują tarnybą. Galima padėti 
savo san taupas , už kurias, kol 
gyvas t a s asmuo, bus mokamos 
didesnės palūkanos, kaip kitur. 
Tautos fondo tur ta i jau siekia 
arti 1 mil. 135 tūkstančių 
dolerių. Fondo palūkanos — 
62.000 dol. perkeliamos Vliko 
veiklai finansuoti. Chicagos 
komiteto vardu padėkojo auko
tojams. Apgailestavo, kad mir
tis išskyrė K. Povilaitį, kur is 
fondui at idavė namą ir dar san
taupas — iš viso per 130,000 dol. 
Didieji aukotojai yra J. Blažys, 
J. L iakas , A. Kazaitis, Pr. 
Povilaitis, A. Balčytis, Gr. Gied
raitytė. Labai ilgas sąrašas kitų 
tūkstant in inkų ir šimtininkų. 

Aukotojams buvo išdalinti 
diplomai. Jų buvo daugelis 
dešimčių. Tokių laimėjimų 
susilaukta energingai dirbant 
Tautos fondo Chicagos komi
tetui, kurio pirm. J. Ju rkūnas , 
vicepirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
M. Mackevičius, Edm. Jasiūnas. 
sekretorė Ant. Repšienė, ižd. P. 
Povilaitis, nariai J. Žemaitis, A. 
Katelienė, J. Linkuvienė ir Ant. 
Pleškys. 

Pietų metu vėl atsirado daug 
aukotojų, jų tarpe dr. L. Kriau
čeliūnas 1000 dol. ir dar a. a. 
prof. Vi tkaus atminimui 100 
dol. 

Tradicinius pietus suruošė 
specialus komitetas: A. Ka
te l i enė , A. Repš ienė , J . 
Linkuvienė, J . Jasiūnienė, J . 
Žemaitis, Edm. Jas iūnas ir J. 
Ju rkūnas . Laimėjimus suor-

KANADOJE 
— L o n d o n e , Ont., ka t a l i kų 

bažnyčioje buvo vestuvės lietu
vaitės Bi ru tės Tumosai tės , 
Saulės ir Prano Tumosų, jau t 

mirusių, dukters, su Dovydu 
Karoliu Warreen. Bažnyčioje 
vargonais grojo Rita Abromaity-
tė-Vilienė. Svečių buvo iš Kana
dos ir Amerikos įvairių vietų, 
nes giminės ir draugai yra išsi
sklaidę. 

— Liepos 21-23 d ienomis 
MVinnipege, Man., buvo vadina
ma „Folklorama 88" — įvairių 
tautybių meno parodymas. Lie
tuvių dalis buvo surengta T. 
Timermanienės pastangomis, 
A. Balčiūnienės ir A. Jančiukai-
tės kūriniais. Jaunimo atstovė 
B. Barkauskai tė parodos metu 
informavo lankytojus. 

— „ J u o d o j o k a s p i n o " die
na buvo paminėta rugpjūčio 23 
d. VVinnipege, Man., prie parla
mento rūmų. Dalyvavo paverg
tų t au tų atstovai. 

— A.a. Kons tanc i j a Linke
vičienė, dar prieš karą atvyku 
si į Kanadą ir apsigyvenus: 
VVindsor, Ont., per vasaros karš 
čius mirė. Ji buvo aktyvi Lie 
tuvių Bendruomenės na rė . 
veikė parapijoje ir visuose lietu 
viškuose reikaluose. 

— A. a. M e č y s Š l inskas . 
veiklus visuomenininkas, Lie 
tuvių Bendruomenės VVindsoro. 
Ont.. valdybos narys, neatlaikė 
karščių ir staigiai mirė. Tai 
didelis nuostolis mažai lietuvių 
kolonijai. 

— A . a . A n t a n a s R i m š a , 
prieškarinės emigracijos narys, 
buvęs pats prisiglaudęs prie ko
munis tų , bet parvažiavęs į 
okupuotą Lietuvą ir pamatęs , 
ką okupantas jo artimiesiems ir 
ki t iems tautiečiams padarė , 
atsivertė ir paskiau priklausė 
tikriesiems lietuviams. J is mirė 
ir buvo palaidotas per vietinę 
parapijos bažnyčią katalikiš
kose kapinėse. 

— „Gin ta ro" a n s a m b l i s pra
deda veikti ir verbuoti naujus 
narius. Priimami vaikai nuo 8 
metų. Pasirodys spalio 22 d. 
„Nepr ik lausomos L i e t u v o s " 
spaudos baliuje Montrealyje. 
Spalio 8-9 dienomis s tudentų 
šokėjų grupė koncertuos Cleve
lande kartu su V. Poviloniu. 
Metinis koncertas bus ateinan
čių metų balandžio 15 d. Anapi
lio patalpose. „Gin ta ru i" vado
vauja R. ir J . Karasiejai, R. 
Yčienė, A. Bubulienė, L. Ka
minskienė ir R. Stauskienė. 

— T o r o n t o s k a u t ų „Ša t r i 
j o s " i r „ R a m b y n o " tun t a i at
šventė Tautos šventę rugsėjo 11 
d. Prisikėlimo parapijos bažny
čioje pamaldas laikė skautų 
dvasios vadas kun. August inas 
Simanavičius, su juo konceleb-
ruojant kun. Eugenijui Jurgu-
čiui i r kun. Baliui Pacevičiui. 
„Volungės" choras, vadovauja
mas muz. D. Viskontienės, gie
dojo giesmes per šv. Mišias. Pa
tys skautai atl iko visus skaity
mus ir patarnavimus. Skautijos 
70 metų sukaktį žada minėti 
lapkričio 6 d. 

ganizavo L. Linkuvienė ir J . 
Jasiūnienė. 

P i e tū s buvo sėkmingi ir 
daugeliu tūkstančių Tautos fon
dui pelningi — aukų surinkta 
13,000 dol. 

J u o z . P r . 
ŠEŠTASIS MOKSLO IR 

KŪRYBOS S I M P O Z I U M A S 

Simpoziumas įvyks 1989 m. 
lapkričio 22-26 d. Chicagoje. Tai 
yra vienas iš didžiųjų išeivijos 
kultūriniu renginių. Pereitame 
simpoziume su paskaitomis — 
referatais dalyvavo 206 prele
gentai. Tai mūsų akademinio 
pasaulio viršūnės, ki tais žo
džiais, l i e tuv i škas , ,Think 
tank". Daugelis teiraujasi, kas 
yra t ie rengėjai ir kokiu būdu 
sudaroma taryba. Pagal nusisto
vėjusią tvarką, simpoziumo ta
ryba y ra sudaroma iš šių insti
tucijų atstovų: Lituanistikos in
stituto, Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjungos, Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir archi tektų sąjun
gos ir JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos. Taryba 
— Albertas Kerelis — pirminin
kas. Kazys Ambrozaitis, M.D., 
Ingrida Bublienė. Bronius Juo
delis, Grožvydas Lazauskas, 
Aušrelė Liulevičienė, Ph.D., 
Jonas Valaitis, M.D., Juozas 
Vaišnys. S.J. 

..Draugo" bankete rugsėjo 25 d Martinique pokylių salėje vienas stalų. Iš kairės: dr P Jaras. 
A. Šležienė, P. Bučas. B. Bučiene ir R. Rudaitienė. 

Nuotr J. Tamulaičio 

Mokslinės programos komite
tas — prof. Rimas Vaičaitis, 
Ph.D. — pirmininkas, Stasys 
Bačkaitis, Ph.D. — griežtieji 
mokslai, technologija ir archi
tek tūra , Arvydas Vanagūnas , 
M.D. — medicina ir odontologi
ja, Povilas Kilius — teisė ir ko
merciniai mokslai, prof. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun, Ph.D. — 
humanitar iniai ir socialiniai 
mokslai , Pe t ras Pe t ru t i s — 
menas ir muzika. Organizacinis 
komitetas: Leonas Maskaliūnas 
— pirmininkas, P ranu tė Do-
manskienė, Ph.D., ir Antanas 
Rauchas — vicepirmininkai , 
Daiva Skuodytė — sekretorė, 
Liudas Šlenys — iždininkas, Ra
mojus Vaitys — simpoziumo lei
dinio redaktorius, Juozas Žygas 
— spauda-informacija, Birutė 
Zalatorienė — viešbučiai ir 
transportacija, c/o Travel Advi-
sors. Renginiai-parodos: Irena 
Kerelienė, Matilda Marcinkie
nė, Nijolė Maskaliūnienė, Zeno
nas Mereckis, Ada Sutkuvienė, 
Dalia Šlenienė, Aldona Vaitie-
nė. Rimas Žemaitai t is , Birutė 
Jasait ienė — lėšų te lkimas, Po
vilas Žumbakis — teisinis pata
rėjas. 

Paskait ininkai , norintieji da
lyvauti šeštame Mokslo ir kūry
bos simpoziume, prašomi siųsti 
paskaitų informaciją: dr. Stasys 
Bačkaitis, 933 Leigh Mill Rd., 
Great Falls, VA 22066. (Griež
tieji mokslai, technologija ir 
architektūra). Prof. Dalia Kati
liūtė-Boydstun, 7014 S. Camp
be l l , Chicago. IL 60629 
(Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai). Petras Petrutis. „Mar
gutis", 2615 W. 71 St., Chicago, 
II 60629 (Menas ir muzika). Po
vilas Kilius, 12507 S. McVVi-
ckers, Ave., Palos Heights . 111 
60463 (Komerciniai ir teisių 
mokslai). Dr. Arvydas Vanagū
nas, 237 S. Grove Dr., Oak 
Park, IL 60307 (Medicina ir 
odontologija). 

J . Ž. 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
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 


