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LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 

(Tęsinys) Jei gali, padaugink! 
• 

Žinios iš parapijų 
Kaunas.— 1987 m. lapkričio 

27 d. P. Anilionis „auklėjo" V 
kurso klierikus. Paskaitos metu 
prelegantas išaiškino, kokia be
viltiška sąžinės laisvės padėtis 
buvo nepriklausomoje Lietuvo
je ir kad tik dabar, socializmo 
sąlygomis, susidarė galimybė 
pilnai įgyvendinti sąžinės 
laisvę. Baigdamas paskaitą, 
įgaliotinis P. Anilionis patarė 
būsimiems kunigams nesikišti 
į politiką, ir užsiimti grynai „ti
kinčiųjų poreikių tenkinimu". 
Jo žodžiais tariant, blogai, kai 
tik ką baigę kunigų Seminariją 
kunigai ima aktyviai reikštis 
antitarybinėje veikloje (t.y. 
kovoti už tikinčiųjų teises, sąži
ningai atlikti savo, kaip kunigo, 
pareigas). 

Po paskaitos klierikai pateikė 
įgaliotiniui visą eilę klausimų. 
Klierikas V. Sabaliauskas pasi
teiravo, kodėl tikintis jaunimas 
negali net privačiai namuose 
būreliais susirinkti ir aptarti 
jiems rūpimus religijos klausi
mus, kodėl tokio pobūdžio susi
rinkimo dalyviams neretai 
tenka turėti reikalų su saugu
mo darbuotojais, pabrėžė, kad 
panašūs atvejai nėra pavieniai, 
tad kaip juos suderinti su P. 
Anilionio išafišuota tarybine 
sąžinės laisve? Įgaliotinis bandė 
aiškinti, kad, jeigu jau įsikiša 
saugumas, vadinasi, religija ten 
tebuvo prisidengta, o saugumas 
įžvelgia, jog tokiuose susirinki
muose būna kokios nors neleis
tinos veiklos. 

Jugoslavai už kapitalistinę sistemą 
Belgradas. — Los Angeles 

Times rašo, jog Jugoslavijos Ko
munistų partijos vadas Stipe 
Suvar savo dviejų valandų kal
boje ragino „pagrindinai atnau
jinti socializmą" ir visus ben
drai pritarti politinėm ir ekono
minėm reformom. Kalbėdamas 
Centro komitetui, jis pasakė, jog 
visi yra pastatyti prieš pasirin
kimą išspręsti susidariusią 
krizę kartu, arba visiems žūti 
kartu. Suvar sakė, kas nebuvo 
padaryta per 7 metus, tas turi 
būti padaryta dabar. Jis pasiūlė 
pašalinti Kosovo provincijos ko
munistų vadus, kurie nesugeba 
sugyventi su ten esančiomis 
tautybėmis. Visi. kurie yra 
oportunistai ir nepajėgia atlikti 
savo pareigų, privalo pasitrauk
ti. 

Priimtos reformos 
Ekonominių reformų vadovas 

Ljubiša Jareditch Jugoslavijos 
Centro komitetui pasiūlė priim
ti socialistinėje visuomenėje 
nenaudojamas formas: 

Uždaryti visus fabrikus, kurie 
neneša pelno. Vyriausybė 
tokiems darbininkams turėtų 
garantuoti atlyginimo minimu

mą, kol jie galės įsijungti į kitus 
darbus. 

Leisti užsienio kompanijoms 
investuoti tokiomis pat sąly
gomis, kaip kad yra priimta Va
karuose; mažiausia investavimo 
suma — 50,000 dol. be maksi
mumo ribos. 

Suteikti užsienio partneriams 
tokias pat teisines sąlygas, kaip 
ir jugoslavams, o vyriausybė ga
rantuoja už investavimus. 

Darbo produkcija rūpinasi 
fabriko vadovybė, darbininkai 
keliami iš vieno darbo i kitą 
pagal jų sugebėjimus, neproduk
tyvūs darbininkai gali būti 
atleidžiami, ko nebuvo galima 
daryti iki šiol, trijų metų darbo 
planas panaikinimas. 

Suteikti privatiems žmonėms 
pilnas teises laisvai prekybai, 
kad tik tai duotų pelną. Darbi
ninkai gali pirkti akcijas ir da
lyvauti pelno pasidalinimo pla
ne. Vyriausybė padeda mažoms 
ir vidutinio dydžio industrinėms 
firmoms. Taip pat reikia įsteigti 
fiskaline sistemą ir raginti ju
goslavus pradėti naujus verslus. 

Pranešama, kad Centro komi
tetas priėmė ekonominių refor
mų pasiūlymus, kas reiškia per
ėjimą į kapitalistinę sistemą. 

Nobelio Ekonomijos premija 

Stockholmas. — Maurice 
Aliais, 77 m. amžiaus, Pary
žiaus krautuvininko sūnus, eko
nomijos mokslų teoretikas, 
kurio teorijomis rėmėsi naujoji 
ekonomistų generacija, šiais 
metais laimėjo Nobelio Eko
nomijos mokslų premiją. Penkių 
asmenų komitetas nurodė, kad 
premija jam paskirta už teoriją, 
pagal kurią galima geriau su
prasti rinkos paklausą ir jos ryši 
su panaudojimo šaltiniais. 

Jis yra ekonomijos analizės 
milžiniškas teoretikas, pasakė 
Assar Lindbeck, Švedijos Moks
lų Akademijos pirmininkas eko
nominiams reikalams. Jo darbai 
turi svarbią reikšmę investavi
mui ir kainų nustatymui, ypač 
valstybės monopolyje. Jaunieji 
Vakarų Europos ekonomistai 
seka jo nurodymais. Jis turėjo 
labai didelę reikšmę Pranzūzi-
jos ekonomijos atstatymui po II 
Pasaulionio karo. Jį galima 
laikyti moderniosios prancūzų 
ekonomijos tėvu. pasakė spau
dai A. Lindbeck. 

Pasaulyje jis mažiau žinomas. 

Pabaltijo klausimai 
Jungtinėse Tautose 

Estai kreipėsi su prašymu ištirti padėtį 

Baltieji rūmai su pagarba priėmė ..Discovery" erdvėlaivio įgula, kuri atstatė pasitiki -ima Amerika 
ir pakėlė jos prestižą po nepasisekusios misijos erdvėse. Iš kairės matyti laivyno kapitonas Fre-
derick H. Hauck. John M. Lounge. aviacijos pulk. Richard O. Covey. pavykusios misijos viršinin
kas, prez. R. Reaganas, marinu pulk. David. C. Hilmers ir Geroge D. Nelson. J ie jteikė preziden
tui skrydžio švarką su specialiais ženklais. 

Amerika kritikuoja sovietus 

kadangi jo darbai atspausdinti 
tik prancūzų kalba. Bet tie 
darbai ilgi. gerai išdėstyti, 
komplikuoti ir daugeliu atveju 
išreikšti matematinėmis formu
lėmis. Daugelis valstybių re
miasi jo teorijomis, darydamos 
ir politinius sprendimus. Ame-

Washingtonas. — Sovietai 
reikalauja žmogaus teisių 
konferencijos. Amerika pakar
totinai pranešė , jog tokia 
konferencija tegali įvykti tik 
tada, kai sovietai pagerins savo 
krašte žmogaus teises savo pilie
čiams. Kol to nėra, Amerika ne
mato jokio reikalo tokioje konfe
rencijoje dalyvauti, kurią jie 
nori turėti Maskvoje. 

Rusai visokiais kanalais rei
kalauja, kad Vakarai sutiktų su 
tokia konferencija ir dėl to nega
lima užbaigti Rytų-Vakarų pa
sitarimų Vienoje žmogaus teisių 
ir saugumo klausimais. Vakarai 
sako, jog Vienos pasitarimai 
turi būti užbaigti dar prieš 
pradedant pasitarimus konven-
cionalinių ginklų sumažinimo 
klausimu. Reagano administ
racija yra nepaprastai stipriai 
spaudžiama sutikti su sovietų 
pasiūlymu. Kongreso nariai ta
čiau ragina administraciją 
nenusileisti sovietams, kol jie 
nepasirašys baigiamojo patikri
nimo akto Vienoje, kurioje pasi
tarimų vis negalima užbaigti 
per kelis metus. 

Amerikos reikalavimai 
Kai kurie Amerikos sąjungi

ninkai neteko kantrybės ir pra
dėjo Ameriką raginti būti lanks
čia žmogaus teisių reikalu. Pa
vyzdžiui, prancūzai šią savaite 
sutiko su Maskvos siūloma žmo
gaus teisių konferencija, kai Pa
ryžiuje lankėsi Sovietu Sąjun
gos Užsienio reikalų ministeris 
E. Shevardnadze. Tačiau Brita
nija tam pasipriešino. Valstybės 
departamento atstovas Charles 
Redman pasakė, jog Amerika 
laikysis savo nusistatymo, kad 
tokia konferencija neįmanoma 
tol. kol Sovietu vyriausybė ne
pagerins žmogaus teisių reikalo 
savo sąjungoje. Amerika sutik-

rikos Rand korporacija remiasi 
jo išvadomis ir 1973 m. jo teori
ja buvo pritaikinta arabų alyvos 
embargo. Kongresas jo idėjas 
1978 m. pritaikė Amerikoje, 
kad kuo mažiau būtų remiama
si užsienio alyva. 

Maurice Aliais yra pirmas 
prancūzas laimėjęs Nobelio 
Ekonomijos premiją. 

sianti minimoje konferencijoje 
dalyvauti tik tada, kada aiškiai 
ir pastebimai bus pakeista 
sovietų pozicija ir kad tokioje 
žmogaus teisių konferencijoje 
galės dalyvauti risi tie, kurie 
norės/ ir kad tokią garantiją 
sovietai pareikš viešai pasau
liui, sakė Charles Redman. 

Politiniai kaliniai 
Jei Amerikos reikalavimai bus 

patenkinti, tai Sovietai galės 
kviesti tą konferenciją bet kada 
ir Amerika bus pasiruošusi joje 
dalyvauti. Baltieji rūmai sako, 
jog Sovietų vyriausybė tebelai
ko nuo 250 iki 300 politinių ka
linių ir jie privalo juos išleisti 
visus į laisvę. Taip pat rusai turi 
išleisti visus tuos, kurie nori iš
važiuoti pas gimines į Ameriką, 
o tokių sąraše yra 60 ir sovietai 
tai gerai žino. Visi žmogaus 
teisių kovotojai, kurie norėtų 
dalyvauti tokioje konferencijo
je, turi būti laisvai leidžiami 
atvykti. Taip pat dar tebėra 
trukdomos kai kurios radijo 
laidos, tie trukdymai turi būti 
nutraukti. 

Trijų konferencijų serija 
Jei Maskvoje žmogaus teisių 

konferencija įvyktų, tai ji būtų 
trečioji planuojamoje serijoje. 
Pirmoji įvyktų Paryžiuje, o an
troji Kopenhagoje. Tik tada 
Maskvoje. Sovietai yra pasakę, 
kad jie nesutiks >u pirmosiomis 
konferencijomis, jei nebus iš 
anksto sutikta su Maskvos kon
ferencija. Arthuras Hartmanas, 
kuris buvo Amerikos ambasado
rius nuo 1981 iki 1987 metų, pa
sisakė už tą konferenciją tik 
tada. kai bus išpildytos Ame
rikos sąlygos. Žydu organizaci
jos tuoj pranešė, kad jos palai
kys tą žmogaus U'isių konferen
ciją, jei tos sąlygos bus išpil
dytos. Mūsų organizacijų pareiš
kimų tuo klausimu nėra. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Irano vyriausybė pradėjo 
atnaujinti Amerikos ambasados 
rūmus, praneša Vakarų diplo
matai. 1979 m. Irano revoliu
cijos metu ambasada buvo užim
ta ir amerikiečiai buvo laikomi 
pagrobime iki pat Carterio ad
ministracijos galo. 

— Lietuvoje, Vilniaus kated
roje, kuri paversta paveikslų 
galerija, šį savaitgalį, kai bus 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio didysis suvažiavimas, nu
matomos pamaldos. 

— Senatas patvirtino nutari
mą, kad Veteranų administraci
jos įstaiga būtų perorganizuota 
į kabineto rango departamentą. 

— Paryžiuje spalio 13 d. 
susirenka Palestinos Tautinė 
taryba, kad priimtų deklaraci
ją nepriklausomos Palestinos 
valstybes klausimu, praneša 
žinių agentūros. Deklaracija bū
sianti pagrista 1947 metų Jung
tiniu Tautų rezoliucija, pagal 
kurią Palestinos valstybė turi 
būti sudaryta iš arabų ir žydų 
valstybių žemių. 

— Chicagos Meno institu
tas gavo didžiausią dovaną — 
milijoną dolerių iš japonų Mit
subishi banko, kad būtų atnau
jintas Oriento departamentas. 

— Indijos lėktuvas, netoli 
New Delhi miesto, užsidegė ir 
nukrito, kuriame žuvo 130 
žmonių. 

— New Yorke buvo pradėtas 
vajus surinkti vienam bilijonui 
dolerių, kurie bus skirti kovai 
su vėžio liga Per vieną vakarą 
pietų metu buvo surinkta 4 mil. 
dol. Šiam vajui vadovauja žino
masis biliomerius dr. Armand 
Hammer, dažnai lankąs Mask
voje Gorbačiovą. 

— Illinois Aukščiausias Teis
mas nutarė , kad Common-
vvealth Edison kompanija savo 
klientams turės gražinti 72.7 
mil. dol.. kadangi jos branduo
linė energija 1983 m., kai buvo 
pradėta, neveikė taip. kaip 
turėjo būti. Lapkričio mėnesį 
elektros energija besinaudoją 
gyventojai gau= sumažintą sąs
kaitą maždaug apie 7.40 dol. 

— Skokie mieste pastatytą 
Holokausto paminklą vizitavo 
respublikonu prezidentinis kan
didatas George Bushas ir čia pa
sakė kalbą, prisimindamas na
cių nužudytuosius. Lietui smar
kiai lyjant, tesusirinko apie 100 
žmonių. 

New Yorkas. — Neseniai įsi
steigusi Estijos nepriklausomy
bės partija parašė prašymą 
Jungtinėms Tautoms, kad būtų 
Estijos ir kitų dviejų Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos ir Latvijos 
nepriklausomybės klausimas 
įrašytas į Generalinės asamblė
jos darbų tvarką diskusijoms. 
Aštuonių puslapių dokumentą 
pasirašė 21 estų atstovas rugsė
jo 17 d. Pilistvere mieste. Doku
mentas pasiekė Vakarus spalio 
3 d. Jis adresuotas Jungtinių 
Tautų Generaliniam sekretoriui 
J. Perez de Cuellar ir įteiktas 
taip pat dar kitiems 26 Jungti
nių Tautų valstybių atstovams. 

Minėta Estijos partija pasirū
pino, kad šis dokumentas taip 
pat su jų tikrais parašais būtų 
įteiktas tiems JAV Kongreso 
nariams, kurie aktyviai pro
testuoja prieš Sovietų Sąjungos 
žmogaus teisių pažeidimus ir už
stoja Pabaltijo valstybių re
ligines ir tautines teises pasau
lyje. 

Estijos reikalavimai 
Pirmoji dokumento dalis pa

teikia trumpą, bet išsamią So
vietų Sąjungos Estijos okupaci
jos istoriją ir aprašo Sovietų 
tarptautinės teisės pažeidimus. 
Septynių punktų rašte Estijos 
Nepriklausomybės partija rei
kalauja, kad Jungtinės Tautos 
deklaruotų 1939 metų Moloto-
vo-Ribbentropo paktą nuliniu, 
pripažintų Pabaltijo valstybes 
nelegaliai ir jėga okupuotomis, 
padėtų ir reikalautų, kad Sovie
tų okupuotos pajėgos ir daliniai 
iš jų pasitrauktų. Estai taip pat 
prašo Jungtinių Tautų Genera
linį sekretorių padėti, kad pa
saulis atkreiptų dėmesį į 1920 
m. vasario 2 dienos Tartu Tai
kos sutartį, kuria Sovietų Są

junga visiems laikams pripaži
no Estijos suverenitetą ir nepri
klausomybę; pravestų laisvus 
rinkimus, kai bus išvesta sovie
tų kariuomenė, kad būtų suda
rytos sąlygos Estijai tapti Jung
tinių Tautų nariu ir kad Sovie
tai respektuotų bebranduolinę 
zoną Estijoje. 

Po įvykusio Estijos Liaudies 
Fronto suvažiavimo spalio 
pirmąjį savaitgalį, šie nauji 
įvykiai parodo estų nuotaikas 
autonomijos ir nepriklausomy
bės klausimais. 

Lietuvių kongresas 
šį savaitgali 

Prieš Sovietų Sąjungai oku
puojant Pabaltijo valstybes 
1940 m., šios parlamentarinės 
demokratinės valstybės buvo 
Pasaulio Tautų Lygos nariais, 
pastebi Reuterio žinių agentūra. 
Hitlerio-Stalino 1939 metų 
paktas sudarė pagrindą sovie
tams jėga prisijungti šiuos 
kraštus. Amerika ir daugelis 
Vakarų Valstybių šią aneksiją 
laiko neteisėtu tarptautiniu nu
sikaltimu, kurį Sovietai su 
Gorbačiovu privalo dabar atitai
syti. 

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
Vilniuje įvyksta Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio kongresas. 

Multibilijoninė 
sutartis 

Washingtonas. — Reuterio 
žinių pranešimu, sovietų oficia
lūs pareigūnai Londone šią sa
vaitę tariasi su Amerikos parei
gūnais multibilioninės grūdų 
sutarties reikalu, praneša Ame
rikos Prekybos departamento 
atstovas Alan Holmer. Tai nau
jos derybos grūdų pirkimo klau
simu. Paskutinioji sutartis tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
pirkti grūdams baigėsi rugsėjo 
30 d. Manoma, kad šią savaitę 
bus tie pasitarimai baigti. 
Maskva nori pirkti nuo 50 iki 55 
milijonų tonų Amerikos grūdų 
per penkerius metus Didžioji 
kliūtis sutarčiai pasirašyti dar 
yra kainos, nes jos kasmet turė
tų keistis per tuos 5 metus, ko 
sovietai nenori pripažinti. 

— Chicagos milijonierius W. 
Clement Stone, apdraudos mag
natas, respublikonų rinkimų 
reikalams padovanojo 20.000 
dol. Yra išleistas įstatymas, kad 
vienas aukotojas nebegali dova
noti milijono dolerių rinkimų 
kompanijai vesti. Šiais metais 
iki šiol daugiausia paaukojo Ni-
colas M. Salgo iš NTew Yorko 
buvęs ambasadorius Vengrijoje, 
kuris respublikonams įteikė 
503,263.00 dol. 

— Pietų Korėja ir Sovietų 
Sąjunga neturi diplomatinių ry
šių, bet susitarė atidaryti preky
bos įstaigas Maskvoje ir Seoule. 

Lietuva diplomatų 
kalbose 

Roma. — įvairių kraštų dip
lomatiniai atstovai prie Apašta
lų Sosto pagerbė naujai paskir
tą lietuvį arkivyskupą, Vatika
no pronuncijų Olandijai Audrį 
Bačkį. atskirai jam surengdami 
vaišes. Pietus arkivyskupo Bač-
kio garbei surengė ir JAV am
basadorius Vatikane Frank 
Shakespeare. Šia proga tartame 
žodyje amerikiečių diplomatas 
labai jautriais žodžiais prisimi
nė tiek naujojo lietuvio arkivys
kupo nuopelnus atsakingose pa
reigose tarnaujant Bažnyčiai, 
tiek jo gimtąjį kraštą Lietuvą. 

Ambasadorius pažymėjo, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekad nepripažino teisėtu ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės ijungino į Sovietų Sąjungą, 
pabrėžė, kad amerikiečių vy
riausybė ir tauta tvirtai remia 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų laisvės bylą, išreiškė viltį, 
kad lietuvių tauta vėl atgaus jai 
priklausančias teises, tarp jų 
teise nevaržomai išpažinti savo 
religinį tikėjimą. Arkivysk. 
Bačkis. dėkodamas ambasado
riui, įvertino Amerikos pasto
viai rodomą palankumą Lietu
vai. Buvo sukalbėta malda, pra
šant Dievą laiminti visas tau
tas, tarp jų ir lietuvių tautą, 
trokštančią gyventi laivėje ir 
nevaržomai išpažinti savo tikė
jimą. 

KALENDORIUS 
Spalio 20 d.: Vandelinas, Ire

na. Saulė, Gedas, Gremina, 
Adelina. Artemas. 

Spalio 21 d.: Hilarijonas, Ur
šulė. Rikantas. Vilnė, Raitvilas, 
Gilanda. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 7:07. leidžiasi 6:04. 
Temperatūra dieną 57 1., nak

tį 40 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio mėn. 20 d. 

DAR TIK DVEJI METAI... 

Anksčiau su Viktorija Staske
vičiene dažnai susitikdavome 
gegužinėje, kokiame minėjime 
ar susirinkime. 

Lankydamasis sūnaus Vlado 
ir dukters Irenos namuose, ku
riuose gyvena ir jubiliatė Vik
torija Staskevičienė rugsėjo 10 
d. atšventusi 98-tąjį gimtadienį, 
pasveikinau ir jubiliatę. 

Viktorija Staskevičienė gulėjo 
lovoje. Mums įeinant į kambarį 
meiliai nusišypsojo. Tik sun
kiau jai buvo prisiminti, kas 
mes esame. Užkalbinta kalbėjo 
juokaudama ir gyvenimu nesi
skundė: „Turiu motociklą ir au
tomobilį ir su jais koridoriais po 
kambarius pavažinėju. Visa 
bėda, kad man beliko tik dveji 
metai gyvent i" . Nustebę 
paklausėme kodėl? Jubiliatė 
atsakė: „Po dviejų metų turėsiu 
šimtą metų". „Mamyte, juk 100 
metų dar nėra amžiaus galas. 
Daug žmonių gyvena ir po 100 
metų", — mano žmona paguo
dė jubiliatę. " 

Viktorija Staskevičienė gimė 
1890 m. rugsėjo 10 d. Mintaujos 
(Jelgavos) mieste, Latvijoje. Ten 
pat išėjo ir rusų gimnazijos 
mokslą. Vėliau persikėlė į Es
tiją; ten, pagyvenusi vienerius 
metus brolio šeimoje, grįžo į Lie
tuvą ir gyveno tėvų ūkyje Ža
garės apylinkėje. 

1912 m. ištekėjo už provizo
riaus Vlado Staskevičiaus ir 
tais pačiais metais apsigyveno 
Pakruojo Ropp'o dvaro vais
tinėje. Dvaro vaistinė tuo laiku 
buvo vienintelė šioje apylinkėje 
ir ji aptarnavo ne tik dvaro dar
bininkus, bet ir Pakruojo mies
telio ir gretimų kaimų gyven
tojus. Vladas Staskevičius buvo 
vaistinės vedėjas, o Viktorija, 
iki jo mirties 1926 m., visą laiką 
jam talkino. 

1928 m. Viktorija Staskevi
čienė su savo mažamečiais vai
kais Vladu ir Irena apsigyveno 
Šiauliuose. Apsigyvenusi Šiau
liuose be kitų darbų, kurį laiką 
dirbo vaistų sandėlyje. 

1933 m. Švietimo ministerijos 
buvo paskirta Šiaulių valsty
binės bibliotekos vedėja ir tose 
pareigose dirbo iki Lietuvos 
okupacijos 1940 m. Vėliau dir
bo kaip bibliotekininkė iki 1944 
m., kol pasitraukė į vakarus. 

1950 m. iš Britų okupacinės 
zonos atvyko Amerikon pas sa
vo svainio šeimą gyv. New 
Yorke. Tų pat metų gale su 
abiem savo vaikais ir vaikaičiu 
Viktoru Laurinavičium (dabar 
Lauru) apsigyveno Detroite ir 
talkino savo vaikams įsikurti ir 
dalyvauti lietuviškame gyveni-

Dabar jubi l ia tė leidžia 
senatvės dienas vaikų globoje, 
kurie gražiai ją prižiūri ir nuo
širdžiai rūpinasi. 

A. Grinius 

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

„Direktorių tarybos posėdžiai 
šaukiami bent vieną kartą per 
metus, direktorių tarybos pa
rinktoje vietoje ir nustatytu lai
ku". — Taip yra pasakyta Bend
rojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo — BALF'o įstatuose. 
Dažnais atvejais direktorių 
taryba tą reikalą paveda 
tvarkyti centro valdybai. 

Suvažiavimai papras ta i 
šaukiami ten, kur reikia naujos 
kibirkšties Balfo veiklai atgai
vinti, arba steigiamas naujas 
skyrius. Šių metų suvažiavimui 
Detroitas yra trečias taikinys. 
Detroitan nukreiptas suvažia
vimas, norėčiau tikėti, tik dėl 

la iko stokos. Suvažiavimą 
globoja vietiniai direktoriai ir 
skyriaus valdyba. 

Balfo direktorių suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 5-ta ir 6-ta 
dienomis, Šv. Antano parapijos 
patalpose, ten. kur gimė Balfo 
76-tasis skyrius Detroite, E. 
Paurazienės iniciatyva, lygiai 
prieš 44 metus. Suvažiavimas 
istorinis Balfo skyriui ir ne
eilinis įvykis Detroito lietu
viams. 

Iškilminga vakarienė ruo
šiama šeštadienį, lapkričio 5-tą 
dieną, 6-tą vai. p.p., į kurią 
kviečiami visi Detroito ir apy
linkės lietuviai. Vakarienės 
k a i n a 10 dol. asmeniu i . 
Tokiomis progomis cent ro 
valdybos pirmininkė M. Rudie
nė atsako į klausimus, susi
domėjusius supažindina su 
Balfo rūpesčiais ir darbais. Bus 
meninė programa. Vie tų 
skaičius Šv. Antano parapijos 
svetainėje ribotas, pirmenybė — 
pirmiau užsiregistravusiems. 
Registruotis pas VI. Staškų ar
ba R. Ražauskienę. Mašinų 
priežiūra bus abi dienas. 

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos gegužinėje susitikę Detroito lietuvių sporto 
klubo „Kovas" darbuotojai Vladas S imut is ir S tasys P e t r a u s k a s . 

Nuo t r . J . U r b o n o 

Sekmadienį iškilmingos šv. 
Mišios 10:30 vai. ryto Šv. An
tano parapijos bažnyčioje; jas 
atnašaus Balfo 76-to skyriaus 
vicepirmininkas, tos parapijos 
klebonas Alfonsas Babonas. 
Būtų prasminga, kad tą dieną 
Šv. Antano bažnyčia būtų pilna 
žmonių. Būtų parodytas soli
darumas balfininkams, kurie 
atvažiuos iš visos plačios 

Amerikos, išleidę nemažai 
kelionpinigių, ne savo malonu
mui, bet visų lietuvių bendram 
reikalui. Po Mišių visi 
kviečiami į parapijos svetainę 
pabendrauti su svečiais ir 
pasivaišinti. 

Dieve, duok gražų orą, gerą 
sveiką ir linksmą nuotaiką vi
siems! Iki pasimatymo Detroite! 

R. Ražauskienę 

iLnsiruvos 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545. North Andover, MA 01845 

79-TOS KUOPOS VEIKLA 

Washington, D.C., vykusiame 
Visuotiniame Vyčių suvažiavi
me 79-tai kuopai atstovavo: 
Ričardas Daniela, Birutė Janus, 
Marija Keller, Magdalena 
Smai l i s , Ona Uždavinis , 
Geraldas ir Sofija Zager, Stella 
ir Vladas Hotra. 

Ketvi r tas Lietuvos Vyčių 
laipsnis buvo suteiktas Marijai 
Keller ir Marijonai Newberry. 
Be to iški lmėse tau t inė je 
koplyčioje mūsų narys Jerry 
Zager procesijoje nešė kuopos 
vėliavą, o Motiejus ir Nikalojus 
Zager patarnavo šv. Mišiose. 

Southfieldo miesto kuopos šei
mos piknikas įvyko šeštadienį, 
rugpjūčio 20-tą dieną. Nors tuo 
metu siautė rekordiniai karš
čiai, ta diena buvo maloni, 
temperatūra siekė 70 laipsnių. 
Dalyvavo 55 nariai. Sporte 
i šsk i r t ina i pasirodė Karen 
Panavas, Edvardas Sackle, o 
Vincas Bridzvaitis laimėjo 
loteriją. Vaišes paruošė Marija 
ir Ričardas Keller. 

Bee J a y 

CLEVELANDE VYČIŲ 
VEIKLA 

Dėkui Pittsburgo kuopai, kuri 
globojo prisimintiną Vidurio 
.centro apygardos suvažiavimą 
bei kėgliavimo turnyrą. Patal
pos buvo patogios, oras idealus, 
laikas buvo praleistas našiai ir 
linksmai. 

Sveikiname JoAnn Shigo ir J. 
Thompson bei kitus trofėjų 
laimėtojus. 

Kuopos susirinkime nuspren
dėme globoti apygardos rudenio 
suvažiavimą bei maldos savait
galį Clevelande spalio 21-23 die
nomis. Taip pat paruošėme 
peticiją, prašančią grąžinti 
Vilniaus katedrą tikintiesiems 
kulto reikalams. 

Mums sekasi platinti Lietuvos 
Vyčių istoriją. įsigykite savo 
kopiją kol dar galima gauti. 

Birželio 19-tą dieną Clevelan-
do 25-toji kuopa po dešimtos 

valandos šv. Mišių Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje 
surengė kavutę . Dėkojame 
talkininkams bei dalyviams už 
pasisekusį renginį. 

Kuopos nariai dalyvavo meti
niame lietuvių klubo piknike. 
Liepos 20-tą dieną turėjo įvykti 
ir mūsų kepsnių popietė 
Machutų „Marimar Mansion" 
gyvenvietėje. 

Dolly-O 

ALBANY, NY, VYČIAI 

Naujai įsteigta 136-toji Lie
tuvos Vyčių kuopa, apimanti 
Albany, Schenectady bei Troy 
miestų rajonus, sėkmingai 
prirašė 35-kis entuziastingus 
narius. 

Gegužės 15-tą dieną Schenec
tady įvykusiame „Festival of 
Nations" šventėje kuopos 
nariai surengė lietuvių kioską. 
Čia jie pardavinėjo lietuvišką 
maistą bei rankdarbius, tuo už
dirbdami nemažą pelną, kurį 
paskirstė į tris dalis — Schenc-
tady muziejui, Putnam, CT, lie
tuvių muziejui, bei lietuvių ko
legijai Romoje. O lietuviškais 
tautiniais drabužiais papuoštą 
lėlę paleidus laimikiu loterijoje, 
pasisekė kuopos iždą gerokai 
papildyti. 

Liepos 24-tą dieną kuopos 
nariai vyko į Putname surengtą 
iškylą, o rugpjūčio 28-tą dieną 
į Lietuvių dienas Auriesville 
koplyčioje. Rugsėjo 11-tą dieną 
kartu su Amsterdamo 100-sios 
kuopos nariais surengė pikniką. 

Dorothy Barkowski 
Richmire 

100-TOJI VYČIŲ KUOPA 
NEW YORKE 

Birželio 13-tą dieną Šv. Ka
zimiero parapijos salėje 
Amsterdamo Lietuvos Vyčių 
kuopos nariai susirinko prieš-
seiminiam susirinkimui. Susi
rinkimą pravedė pirmininkas 
Radzevich, kun. Baltch sukal
bėjo maldą, o dalyviai sugiedojo 
Vyčių himną. 

Regina Kot ir Apolonija Žiau-

šienė, abi Centro valdybos 
narės, pranešė apie 75-to jubilie
jinio visuotinio suvažiavimo 
rengimo eigą Washington 
Sheraton viešbutyje. 

Juozas ir Judianne Nikstenai 
dalyvavo apygardos suvažia
vime Brooklyne birželio mėnesį. 
Juozas ten ėjo tvarkdario 
pareigas, o Judianne buvo 
išrinkta į rezoliucijų komitetą. 

Lietuviškųjų reikalų komiteto 
pirmininkas Edvardas Bara
nauskas padėkojo nariams, 
prisidėjusiems prie „Festival of 
Nations" Schenectady muzieju
je pasisekimo. 

Kun. Baltch kalbėjo apie Kai
šiadorių vyskupijos administra
toriaus vyskupo Vincento Slad
kevičiaus pakėlimą į kar
dinolus. Petras Jonaitis, pa
žįstąs kardinolą, žadėjo daly
vauti šventimo iškilmėse. 

Pirm. Radzevich gimtadienio 
proga nariai sugiedojo „Ilgiau
sių metų", o Vladas Sargalis, 
Stepas Raila, Vincentas Rossi, 
Gerardas Drenzel, A. J. Radze
vich ir Edvardas Žiaušys parū
pino vaišes. 

Smile ir Sparkle, 
IŠKILMINGAS 

KUN. ALIŠAUSKO 
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS 

šv. Kazimiero parapijos nariai 
ilgai prisimins 1988-tųjų metų 
birželio 12-tą dieną! Mūsų 
klebonas ir 143-čios Lietuvos 
Vyčių kuopos dvasios vadas 
kun. Petras J . Ališauskas 
atšventė savo kunigystės 45-ių 
metų jubiliejų. Kun. Petras 
buvo į švent in tas kunigu 
1943-čiais metais birželio 5-tą 
dieną. Dirbo parapijose Shohola, 
Swoyersville, Dushore, Towan-
da, Wanamie, Scranton ir 
Hanover miestuose. Galop įsi
darbino Pittstono Šv. Kazimiero 
parapijoje 1966-tųjų metų 
rugsėjo 14 dieną. Čia darbuo
jasi jau 22-jus metus. 

Jo jubil iejaus minėjimo 
ruošimui buvo suorganizuotas 
visoms parapijos organizacijoms 
atstovaujantis komitetas. Nors 
kun. Petras iš kart nenorėjo 
leisti pagerbimą ruošti, galop 
nusileido, pabrėždamas, jog tai 
turi įvykti be dovanų, be prog
ramos, be kalbų — visi turi 
maloniai praleisti laiką. 

Šventės diena išaušo puiki — 
šilta, bet ne per karšta. Daugy
bės kunigų procesija iš kleboni
jos žengė į bažnyčią, lydimi 
parapijos organizacijų garbės 
palydos. Kun. Pet ras su 

aštuoniais kitais kunigais 
koncelebravo šv. Mišias. 
Pamokslą pasakė jo pusbrolis, 
kun. Dennis G. Volmi iš Will-
mington, DE. Kun. Julio Serra, 
OSJ, suteikė popiežiaus palai
minimą. Parapijos choras, 
Roberto Kelleher vadovauja
mas, atliko ypatingą bažnytinės 
muzikos programą ir solistai 
bažnyčioje apeigas užbaigė , JRO-
žinio" giedojimu. 

Po Mišių arti 600 asmenų 
dalyvavo vakarienėje Conven-
tion Hali pokylių salėje. 
Dalyvavo daug kunigų bei 
vienuolių. Kiekvienas svečias 
gavo prisiminimui maldos kor
telę bei graviruotą knygai vietą 
pažymėti ženkliuką. Rengimo 
komiteto pirmininkas Jurgis 
Kamage parapiečių vardu 
kunigui įteikė žymenį, jo kuni
gystės jubiliejaus proga. Penn-
sylvanijos valstijos atstovų 
rūmų ypatingą proklamaciją 
perskaitė atstovas Thomas 
Tigus. 

Banketo jumoristinę progra
mą atliko televizijoje žinoma as
menybė, kun. Sarducci. Jis 
visus juokino komiškomis pasa
kėlėmis. Po to kun. Petras 
pasveikino dalyvius ir jie jam 
palinkėjo geros kloties. Dalyviai 
padainavo jo garbei dvi dainas. 
Vakaras užsibaigė šokiais, gro
jant Len Charney Combo orkes
trui. 

Liepos mėnesio susirinkime 
Pittstono 143-oji kuopa kun. 
Petrui įteikė stikle įrėmintą 
dokumentą, iškeliantį jo pasiau
kojimą bei užsiangažavimą 
Lietuvos Vyčių reikalams. 

Kun. Petro jubiliejaus šventė 
prisimintina! 

Annamarie Sewatsky 

VEIKLŪS VYČIAI 
NEWARKE 

1988-tųjų metų vasaros veiklą 
sudarė dvi ypatingos šventės 
liepos mėnesį. Pirmoji iškyla 
buvo kuopos renginių komiteto 
pirmininkės Violos Skripatos 
surengta kelionė į Lietuvą. Šioje 
išvykoje su Viola dalyvavo 
Bronė Vencius, Petrė Pliskaitis, 
Sally Delunas, Genovaitė ir 
Petras Podolsky, Nellie ū* Jonas 
Petrėnai, Gaydra Chapulis, 
Paulina Paskas bei Bernardas 
Skripata. Visi sugrįžo nuvargę, 
bet laimingi. Anksčiau Lietuvo
je, lankęsi pastebėjo, kad buvo 
galima laisviau važinėti, o 
sovietai buvo net draugiški! 

Antrasis renginys buvo liepos 
28-tą dieną: dešimtys narių 
nuvyko į Washingtoną dalyvau
ti jubil iej iniame 75-tame 
Lietuvos Vyčių Visuotiniame 
suvažiavime. Seimo programa 
buvo puiki, ir šimtai Vyčių iš 
visų JAV-bių joje dalyvavo. 

29-tosios Lietuvos Vyčių kuo
pos iškiliausias momentas bu
vo narėms — Ritai Sussko, Elz
bietai Luciw ir Marijai 
Honeymar ketvirtojo laipsnio 
suteikimo apeigos. Gaila, kad 
kuopos vicepirmininkas Bernar
das Skripata negalėjo dalyvau
ti šiose iškilmėse, nes ir jis 
turėjo būti tuo laipsniu 
pagerbtas. 

Birželio 18-tą dieną mirė mon
sinjoras Jonas Scharnus, buvęs 
mūsų kuopos dvasios vadas bei 
Švenčiausios Trejybės parapijos 
klebonas. Kuopa šermenyse 
atliko atsisveikinimo apeigas. 
Laidotuvių metu atnašautose 
šv. Mišiose arkivyskupas 
McCarrick pamoksle prisiminė 
mons. Scharnų kaip nuolankų 
bei švelnų asmenį. Mes jį taip 
pat tokį prisiminsime. J is 
visuomet atrasdavo laiko daly
vauti mūsų pobūviuose, netgi 
kartu vyko į Havajus, į Romą, 
ir visai neseniai Vermonto 
valstiją. Pr is iminkime jį 
maldose. 

Mūsų kuopai priklauso du 
• • 
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„auksinio amžiaus" atletai. Lili
jana ir Juozas Ruzgai dalyvavo 
1988-siais metais birželio 
mėnesį Senior Olympic Athletic 
Gamės Delaware Valley kolegi
joje. Lilijana laimėjo tris aukso 
medalius — 2400 metrų ėjime, 
krepšinio sviedinio metime bei 
beisbolo sviedime, du sidabro 
medalius plaukime, bei bronzos 
medalį vietoje judančio dviračio 
važiavime. Tai atletė! 

Juozas taip pat laimėjo tris 
aukso medalius — stalo tenise, 
badmintone bei bocce, du sidab
ro medalius kėgliavime ir krep-
šinyje, bei bronzos medalį 2,400 
metrų ėjime. Didžiuojamės jų 
laimėjimais! 

E v a Coli, 
Red. Visus „Vyčių veiklos" 

straipsnius iš anglų kalbos iš
vertė Aleksandras Paka ln i š 
kis, J r . 

OR. VIJAY BAJAI, M.D., S .C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chns! ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12: 1-6. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave . , 
Chicago. I I I . 60652 

D irm.. an t r . ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR- JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marpuette Medical BuMding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tet 436-7700 

RIMGAUDAS NEM!CKAS, M.D 
S. PRASAD T U M M A L A , M.D 

SURENDER K U M A R , M.D. 
Širdies ;r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo i>gos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584 -5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. . Elgin, III. 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hills. U 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 398-4055 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 'ki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan 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. Slst Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld. 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 susitarimą Uždaryta treč. 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VID/US LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

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

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

11800 Sout tmest H lg tmay 
Palos Heights, I I I . 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS 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 VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė — Vidaus Ogu gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave . (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Ta*. 585 7755 



Rinkimai — 

VISŲ PILIEČIŲ 
ATSAKOMYBĖ 

Kas ketvirti metai eina didieji 
r inkimai. Partijos parenka 
kandidatus į prezidento postą, 
bet visai nereiškia, kad partijos 
parenka geriausius kandidatus. 
Jos išrenka tuos, kurie moka 
miniai prisitaikyti prieš vadi
namus pirminius rinkimus ir 
gauna daugiausiai atstovų 
paskirose valstijose. Jie vėliau 
dalyvauja partijos susirinkime 
ir išrenka kandidatą ne pagal 
savo sąžines, bet pagal balsų 
daugumą, surinktą sakant kal
bas, prižadant stebuklus ir su
renkant daugiausiai balsų važi
nėjant po Ameriką. Partijų 
paskirti ar išrinkti ateities 
planų, vadinamos platformos, 
sudarytojai. Tuos planus turi 
priimti išrinktasis kandidatas, 
bet jis turi laisvę pasirinkti savo 
propaguotojus ir rinkimų ve
dimo padėjėjus. 

Negalima sakyti, kad kandi
datai į prezidentus apgaudinėja 
visą kraštą. Jie tik pažada dau
giau, negu ateityje galės iš
tesėti, nes daugelį dalykų lemia 
Kongreso-Senato ir Atstovų 
rūmų — balsai. Tai ne visuomet 
sutinka su prezidento ir jo šta
bo narių nuomonėmis. Tai 
matėme daugelį kartų praeityje, 
tai matome ir dabartyje, ypač 
kai Kongresas yra skirtingos 
negu prezidentas partijos 
valdžioje. 

Dažnai kongreso nariai 
neatstovauja savo žmonių, savų 
distriktų ar net savų valstijų, 
bet jie kartais surenka prieš pre
zidentą tokią balsų daugumą, 
kad prezidentas net su savo veto 
nieko negali padaryti, nenorė
damas prasižengti konstitucijai 
ir jos papildymams. Tai mes 
gerai iš praktikos žinome, kad 
ne visuomet Kongrese atstovau
jama teisybei ir geresniam 
Amerikos gyvenimui pasaulyje, 
bet grynai partijos pasirodymui 
ar asmens gerovei. 

Prieš rinkimus kiekvienas 
pilietis imasi atsakomybės ne 
tik rinkdamas prezidentą, kuris 
daug žada, bet ir rinkdamas 
Kongreso narius, kurie mažiau 
žada, bet gali daugiau blogo 
padaryti, jeigu jie nėra tikri 
patriotai, jie netarnauja savo 
kraštui ir saviems žmonėms, o 
pagal asmeninį nusiteikimą. 

Neagituojame nė už vieną 
partiją ar vieną kandidatą į pre
zidentus ar Kongreso narius. 
Tai priklauso rinkėjo sąžinei, jo 
atsakomybei prieš savo gyvena
mą kraštą, prieš ateitį ir ateities 
žmonių gerovę. Svarbu, kad 
niekas nesiduotų apgaunamas 
gražiais žodžiais ir tuščiais paža
dais. Niekas negali patikėti tik 
tuščiomis kalbomis ir iškalbos 
gražumu. Tai priklauso 
asmeniui, kuris ne visuomet 
sako tiesą, bet visuomet moka 
nutylėti svarbiausius dalykus, 
kuriuos jis net nenorės ateityje 
vykdyti. Prieš rinkimus reikia 
žiūrėti ne į priklausomumą tai 
ar kitai partijai, bet į žmogų, 
kaip jis pasirodė praeityje. Skir
tinga yra išklausyti rinkiminės 
propagandinės kalbos, bet kitas 
reikalas įsigilinti į būsimo pre
zidento ar Kongreso atstovo dar
bus, kuriuos jis atliko dar tada. 
kai jis nebuvo kandidatas, 
užėmęs svarbią vietą ar svarbią 
tarnybą šiame krašte. 

Pažadai ir jų įvykdymas yra 
skirtingi dalykai, kurių negali
ma prieš rinkimus išleisti iš 
akių. Juk ir kandidatai nesu
spėtų paruošti savo kalbų taip, 
kad jos būtų skirtingos, kai ra
dijas ir televizija jas bet kur 

pasakytas komentuoja. Jų kal
bas paruošia visai kiti žmonės 
— sudarytas štabas, kuris nesi
ima atsakomybės už pažadų 
neįvykdymą ateityje. Jie ir kan
didato vardu pažada daug 
daugiau, negu geriausias kandi
datas gali įvykdyti. Šiame kraš
te, kaip žinome, yra valdžios 
pasidalijimas — prezidentas su 
kabinetu, Kongresas ir Aukš
čiausias teismas, kuris aiškina 
įstatymus ir konstituciją. Ne
galima pasitikėti nė tomis tri
mis valdžios šakomis be apsi
galvojimo ir be rūpestingo 
išnagrinėjimo jų praeities ir pra
eities ne tik kandidato, bet ir jo 
pagalbininkų, rengiančių jo 
propagandines kalbas. Jie 
lengvai apgauna ne tik negal-
vojančią masę, bet ir savo 
remiamą kandidatą, nes jie nė
ra atsakingi už savo pareiški
mus. 

Šiuo atveju labiau reikia 
klausyti savo sąžinės, labiau 
jausti atsakomybę už savo gyve
namą kraštą. Visi priimdami ar 
turėdami pilietybę pažadėjome 
jį ginti. 

MEKSIKA - TOLI NUO DIEVO 
Jėzuitas kun. Pro paskelbtas palaimintuoju 

IG. MEDŽIUKAS 

Rinkiminės propagandos 
įkarštyje reikia geriau galvoti ir 
labiau jausti, kad kiekvienas 
esame atsakingi už Amerikos 
gerovę, už jos ekonominį vys
tymąsi viduje, už žmonių pra-
gyvenmą ir geresnį gyvenimo 
susitvarkymą ir už užsienio po
litiką, kuri priklauso nuo šios 
valstybės vyriausybės užimtų 
pozicijų. Rinkimuose sąžinė įpa
reigoja ne asmeniui ar partijai 
suteikti pagarbą, bet atlikti 
pareigą gyvenamam kraštui. 
Nė vienas negali teisintis, kad 
jis tą dieną negalėjo nueiti į rin
kiminę būstinę ir atiduoti balsą 
už savo pasirinktus kandidatus. 
Prezidentas yra mūsų pačių ir 
visos Amerikos ateitis, 
Kongresas taip pat yra visų 
ateitis. Mes norime ir turime 
norėti, kad Amerika būtų stipri, 
patriotiška, sauganti silpnesnį 
prieš terorizmą, kriminalizmą ir 
naikinimą visko, kas yra gera, 
dora ir gražu. 

Pagrindinė visų piliečių parei
ga balsuoti ir išrinkti ketve
riems metams geriausią prezi
dentą, geriausius tautos atsto
vus, geriausius senatorius. Jie 
turi savo kraštui padėti, savo 
žmones laikyti žmonėmis, sau
goti žmonių teises ir laisvę, 
kurią dažnai išnaudoja įžūlūs 
Amerikos ir visų tautų priešai, 
ypač priešai krikščioniško 
pasaulio. 

Amerika turi labiau ginti 
dorą, kurijai pačiai garantuoja 
žmonišką ateitį. Turi norėti 
tikros laisvės prieš terorizmą, 
kriminalizmą ir nusikaltimus, 
gadinant jaunimą, tą tautos 
ateitį, narkotikais ir kitais pa
sipelnymo būdais. Kova prieš 
nusikaltimus, prieš narkortiza-
vimą ar narkotizavimąsi jau 
pradėta, ji turi būti tęsiama, 
kad pati Amerika savęs nepa-
klupdytų po nusikaltėlių 
kojomis. 

Kovoti už geresnį šiame 
krašte gyvenimą tik rinkimais 
yra tokia demokratinė pareiga, 
kurios niekas negali išsižadėti, 
neišsižadėdamas savęs ir savo 
ateinančios kartos. Prieš ją 
pasikėsinimas yra toks baisus, 
kad su tuo pasikėsinimu te
galima lyginti tik komunis
tinius kraštus, tik pačią komu
nizmo sistemą, norinčią žmones 
padaryti vergais ir paprastais 
daiktais. Mes turime būti už 
žmoniškus žmones ir gerą 
valdžią. p g 

Kalbant apie Meksiką ir mek
sikiečius daugeliui susidaro 
vaizdas, kad jie yra banditai, 
nusikaltėliai, nešvarūs_^ielega-
lūs imigrantai, jų nususę kai
meliai prie Amerikos sienos 
deginami tropikų saulės, o jų 
gyventojai su plačiabrylėmis 
skrybėlėmis miega po aukštais 
kaktusais. Net ir aplankę šiau
rinėje Meksikoje jų miestus Ti-
juaną, Mexicalį, Juarez susi
darome skurdų vaizdą. Pažinti 
Meksiką reikia nukeliauti 
giliau į šį kraštą. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
Meksika, kaip Lotynų Ameri
kos kraštas, priklauso Vidurio 
ar Pietų Amerikai, iš tikrųjų jos 
didelė dalis yra Šiaurės Ame
rikos kontinente. Beveik du 
trečdalius jos teritorijos nuo 
JAV skiria Rio Grande upė. Pa
žvelgę į žemėlapį, matome, kad 
beveik pusė Meksikos yra tam 
pačiam geografiniam platume 
kaip Browsville, Texas. Jos 
šiaurinis miestas Tijuana prie 
San Diego — tam pačiam platu
me kaip Charleston, Pietų Caro-
lina. Meksika apima 760,000 
kv. mylių (apie 1,972.000 kv. 
kilometrų) ir ploto atžvilgiu yra 
didesnė negu Prancūzija, Di
džioji Bri tanija, Rytų ir 
Vakarų Vokietija, Ispanija ir 
Italija visas kartu sudėjus. Tu
rėdama 82 milijonus gyventojų, 
Meksika gyventojų skaičiumi 
yra 11-toj vietoj visame pasau
lyje. Ji taip pat yra didžiausia 
valstybė, kurios gyventojai var
toja ispanų kalbą. 

Meksiką slegia 
užsienio skolos 

Maždaug prieš 15 metų į 
pietus nuo Meksikos įlankos 
buvo surasti turtingi naftos ir 
natūralių dujų sluoksniai. Skai
čiuodami gausias pajamas, 
Meksikos vadovai ėmė skolintis 
pinigus iš užsienio bankų, ties
dami naujus kelius, įrengdami 
plieno fabrikus, naujus 
didžiulius pastatus, ge r in i 
uostus. Trumpu laiku Mexic 
tapo moderniška industrine 
valstybe. Tačiau netikėtai apie 
vidurį aštuntojo dešimtmečio 
naftos paklausai sumažėjus ir 
kainoms kritus, jos ūkinio gyve
nimo vadovai tikėjosi, kad tai 
esąs tik laikinis reiškinys, todėl, 
nenorėdami susilpninti indust
rializacijos programos, skolinosi 
dar daugiau pinigų. Bet naftos 
kainos nepakilo tiek, kaip 
anksčiau buvo, ir todėl Meksi
ka pasijuto sunkių skolų slegia
ma, vos bepajėgianti už jas 

mokėti procentus. Šalyj;: kilo in
fliacija. Finansų sistema visai 
sugriuvo. 

1985 m. Mexico city sukrėtė 
smarkus žemės drebėjimas. 
Daugelis naujų pastatų 
sugriuvo. Nustatyta , kad 
nebuvo tinkamos statybos prie
žiūros. Kyšių ėmimas — viena 
iš didžiausių Meksikos gyveni
mo ydų. Yra plačiai žinomas 
posakis: „Vargšė Meksika — 
taip toli nuo Dievo ir taip arti 
Amerikos". 

Europiečiai į Meksiką atvyko 
16 šimtmečio pradžioje. Meksi
koj gyveno įvairios indėnų gen
tys. Europiečiai godūs aukso ir 
pasiryžę pavergti vietinius, su
naikino aztekų civilizaciją, kuri 
buvo gana aukšta. Tai rodo ran
damos iškasenos. Meksikos 
universitetas buvo įkurtas 1551 
m., daug anksčiau negu Har-
ward universitetas Amerikoje. 
Mexico City — vienas iš didžiau
sių pasaulio miestų — auga kas
dien. Jis turi geriausią pasauly
je antropologijos muzu-jų. 

Meksika — tai ne tik dykumų 

žemė, apaugusi kaktusa is . 
Krašto gamta įvairi. Šalia 
aukštų kalnų, dykumų, džiung
lių yra daug derlingos žemės. 
Krašte yra daug žemės turtų. 
Meksika galėtų būti viena iš 
turtingiausių pasaulio kraštų, 
iš tikrųjų yra labiausiai pra
siskolinęs kraštas. Jos daugelis 
gyventojų yra dideliam skurde, 
todėl nesulaikomai veržiasi per 
silpnai saugojamą sieną į JAV. 

Meksikoje prieglaudą buvo 
radęs L. D. Trockis, pretendavęs 
į Lenino įpėdinius, bet ir čia jis 
negalėjo išvengti keršto rankos. 
1940 m. jis buvo nužudytas 
netoli Mexico City. Spėjama, 
kad jis buvęs nužudytas Stalino 
įsakymu. 

Bažnyčios persekiojimas 

Dauguma (96<#) Meksikos gy
ventojų yra ka ta l ika i . 
1926-1929 m. Meksikos vyriau
sybė ėmė žiauriai persekioti ti
kinčiuosius: išvarė du apaštalų 
sosto delegatus ir mėgino su
skaldyti katalikų Bažnyčią, už
darė ar sunaikino daugelį baž
nyčių ir vienuolynų. Religinėms 

laisvėms ginti susiorganizavo 
lyga. Jėzuitas kun. Pro (pilnas 
vardas — Miguel Augustin Pro 
Juarez), pasižymėjęs socialiniu 
veikimu, labdaros institucijų or
gan izav imu ir pogrindžio 
veikla, taip pat įsijungė į šią 
lygą. Kandidatas į Meksikos 
prezidentus Aivaro Obregon 
buvo žinomas kaip religinių in
stitucijų persekiotojas. Jo grįži
mas į valdžią daugeliui sukėlė 
baimę. Kai jis 1927 m. lapkričio 
13 d. važiavo Mexico City pro 
parką, iš pro šalį važiuo
jančio automobilio buvo mesta 
bomba. Jo palydovai pasivijo tą 
automobilį ir jame važiavusius 
tris vyrus sulaikė. Du iš jų pri
sipažino dalyvavę pasikėsinime. 
Kartu su jais buvo apkaltintas 
dalyvavęs sąmoksle kun. Pro ir 
jo brolis Huberto. J ie visi 
keturi prezidento Callas įsaky-' 
mu be jokio teismo buvo sušau
dyti. 

Meksikoje dar tebegyvena tuo 
metu buvęs policijos viršininkas 
Roberto Cruz Diaz, 101 metų, 
kuris sako, kad prezidentas Plu-
tarco Elias Calles jam įsakęs 
kun. Pro ir kitus tris nužudyti 
s u š a u d a n t . Bet ka ta l ika i , 
tyrinėję šį įvykį, sako, kad tokia 
skubi be jokio teismo egzekuci
ja rodo valdančiųjų didelę 

neapykantą tikėjimui. Privati
nis detektyvas Valente Quin-
tana, iš pagrindų ištyręs šią 
bylą, yra nuomonės, jog kalti
nimai be įrodymų prieš kun. 
Pro ir jo brolį Humberto yra 
silpni ir nepagrįsti. Jis sako, 
kad vienas iš suimtųjų buvo 
kankinamas, kol buvo išgautas 
liudijimas, kad kun. Pro daly
vavęs šiame sąmoksle. Prezi
dentas Callas, paskaitęs tik 25 
minutes sąmokslininkų kvotos 
bylą, įsake juos tuojau nubausti 
mirties bausme, kuri buvo įvyk
dyta lapkričio 27 d. 

Kun. Pro paske lb tas 
palaimintuoju 

1988 m. rugsėjo 25 d. popie
žius Jonas Paulius II kun. Pro, 
kaip žuvusį kankinį dėl tikėji
mo, paskelbė palaimintuoju. Tą 
pačią dieną j baziliką (Our Lady 
of Quadalupe) Mexico City su
sirinko 20.000 tikinčiųjų at
žymėti kun. Pro palaiminimą. 
Mišias koncelebravo 30 kunigų, 
jėzuitų ordino, kuriam jis pri
klausė. Po pamaldų meksikie
čiai susirinko pagerbti palai
mintąjį kun. Pro prie Vals
tybinės loterijos pastato, kur 
kadaise buvo tuščias sklypas 
prie policijos įstaigos. Čia kun. 
Pro 1927 m. su savo broliu ir ki
tais dviem buvo be teismo nu
žudytas sušaudant. 

Šis įvykis, kaip rašo Los Ange
les katalikų savaitraštis „The 
Tidings" Meksikoje sukėlė 
kontraversiją, ar kun. Pro buvo 
nužudytas dėl valdžios neapy
kantos prieš religiją, ar jo sušau
dymas be teismo reiškė, jog 
buvo įsitikinta, kad jis tikrai 
dalyvavęs sąmoksle. 

Kalėjimuose kenčiančiais susirūpinę prie ju pavardžių Vilniuje. 

ŽEMĖ STADIONUI 
Naujo stadiono statymo bend

rovė jau nupirko paskutinį že
mės sklypą naujo stadio
no statybai ties 306 W. 37 
St., Chicagoje. Dabar jau atviras 
kelias pradėti statybą. 

ŠIURPI NELAIMĖ 

Tankas, kuriame telpa 25,000 
galionų vandens, spalio 13 d. 
pramušė stogą Paper Box bend
rovės fabrike, 1511 W. 38 St., 
Chicagoje, ir užmušė ter dirbusį 
Rubin Stovall, 61 m. ai.,žiaus. 
Sužeista viena moteris. 

NEKELS NUOSAVYBĖS 
MOKESČIŲ 

Chicagos meras Sawyer paža
dėjo, kad nebus keliami nuo
savybės mokesčiai, bet bus pa
brangintas vanduo, taipgi kai 
kurių leidimų gavimas. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Draugystė šventas dalykas, 
dar labiau pašventinamas 
nelaimėse. 

Dryden 

Mes žmones pavedame Dievo 
gailestingumui, o patys gailes
tingumo taip ir neparodome. 

G. Eliot 
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XXIX. Renginiai 
Jau plaukiame didžiosiose vandenyno platybėse, 

tačiau greitai mes pasinersime beribiuose plotuose, be 
kraštų ir be uostų. Ligi tai įvyks, reikia pakalbėti apie 
kažką, kas yra beveik būtina, norint teisingai suprasti 
atradimus, kokius mums ruošia leviatanas, ir vėles
nes aliuzijas, kurias padarysime ryšium su banginiais. 

Ir taip esu užsimojęs jums pateikti bendrų ir siste-
matinių žinių pluoštą apie banginį. Tai nėra lengva, 
nes mėginsime klasifikuoti sudėtines dalis, kurios 
visumoje sudaro chaosą. Nei daugiau, nei mažiau. 
„Neišmatuojamuose vandenyse negalime tęsti mūsų 
tyrimų". „Nepermatomas šydas dengia mūsų banginių 
pažinimą". „Reikalas yra apie lauką, nusėtą dygliais". 
„Mūsų turimi nepilni duomenys tik dar labiau 
padidina abejones". 

Šitokiais žodžiais apie banginį kalba didysis Cuvier, 
John Hunter ir Lesson, kurie laikomi švyturiais zoolo
gijos ir anatomijos srityse. Tačiau jeigu menkas yra 
mūsų žinojimas, tai mum netrūksta knygų. Kiek tai 
liečia Grenlandijos banginį, vadinamą ..tikruoju ban 
giniu", Scoresby yra didžiausias autoritetas, tačiau jis 
nieko nežinojo ir nieko nepasakė apie sperminį ban
ginį. Palyginus su šiuo pastaruoju, Grenlandijos ban
ginis yra menkniekis, bet to nepaisant, jis uzurpavo 
jūrų sostą. Bet atsižvelgiant į tai, kad jis jau iš seno 

vinomas, o taip pat, kad apie sperminį bangini nieko 
uebuvo žinoma prieš kokius šešiasdešimt metų. ir tas 
nežinojimas didesniam ar mažesniam laipsnyje 
išsilaikė ligi šiol, išskyrus kai kuriuos mokslo ratelius 
ir kai kuriuos banginininkų uostus, tas uzurpavimas 
buvo pilnutinis. 

Visos aliuzijos, surištos su leviatanu praeities 
didžiųjų poetų tekstuose, rodo, kad jiems Grenlandi
jos banginis yra varžovų neturįs vandenyno karalius. 
Bet atėjo laikas naujam vainikavimui. Grenlandijos 
banginis yra nuverstas nuo sosto ir jo vietoje dabar 
viešpatauja sperminis banginis. 

Tėra tik dvi knygos,supažindinančios su spermi-
niu banginiu, ir gana sėkmingai tą tikslą pasiekia. Tai 
Bealio ir Benetto. Abu jie savo laiku buvo gydytojai 
;>nt anglų banginininkų laivų Pietų salose ir abu yra 
tikslūs savo vertinimuose ir patikimi. Originali medžia
ga apie sperminį banginį randama tose knygose, nors 
ir neišvengiamai negausi, bet aukštos vertės Šiaip ar 
.aip. sperminis banginis moksliniu ar poetiniu 
atžvilgiais pilnutmiškai nėra atvaizduotas jokioje 
literatūroje. Kitų rūšių banginių gyvenimas daug 
dažniau buvo pavaizduotas. 

Įvairios banginių rūšys reikalingos visiems supran
tamo klasifikavimo. Nors tai bus tik apybraiža, bet tuo 
pačiu laiku ji bus visais atžvilgiais pilna, turint galvoje 
pastabas, kurios bus pateiktos vėliau. Kadangi niekas 
geriau pasiruošęs nemėgino tai padaryti, pabandysiu 
atlikti aš, pateikdamas savo kuklias pastabas. Nežadu 
nieko pilnutiniško. nes kiekvienas žmogaus darbas, 
kuris sau prisiskirtų tokį tobulumą, tuo pačiu neiš
vengiamai būtų klaidingas. Taip pat nepretenduoju 
duoti smulkaus įvairiu rūšių anatominio aprašymo. 
Mano tikslas vien tik nubrėžti kitologijos schemą. Aš 
esu architektas, o ne statytojas. 

Kitologijos srityje esantį netikrumą parodo ir tas 
faktas, kad daugelyje vietų vis dar tebediskutuojama, 
ar banginis yra žuvis, ar ne. Savo „Systeme de la 
Nature" 1776) Linėjus sako: „Toliau aš skirsiu ban
ginius nuo žuvų". 

Nepaisant visų paduotų įrodymų, aš esu linkęs 
laikytis senų įsitikinimų, kad banginis yra žuvis. Ir 
tai nuomonei patvirtinti šaukiuos į pranašą Joną. Iš
sprendus šį pagrindinį klausimą, kyla kitas, būtent,kuo 
banginis skiriasi nuo kitų žuvų. 

Linėjus nurodo, kad banginis turi plaučius ir yra 
šilto kraujo gyvūnas, tuo tarpu kitos žuvys jo neturi 
ir turi šaltą kraują. Kuriuos kitus esmingus ir tikrus 
apibūdinimus galėtume nurodyti aptariant banginį? 
Trumpai galime pažymėti, kad banginis yra žuvis, iš-
švirkščianti srovę vandens ir turinti horizontalinę 
uodega 

Šis aptarimas, nors kondensuotas, yra ilgų galvojimų 
išdava. Jurų arklys taip pat iššvirkščia vandens srovę, 
šiek tiek panašią į banginio, bet jūrų arklys nėra žuvis, 
nes jis yra amfibija. Be to, antroji mano aptarimo dalis, 
sujungta su pirmąja, turi didelę jėgą, nes yra žinoma, 
kad visos žuvys turi uodegą ne plokščią, o vertikalią, 
tariant nuo viršaus į apačią, išskyrus kelias žuvis, 
kurios turi horizontalinę uodegą. 

Atsižvelgiant į ju dydį. aš skirstau banginius į tris 
knygas (savo ruožtu skirstomas i skyrius), į kurias įeina 
dideli ir maži: 

I. FOLIO BANGINIS, II. OCTAVO BANGINIS, ffl. 
DUODECIMO BANGINIS. 

Kaip folio banginio prototipą siūlau laikyti sper
minį banginį. Octavo — Grampu (grandis piscis — 
didelė žuvis): Duodecimo — 

(Bus daugiau) 
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PASAULIO LIETUVIŲ CE 
Jau praėjo maždaug devyni mėnesiai 
nuo to laiko kai iš naujo, centro idėja, 
pradėjom rimtai rūpintis. Per tą laiką yra 
iškilę nemažai klausimų apie centrą ir 
jo tvarką. Atkreipiant dėmesį, kad kai 
kurie klausimai apie centrą vis kartojasi, 
norime įjuos tiksliai atsakyti. 

1. Ar steigiamas Pasaulio lietuvių centras (PLC) 
užmiesčiuose nekenks lietuvių veiklai pačioje Čika
goje? Ne. Remiame visą lietuvišką veiklą kur ji bebūtų. Dau
gelis lietuvių organizacijų ir asmenų dabar naudojasi įvai
riomis svetimtaučių patalpomis renginiams, lituanistinėm 
mokyklom ir t.t. Kodėl neturėti lietuvių centrą, kuris tikrai 
negrąsina dabartinei veiklai, bet sustiprina tą veiklą dabar 
ir ateityje. 

Atsiliepdami į dabartinius Čikagos ir priemiesčių lietuvių 
veiklos reikalavimus, idealistiškai nutarėm įsteigti naują Lie
tuvių centrą, Lemonte. 

2. Kas yra Pasaulio lietuvių centro savininkai? 
Kiekvienas asmuo ar organizacija paaukojęs $200 yra 
narys. Už tą auką gaunamas vienas balsas. Pirkimo kaina 
aukšta — $1,000,000. Raginame visus aukoti po $1,000. 
Už $1,000 auką narys turi 5 balsus. Tai, visi aukotojai gali 
tapti savininkais. 

PLC pastato išnaudojimu, išlaikymu ir administracija rūpi
nasi PLC taryba. PLC nariai išrinks 9 žmonių tarybą per vi
suotinį narių susirinkimą, kuris bus 1988 m. spalio 23 d. 
12:30 v_p.p. centre. Iki šiol, centro nupirkimu ir įsikūrimu 
rūpinosi laikinoji PLC taryba ir valdyba, kurią sudaro: Al. R. 
Domanskis, A. Katiliškytė, R. Sušinskienė, D. Dundzilienė, 
G. Rimkienė, J. Riškus, M. Jakaitis, L. Slėnys, V. Šoliūnas, 
L. Norusis, R. Burba, V. Januškis, R. Poskočimas, G. 
Bielskus. 

3. Kas gali kandidatuoti į PLC tarybą? 
Kiekvienas narys turint bent vieną balsą gali kandidatuoti 
į PLC tarybą. Norintys kandidatuoti prašome raštu atsiųsti 
pareiškimą Genei Rimkienei iki spalio 22 d. ar skambinti 
246-1938. 

4. Ar dar galima tapti PLC nariu? 
Taip. Aukos. Pasaulio lietuvių centrui priimamos visom 
sumom. Bet, gauti balsavimo teisę reikia paaukoti bent 
$200. Reikia pažymėti, kad nei vienas narys neturės 
daugiau kaip 5% visų balsų, nesvarbu kiek aukos. 

5. Ar Pasaulio lietuvių centras ar Lithuanian Mission 
Center, Inc. (LMC) turi ką nors bendro su bažnyčiom 
ar su Čikagos arkivyskupija? 
Ne. Lemonto bendruomenes bažnytinis komitetas naudo
ja centro koplyčią mišiom ir aktyviai prisideda prie centro 
išlaikymo. Komitetas taip pat, rūpinasi Lietuvių misijos stei
gimu. Šv. Mišios laikomos kas sekmadienį. 

6. Kodėl yra du vardai, Lithuanian Mission Center, Inc. 
ir Pasaulio lietuvių centras? 
Prieš maždaug pusantrus metus LB Lemonto apylinkės 
valdybos pastangomis, buvo įsteigta Illinois valstijoje 
registruota korporacija Lithuanian Mission Center, Inc. Šios 
korporacijos tikslas buvo nupirkti dalį pastato ir įsteigti Lie
tuvių misiją. Planas neįvyko. 1988 m. pavasarį kita grupė 
iniciatorių su jaunatvišku entuziazmu nutarė pirkti visą pa
statą. Ši grupė nematė reikalo dvigubint darbą steigiant kitą 
korporaciją, tai susijungė su pirma grupe. T ryba buvo 
praplėsta ir bendra valdyba sudaryta. Lengvas b^das galvo
t i apie du vardus yra taip: Lithuanian Mission Center, Inc. 
yra korporacijos vardas. Pasaulio lietuvių centras yra pasta
to vardas. Lithuanian Mission Center, Inc. organizacijos tiks
las yra nupirkti tą pastatą (tas tikslas jau atsiektas) ir jį 
išlaikyti, kad visi lietuviai galėtų juo naudotis kultūriniam, 
moksliniam ir religiniem reikalams. 

\ 

7. Ar PLC priklauso kokiai lietuvių organizacijai? 
Ne. Kviečiamos visos lietuvių organizacijos įsijungti į PLC 
narių eiles ir naudotis pastatu. Sekančios organizacijos jau 
tapusios PLC nariais: Lemonto LB $1000 Lithuanian 
American; Republicans $1000; L.S.T. Korp! Neo-lithuania 
$1000; Tėvai Jėzuitai $1000; A.S.K. Lituanica $200; 
Aušros Vartų tuntas $200 ; Lietuvių skaučių seserija $200; 
Nerijos tuntas $200. 

8. Jeigu reikėtų LMC, Inc. likviduoti, kur eitų visi 
surinkti pinigai? 
LMC, Inc. yra JAV valdžios pripažinta kaip 501(c) (3) nepeln
inga organizacija. Likvidavimo atveju, pagal federalinius 
įstatymus, turtas turi būti atiduotas panašiai 501 (c) (3) 
nepelningai organizacijai Nariai nubalsuotų kam turtas 
pereitų. 

• 

9. O, kaip išsilaikys toks didelis pastatas? 
Jau dalis pastato išnomuotas įvairiems reikalams. Nau
dojama: Koplyčia Šv. Mišiom kas sekmadienį: klasė kasdien 
Žiburėlio Montessori mokyklėlei; 14 klasių dabar jau, kas 
šeštadienį Maironio litua'nistinei mokyklai; kasdien klasė 
mankštos pamokom; keturi kambariai įvairiem bizniam ir 
trys butai gyvenamam sparne. 

Taip pat, jau abi salės išnomuotos keliem renginiam: 
spalio 21 — PLJS ruošia Svajonių aidų koncertą, spalio 22 
— Jūrų skautai ruošia Puota jūros dugne, lapkričio 19 — 
Lemonto bendruomenės balius, gruodžio 11 — PLC Madų 
paroda, gruodžio 31 — PLC Naujų metų sutikimas. 
Kviečiame visus PLC aplankyti. Norint daugiau informacijos 
apie PLC naudojimą bizniam, organizacijų susirinkimam ar 
būstinėm, būtų ar salių nuomavimui prašome skambint pa
stato admnistracijai, 257-8787. 

LIETUVIŲ CENTRAS, 
LEMONT, IL 

TAIP, PRITARIU, PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO STEIGI
MUI IR KAD REIKIA PASINAUDOTI PROGA GAUTI 
$ 2 0 0 , 0 0 0 NUOLAIDĄ IR TAPSIU ŠIANDIEN PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRO NARIU. 

AUKA: 
$25.000 Fundatorius 
$10,000 Mecenatas 
$ 5,000 Garbės rėmėjas 
$ 2,000 Rėmėjas 
$ 1,000 Steigėjas 
$ 200 Narys 
$ Aukotojas 

Pavardė, Vardas 
Adresas 

Parašas 

Norėčiau savo 
dabar 

auka. išmokėti taip: 
kas mėnesį. kas savaitę 

AUKAS SIŲSTI: 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 

511 E. 127th Street 
Lemont, III. 69439 

10. Kiek pinigų surinkote ir kokios buvo pirkimo 
sąlygos? 
Nuo 1988 m. balandžio iki dabar suaukota daugiau kaip 
$220,000. Pastatas nupirktas rugsėjo 1 d., bet mokesčius 
turime pradėti mokėti tik 1989 m. vasario 1 d. Jeigu galim 
išmokėti pilnai paskolą iki 1988 m. gruodžio 3 1 d . galima 
pasinaudoti $200,000 nuolaida už ankstų išmokėjimą. Tad, 
matot, kad DABAR JŪSy PARAMA YPATINGAI REIKŠ
MINGA. SIŲSKITE AUKAS, TAPKITE NARIAIS. 

11. Ar PLC aukojant galima pasinaudoti savo darbo
viečių Matching Fund programomis? 
Taip. Mes jau net vieną sąrašą kompanijų, kurios turi tas 
Matching Fund programas esam išsiuntinėję visiem 
nariams. Kitas sąrašas bus išdalintas narių susirinkime. 
Pasiteiraukite savo darbovietėse ar jūsų kompanija padvi
gubina ar patrigubina auką institucijom, kuriom jų darbi
ninkai aukoja. 

12. Negaliu dabar aukoti $1000 ar daugiau, ar galiu 
išmokėti tą sumą per metus? 
Taip. Mielai priimame bet kokią auką. kiekvienas palei savo 
kišenę. Išpildykit atkarpą ir pažymėkit po kiek norėtumėt 
aukoti kuriam laikotarpiui. Pvz. $100 kas mėnesį 10 
mėnesių. 

13 Neturint galimybių dabar aukoti pinigų, ar galima 
kitu būdu prisidėti prie PLC? 
Taip. Nežiūrint to, kad pastatas puikiai įrengtas, jis stovėjo 
nenaudotas maždaug keturis metus. Jam reikia daug 
tvarkymo ir valymo. Ieškome savanorių valymui, dažymui, 
remontui ir t.t. Jeigu galit prisidėti skambinkit 2 5 7 - 8 7 8 7 . 

Kviečiame visą lietuvių 
visuomenę ir organiza
cijas naudotis PLC pa
talpomis; dabar, jau 
yra išnuomavimui: 

BUTAI 
didesni ir mažesni 

KAMBARIAI 
Ilgesniam arba 
trumpam laikui 

SALĖS 
Pobūviams, repeticijoms 

šokiams ir t.t.; 
iki 350 vietų 

SUSIRINKIMŲ 
KAMBARIAI 

Įvairaus didžio 

RAŠTINĖS 
Profesiniams, verslo 
ar organizaciniams 

rekalams 

SANDĖLIAI 
įvairaus dydžio, 
saugiam daiktų 

pasidėjimui 

SPORTO SALĖ 
Krepšiniui ar tinkliniui 

"RACQUETBALL" 
AIKŠTĖS 

(Kaip lietuvškai? ...) 

Pasaulio Lietuvių Centras 
yra visų lietuvių naudo
jimui; todėl, kainos yra 
prieinamos ir sąlygos 
—lanksčios! 

Skambinti 257-8787 

Pasaulio Lietuvių 
Centro Valdyba 



St. Petersburg, Fla. 
S U K A K T U V I N I N K A S 

J U S T A S P U N K R I S 
S a v a n o r i s kū rė ja s J u s t a s 

Punkris , dabar gyvenantis Gulf-
port, FL, anksčiau — Chicagoj, 
a t š v e n t ė 90 metų a m ž i a u s 
sukakt į . 

Savanoris kūrėjas Justas Punkris 

J . P u n k r i s gimė 1898 m. 
spalio 8 d. Papiškių ka ime, 
P u š a l o t o valsč . , P a n e v ė ž i o 
apskr. Lietuvai paskelbus nepri
k lausomybę , 1918 m. įstojo 
s a v a n o r i u j L i e t u v o s ka
r iuomenę ir dalyvavo kovose. 
Pas iba igus nepriklausomybės 
kovoms, išėjo į atsargą ir dirbo 
valsčiuje, banke, lentpjūvėje 
„Eg lyne" ir Lietūkyje. 

1929 m. sukūrė šeimą su Ma
rija Jundzela i te ir iš Panevėžio j 
pe r s ikė lė į K a u n ą ir buvo j 
L i e t ū k i o m a š i n ų s k y r i a u s j 
vedėju — direktorium. Artėjant j 
rusų raudonajam antplūdžiui , | 
1944 m. su šeima pas i t raukė į Į 
Vokietiją, o karu i pasibaigus, į 
per Angliją ir Kanadą pasiekė i 
J u n g t i n e s Amerikos Valstybes 
ir apsigyveno Chicagoje. 

P u n k r i a i išaugino du sūnus , 
su l aukė dviejų vaikaičių bei 
dviejų provaikaičių ir džiaugia
si, kad lietuviškas žodis ir daina 
ilgai skambės šiame krašte . J ie 
t ik ra i nepamirš , kad jų senolis 
kovojo už laisvę ir l ietuvišką 
žodį. 

V a i k a m s išsisklaidžius po 
plačią ją Amer iką , s e n e l i a i 
P u n k r i a i iš Chicagos persikėlė 
į ši l tesnį kl imatą Floridą ir 
r a m i a i l e idž ia p e n s i n i n k ų 
dienas , dalyvaudami ir rem
dami lietuvišką veiklą. 

Savo 90 metų sukakt ies pro
ga J u s t a s Punkr i s padidino 
tu r imą Lietuvių Fonde įnašą 
100 dol. 

D a u g sve ika tos ir gražių 
a u k s i n i o saulėleidžio d ienų 
P u n k r i ų šeimai. j ^ TJ. 

A.tA. 
JONAS PALILIŪNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 18 d., 5:45 vai. vakaro, sulaukęs 80 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pociūnų kaime. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena Strazdaitė, 

sūnus Algirdas, marti Mary Ann, duktė Živilė Šimaitienė, 
žentas Stasys, anūkė Daina. Kanadoje: sesers sūnus Petras 
Masys su šeima, svainė Emilija Grabauskienė, vyras Vytas, 
su šeima. Lietuvoje daug giminių. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, spalio 21d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus - Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 22 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j 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 žmona, sūnus, duktė ir kiti giminės. 

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

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KLARA GEČIENĖ 

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Motiną, kurios netekome 1985 m. spalio 
26 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 26 d. 7 vai. 
ryto Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, Philadelphia, Pa. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Klaros sielą. 

Nuliūdęs sūnus Algis Gečas. 

Mielai 

A.tA. 
KUNIGUNDAI UŽUPYTEI 

KEBLINSKIENEI 

mirus, jos vyrui PRANUI, šeimai ir seserims, reiškia
me gilią užuojautą. 

Pusseserės ir pusbroliai: 
Julija Saulius Vailokaitytė 
Algis Vailokaitis 
Antanina ir Domas Vailokaičiai 

INDELIS 

$50,000 

10,000 

5,000 

KUFiSAS 
METINIS 
PRIEAUGIS 

8.250% 8.509o/o 

7.900% 8.137% 

7.700% 7.925% 
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". 

*3Čfc* Founded 1924 
fįmerican Security Federal 

n 
ESEE 

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

HELPING YOUGROVV. 
• The Amjrican Way 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1988 m. spalio mėn. 18 d. 3:30 vai. ryto Kaune, Lietuvoje, 
sulaukės beveik 99 m. amžiaus, savo mylinčios žmonos 
Kazimieros ir šeimos draugės Levutės globoje, mirė meno is
torikas, karštai mylėjęs Lietuvą ir visą.gyvenimą pašventęs 
Lietuvos meno puoselėjimui, 

A.tA. 
prof. PAULIUS GALAUNĖ 

Velionis buvo pašarvotas Kauno valst. M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejuje. Po gedulingų pamaldų Šv. Antano 
bažnyčioje Kaune buvo palaidotas spalio 20 d., ketvirtadienį, 
Petrašiūnų kapinėse su visomis tradicinėmis, lietuviškomis 
religinėmis apeigomis. 

Nuliūdę: duktė Galaunyte-Kaupienė-Augūniene. 
anūka i : J ū r a t ė Kaupaitė, Algis Kaupas ir žentas Algis 
Augūnas . 

DRAUGAS, ke tv i r tad ien is , 1988 m. spalio mėn. 20 d. 

Kada valgai duoną, a r pagal
voji apie prakaitą, lašėjusį nuo 
daugelio kaktų, kol tą duoną 
uždirbo. 

R. Tagore 

Jokia kosmetikos pr iemonė 
negali pasalinti tų linijų, kur ias 
veide įbrėžė egoizmas, pavydas, 
rūpesčiai ir blogos mintys . 

O. S. Marden 

J CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169 

Norint ie j i P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią Įstaigą, p rašome 
paminėt i , kad esate arba.nonte būl i 
Rimo S t a n k a u s klijentais. Nuosa
vybės įka inav imas n e m o k a m a i . 

House for sale o> ov/ner — Hickory Hills 
prime area, bnek ci-ievė 3 beerooms: 1:/2 
baths; Irg kitenen, forma! dir.ing room, liv-
ing room. farrttty room fireplace. centrai air. 
2V2 car attached garage; lot 77x130. 
$129.000 Call 598-0791. 

(W« KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbai te l Mayer dėl sąžiningc patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

REAL ESTATE 

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

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - IHSUFANCB 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEf PARDAVIME NUOSAVYB'lŲ. 
NemoKa^na: |Ka;nuOjamė]ūsų nuosa

vybę, 'aip pat pastatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkei mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašą,, skambinti ar 
užeit pas 

B U D R A I T I S REALTY 
6600 S . Pulaski 

767-0600 

2 story apt . for sale 1st f I: 5V2 rms (3 
bdrms) 2nd f l . : 5V2 rms (3 bdrms) 
Garden apt — 4 rms (2 bdrms) 2 car ' 
garage $149.900 Call 7 3 5 - 4 9 5 2 -

FOR SALE 

Namas apžiūrė j imui 
Sekmadien į , spal io 23 d., 1 • 4 v . p.p. 

11248 S. St . Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis . bi-level" namas su 1-3/« prausyk
los; L formos valgomasis įrengtas rūsys: 
šeimos kamb su židiniu. ..Thermal'" lan
gai; aluminio tr im", daug priedų Skubė
kite 

N o . 3 2 0 — 84th & Haml in . 6 kamb 
mūrinis n a m a s ; 3 m i e g . kamb. ; ištisas 
rūsys; a lumin io „ t r i m " ; atvira veranda; 
didelis k iemas; IV2 auto garažas; nau
jas s togas ; puikiai išlaikytas. Pama
tykite d a b a r 

No. 328 — 65th & Kllbourn Gallagher 
A Henry Bi-Level 7 kamb. mūrinis ,.bi-le-
vel" : 4 dideli mieg.; I V i prausyklos, valg. 
kamb.; gražus šeimos kamb.; šoninis įva
žiavimas; 2 auto mūrinis garažas, alumi
nio . . t r im"; caug priedų; St. Bedės parapi
ja. Skubėkite' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite Darduoti. tik pa-
3'<anbmkit« telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkminga' ums patarnaus Mes jums 
jaltme pade?. nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambėkite skubiai — 
1abar 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

M i S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsi t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
oas m u s 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«st 95th Stret 

T« i . — GA 4-8654 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Di rbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

2 4 " AMBER NECKLACE HANC-
CRAFTED IN BEADS OF VARIOUS SI2E 
AND SHAPE. VERY DISTINCTIVE AND 
UNIOUE SAMPLE OR PHOTO AVAIL-
ABLE FOR VIEVVING. $125.00. 935-5676. 

Parduodami nauji, vyriški, ilgi 
avies kailio kailiniai. 

Tel. 312-471-2457 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a. Su šiluma. Mar-
quette Parko apyl. Galima užimti 
nuo spalio 4 d. 

Tel. 460-4055 

For ront 3 bdrm home: full bsmt., 2 
car garage, fenced yard; $650 per mo. 
+ security. VVhen calling speak 
English. Tel. 284-0320. Nov. 1 
oceupancy. 

Išnuomojamas labai šviesus 5 
kamb. butas Marquette Parko 
apyl. Suaugusiems. Be gyvuliukų. 
Tel. 476-7464. 

FOR RENT 
Palos Heights Area, Deluxe ex-
tra large 1 & 2 bdrm apts. a/c & 
appls.. heatincl.. balc's, 1 st fl. Sr. 
Cit. disc. No pets. 767-3621. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas, 
Bridgeport apyl., netoli Halsted g-
ves. Geras susisiekimas. 

Tel. 254-6440 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo (rengimus ir pakeičiu vandens 
ši ldytuvus. 

ALBIN BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

A.tA. 
ELENA MILERIENĖ 

BIELIAUSKAITĖ 

Gyveno Melrose Park, IL. 
Mirė 1988 m. spalio 18 d., sulaukusi 97 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. Pernaravos parapi

joj, Juodžių kaime. Amerikoje išgyveno 78 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnus Jaunutis Dagys 

su žmona Antanina, jo sūnus Linas su žmona Rita, giminaitė 
Frances Bachiliunas, vyro brolis Jurgis Mileris su šeima. Lie
tuvoje brolis Adolfas su šeima, sesers ir brolio vaikai Alvy-
tis, Aldona, Romas ir Raimundas su šeimomis ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas spalio 20 d., ketvirtadienį nuo 5 iki 9 
v.v. Borman Funeral Home koplyčioje, 16 & Lake St., Melrose 
Park, IL. 

Laidotuvės įvyks spalio 21 d., penktadienį. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčią, 
Melrose Park, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Mt. Carmel kapines, Hillside, 
IL. 

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

Nuliūdę sesers s ū n u s J a u n u t i s Dagys su šeima. 

Laidotuvių direkt. Borman Funeral Home. Tel. 344-0714. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

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 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Dona ld M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio mėn. 20 d. 

x Praėjusi šeštadienį Con-
rad Hilton viešbutyje įvyko tra
dicinis Chicagos konsulanmo 
korpuso pagerbimas, kurj kas 
metai ruošia Tarptautinių 
santykių biblioteka. Jame daly
vavo apie 800 asmenų, jų tarpe 
ir būrelis lietuvių. Ta proga Lie
tuvos generaliniam konsului 
Vacį. Kleizai teko pasikalbėti su 
žinomu šio kraš to radijo 
komentatorium Pau! Harvey. 
Jis labai domisi mūsų reikalais 
ir prašė jį nuolatos informuoti 
apie įvykius bei pasikeitimus 
Lietuvoje. 

x Alytaus ir jo apylinkių 
monografijos, parašytos Tado 
Navicko, išleistos Lietuvių is
torijos draugijos, sutikimas bus 
šį penktadienį, spalio 21 d.. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Su knyga supažindina Juozas 
Masilionis, ištraukų paskaitys 
Pedagoginio lit. instituto stu
dentės. Dalyvauti kviečiami 
visi. 

x Filatelijos ir numizma
tikos paroda atidaroma spalio 
22 d., šeštadienį, 10 vai. r. Šeš
tadienį veiks ligi 6 v.v., o 
sekmadienį 10 - 3 v. Kviečiami 
visi gausiai dalyvauti. 

x „Svajonės" buvo geros, 
bet „Svajonių Aidai" yra daug 
geresni! įsitikinsite patys per 
,.Svajonių Aidų" koncertą 
spalio 21 d., penktadienį, 8 vai 
vak. Lemonte ir spalio 23 d., 
sekmadienį, 3 vai. Jaunimo 
centre. 

x Studentų Ateitininkų są
jungos centro valdyba rengia 
„Šikšnosparnį" Dainavoje 
spalio 28-30 dienomis. Progra
moje — SAS suvažiavimas, susi
pažinimas ir kaukių balius. 
Daugiau informacijų yra aplink
raštyje arba galima skambinti 
Dariui Polikaičiui tel. 434-2243 
(vakarais'. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė pra
deda programą, įtaisydama 
laboratoriją, kart u su Moraine 
Valley Community kolegijos 
kraujo tyrimo sistema. Tai pra
sidės nuo ateinančių metų sau
sio mėnesio, ir mokiniai rota
cine tvarka tris savaites stu
dijuos Sv. Kryžiaus ligoninėje. 

x „Patr ia" , 2638 W. Tlst 
Street. Chicago. 111., savininkai 
Frances ir Anatolijus Siutai už 
parduotas ,.Draugo" knygas 
atsiuntė 200 dol. ..Patria"' yra 
naujoje vietoje, gražiai įrengta, 
joje galima gauti įvairiu dova
nu vykstantiems Į Lietuvą, 
kaip video ir audio magnetofo
nai, televizoriai, siuvimo maši
nos ir kiti namuose naudojami 
elektroniniai aparatai. Ten pat 
galima gauti dienrašti ,*,Drau-
gą" ir kita lietuvišką spauda. 

x Tinkamą naudoti Lietu
voje vioeo ir s tereo aparatū
rą siunčiu Į kitas valstijas. 
Sudarau iškvietimus ir siunčiu 
kargo. Tel. 312-430-4145. Ge
riausia skambinti rytais . Ra
šykite: Romas Pūkštys , 9040 
S.Roberts Rd., Hickory Hills. 
IL 60457. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais ^mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 
x Lietuvių fotografų 17-

-sios metinės parodos atida
rymas bus šj penktadienį, 
spalio 21 d. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Atidarymo žodj tars 
Eugenijus Būtėnas. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti. 

(sk.» 

x „Lietuviškų Užgavėnių" 
papročiai yra įdomūs, linksmi. 
Dainavos ansamblis kviečia 
visus atsilankyti į šį pastatymą 
ir pasidalinti linksmais momen
tais spalio 30 d. Marijos aukš. 
mokyklos salėje. 

x Antro kaimo aktoriai — 
Eug. Butėnas. Dana Mikužienė, 
Alida Vitaitė, Edis Tuskenis ir 
Jurgis Riškus atliks meninę 
programą Chicagos jūrų skau-
tijos tradicinėje „Puotoje jūros 
dugne". Puota ruošiama šį šeš
tadienį, spalio 22 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių centre Lemonte. Visi 
kviečiami. 

x Vytenis Statkus, Lietuvos 
kariuomenės istorikas, šiuo 
metu yra Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro konsul
tantas kariniams reikalams. Jis 
ruošia muziejų Jaunimo centro 
antrame aukšte, kuris bus ati
darytas gruodžio mėn. Muzie
jaus viena dalis eksponuos ka
rinius ordinus bei ženklus. 
Muziejų direktorė yra Nijolė 
Mackevičienė. 

x LKVS Ramovės Chica
gos s k y r i a u s ramovėnai 
drauge su DLK Birutės drau
gijos centriniu skyrium, Vytau
to Didžiojo šaulių rinktine, Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopa 
ir Cicero jūrų šaulių kuopa 
„Klaipėda" rengia žurn. Kariui 
paremti kavutę spalio 23 d., 
sekmadienį. 3 vai. p.p. Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės salėje. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Vilniaus Vingio pa rke 
iietuv:u pasirinkimas video 
filme bus rodomas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v.p.p. Progra
moje dalyvauja kun. Juozas Juo-
zevičius. Gydytojas praneša apie 
strėnų skausmų (ataugų) tvar
kymą. Kraujospūdžio mata
vimas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. Vi
siems įėjimas laisvas. 

x Prof. Balio Vitkaus atmi
nimui Tautos fondui — Lietuvos 
laisvinimo reikalams sudėta 
1120 dol. aukų. A.a. profesorius 
buvo vienas iš pirmųjų Tautos 
fondo talkininkų ir rėmėjų. 

x I rena Radienė iš Chica
gos, 111., užsisakė naujausių lei
dinių ir paaukojo 25 dol. lietu
viškos knygos palaikymui. Nuo
širdus ačiū. 

x Sekmadieni, spalio 30 d. 
2 v.p.p. Jaunimo centro ka
vinėje bus rodomi vėliausi video 
iš Lietuvos: tautinės vėiavos pa
kėlimas pilies bokšte, susi
rėmimas su milicija Gedimino 
aikštėje, bado streikas, de
monstracija Ignalinoje ir 1.1. 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $500 Kazimieras 
Sapetka. po $200 Jonas Lioren-
tas, Jonas ir Vanda Prunskiai. 
po Si00 Eugenija Bartoševičius, 
kun. P ranas Jokūbai t i s , 
Akvilina Musteikienė, Adelė 
Staniulienė. Prašome aukas 
siųsti ir lapkr. 12 d. pokyliui 
bilietus įsigyti LF būstinėje — 
3001 W. 59th St.. Chicago, IL 
60629. { s k ) 

x Lietuvos Dukterų ruošia
mas Rudens pokylis jau čia 
pat — šeštadienį, 7 v.v. Jaunimo 
centre.' Visu lauks puikios vai
šes, maloni nuotaika, gausūs 
laimikiai. Bilietai - 2735 W. 71 
g-vė nuo 10-5 v.v. Prašome daly
vauti! 

(sk) 
x Liet. Fondo vajaus po

kylyje, kuris įvyks lapkričio 12 
d. Martinique salėje, menine 
programos dalį atliks antra-
kaimiečiai. Paaukoję LF 100 
dol. gauna vieną svečio bilietą, 
įnašus siųsti ir bilietą įsigyti 
galima LF raštinėje. 3001 W. 
59th St„ Chicago. 

'sk> 

Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė „Drauge" su spausdinimo specialistais. Iš kairės: Jonas Kuprys, 
Ann Jillian. Andrius Baltrušaitis ir Rudy Angeloni. 

Nuotr. A. Murcia 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUSIPAŽINKIME SU 
„SVAJONIŲ AIDŲ" 

VIENETU 

Nors jau nemažai buvo ra
šoma apie šį dainos vienetą, bet, 
kaip jau esu patyrusi, svarbią 
informaciją ir žinias reikia vr-
siems kartoti bent 3 kartus, kad 
protas galėtų viską prisiminti ir 
toliau įvykdyti. 

Taigi susipažinkime (ir vėl) su 
Australijos „Svajonių Aidų'' 
dainos vieneto nariais. Vieneto 
muzikinė vadovė ir pagrindinė 
vokaliste yra Virginija 
Bruožytė. Jos lyrinis sopranas 
buvo girdimas per praėjusius 
„Svajonių" koncertus. Ji įsigijo 
Bachelor or Music Melbourao 
universitete, buvo priimta į 
Victoria valstijos operą ir daina
vo operose „Turandot" ir „Figa
ro vestuvės". Dabar Virginija 
dėsto muziką gimnazijoj ir dai
nuoja Victoria valstijos operoj. 

Grupės vadovė ir akompania-
torė — Zita Prašmutaitė, kuri 
nuo 1970 metų talkina Melbour-
no „Dainos" sambūriui ir pa-

x Jol i ta Leonas, Chicago, 
111., pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir visa šimtine. J. Leoną 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x P ranas Baltakis. Silver 
Springs, Md.. pratęsdamas dien
raščio prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę. P. Baltakiui, mūsų gar
bės prenumeratoriui, už auką 
labai dėkojame. 

x Vytenis Buksnys, Hous-
ton, Tx., pratęsė „Draugo" pre
numeratą su visa šimtine. Vyt. 
Buksni skelbiame garbės 
prenumera tor ium, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Marija Noreika, Matulai
tis Nursing Home. Putnam. 
Conn., mūsų garbės prenumera-
torė. „Draugo" rėmėja, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su visa šimtine. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kun. Vytautas A. Palu
b inskas , New York, N.Y.. 
..Draugo" nuoširdus rėmėjas, 
per redakciją atsiuntė 50 dol. už 
gerai dedamą informaciją. Nuo
širdus ačiū. 

x Vincas Pavi lč ius , Chi
cago, 111., mūsų nuoširdus rėmė
jas, lietuviškų organizacijų dar
buotojas, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. V. Pavilčių 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos tariame nuoširdų ačiū. 

x Mečislovas Žeimys iš Chi
cago. 111., parėmė „Draugą" 20 
dol. auka ir pratęsė prenumera 
tų vieneriems metams. M. Žei
mį skelbiame garbės prenume
ratorium, o už rėmimą savos 
spaudos labai dėkojame. 

rapijos chorui. Su Dainos sam
būriu, kaip choristė ir akompa-
niatorė, dalyvavo V-toje Dainų 
šventėje 1978 m. Toronte ir po 
to sėkmingai gastroliavo su 
„Svajonėmis" Šiaurės Amerikoj. 

Prie šių mums jau pažįstamų 
ir matytų talentingų lietu
vaičių, prisideda ir Virginijos 
brolis Arūnas Bruožis. Nors 
jam tk 22 metai, bet jo muzikinė 
karjera tęsiasi jau 19 metų — 
pirmą kartą išėjo į sceną bū
damas trejų metų, dainuodamas 
duetą su Virginija. Jis šiuose 
koncertuose gros gitara ir kar
tu su sesute padainuos keletą 
dainų. 

Jauniausias grupės narys — 
ta i būbnininkas Tomas Zda
nius. Pradėjęs jais groti dar bū
damas mokykloj, vėliau ėjo pas 
profesionalus mokytojus pasito
bulinti šioje srityje. 1986 metais 
Tomas grojo su „Svajonėmis'' 
Australijos koncertų kelionėse. 
Kaip ir Arūnas, Tomas groja 
Melbourno lietuvių jaunimo 
orkestre „Dabar". 

„Svajonių Aidai" lyg senovės 
šaukliai, keliauja per trijų kon
t inen tų dešimtį šalių, ra
gindami jaunimą tęsti VI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so pradėtus darbus, neužmiršti 
savo tėvų žemės, likti ištikimais 
savo tautai. 

Šie keturi Australijos lietuvių 
jaunimo atstovai nepagailėjo 
paskirti metus laiko lietuviškai 
dainai, su kuria jie tikisi pa
gyvinti Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos veiklą, išjudinti 
aplankytų vietovių jaunimą ir 

pagarsinti 1991 metais Pietų 
Amerikoj įvykstantį VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą. 

Dabar jau pažįstame „Svajo
nių Aidų" narius ir jų tikslus, 
beliko tik kaip galima daugiau 
dalyvauti jų koncertuose. Chi-
cagoj šiuos koncertus ruošia 
JAV LJS Chicagos skyrius. Lie
tuvių centre Lemonte „Svajonių 
Aidų" koncertas bus penkta
dienį, spalio 21 d., 8 vai. vak. 
Sekmadienį, spalio 23 d„ 3 vai. 
p.p. „Svajonių Aidai" kon
certuos Jaunimo centre. Savo 
dalyvavimu paremsim šiuos 
žavingus, iš taip toli atvyku
sius, jaunus dainininkus . 
Kaip geriau išreikšti jiems savo 
padėką ir parodyti savo pasi
tenkinimą, negu sausakimšai 
pripildyti koncertų sales. Atėję 
nenusivilsite! 

Rita Likanderytė 

l NUOSAVUS NAMUS 

Visi žinome, kaip yra smagu 
kraustytis iš nuomojamo buto į 
nuosavus namus, kaip su 
entuziazmu dirbame aplinkui, 
kaip šluojamės, gražiname, 
tvarkome. 

Spalio 29 d. Maironio lituanis
tine mokykla keliasi į nau
jus namus Lietuvių centre, 511 
East 127th Street, Lemont. Mo
kinių tėvai išdažė klases. Jau 
suplaukė suolai, stalai, netru
kus bus ir lentos. Prieš kraus
tantis, reikia viską galutinai 
apšvarinti, išblizginti langus, 
nušveisti grindis, pakabinti 

užuolaidas. Reikia sparčiai dirb
ti, kad spalio 29 būtų švari, 
graži ir atmintina. 

Aukokime pinigais, prisidėki
me darbu, kad ši mokykla, 
kurią lanko 140 mokinių, 
turėtų viską, ko mokyklai 
reikia. Be mokyklos, be jos 
mokinių, lietuviška ateitis 
tuščia ir beveidė. Paskutiniųjų 
mėnesių įvykiai Lietuvoje rodo, 
kad lietuvybė nėra abstraktas, 
kad ji labai gyva ir konkrečiai 
apčiuopiama. Šios vasaros de
monstracijose matėme tautos 
gyvastingumo, noro gyventi ir 
klestėti įrodymą. 

Dirbame čia, dirbame ten, ir 
audžiame savo tautos kasdie
ninį audeklą iš dviejų pusių: 
tėvynėje ir išeivijoje. Audeklo 
grožis priklauso nuo mūsų ir 
mūsų pastangų. Viena iš to au
deklo tulpių yra Maironio litu
anistinė mokykla. Audžiame ir 
tikime, kad „ateis diena, kai 
tėvynė bus laisva!" 

Prašome visus prisidėti prie 
mokyklos įrengimo — dosnia 
auka ir darbu. Spalio 22 d. pa
mokų nebus. Visi renkamės 
talkon, ginkluoti valymo prie
monėmis Lietuvių centre nuo 9 
v.r. iki 1 v.p.p. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinti direkto
rei Laimai Tr inkūnienei 
257-5220 arba tėvų komiteto 
pirmininkui Linui Norušiui 
349-3866. Iki pasimatymo! 

Sniegą Masiulienė 

Lietuvos. Dviejose pereitose pa
rodose buvo išstatyti vos kelių 
Lietuvoje gyvenančių fotografų 
darbai. Šįmetinėje net septy
niolika jų parodys savo kūrinius 
Čiurlionio galerijoje. Parodos 
rengėjai (Budrio vardo Lietuvių 
foto archyvas) turėjo pakeisti 
etiketę „Lietuvių išeivių foto 
paroda" į paprastesnę „lie
tuvių", tuo parodydami soli
darumą ir vientisumą su tos 
pačios minties ir tų pačių kūry
binių siekių lietuviais foto me
nininkais, gyvenančiais visame 
pasaulyje, neišskiriant pačios 
svarbiausios bazės, esančios 
tėvynėje. 

Parodos konkurso tema yra 
„Miestas". Atsilankiusieji į pa
rodos salę galės balsuoti už 
jiems geriausius miesto vaizdus. 
Pasibaigus parodos laikui 
(uždaroma spalio 30 d.), bus 
paskelbti balsavimo rezultatai 
ir laimėtojams įteiktos premijos 
— 150 dol. už pirmą premiją, 
100 — už antrą, 50 — už trečią. 
Parodos pabaigtuvės ir premijų 
įteikimas bus specialioje vaka
ronėje Jaunimo centro kavinėje 
lapkričio 4 d. Rengėjų vardu dr. 
Milda Budrienė apdovanos 
laimėtojus piniginėmis gė
rybėmis, o fotografas Stasys 
Žilevičius parodys savo skaidres 
apie pasaulio miestus. 

Šios parodos proga yra išleis
ta nauja Algimanto Kezio 
knyga, angliškai pavadinta 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Laima Trinkūnienė 
kalba, o jos kairėje stovi vicedirektorė Agnė Katiliškytė. 

„Svajonių Aidų" ketvertukas iš Australijos koncertuos Chicagos Jaunimo 
centre spalio 23 d. 3 vai. Matyti: Virginija Bruožytė, Zita Prašmutaitė, 
Arūnas Bruožis ir Tomas Zdanius. 

ŽAGARĖS KLUBAS 
Lietuvių Žagarės klubo narių 

susirinkimas buvo rugsėjo 24 d. 
Zigmant Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Pirm. Emily Nem-
chausky atidarė susirinkimą 
1:20 vai. po pietų ir pasveikino 
po atostogų atsilankiusį mažą 
būrelį. Apgailestavo labai, kad 
nariai nesilanko ir pranešė, kad 
yra mirę 3 klubo nariai — An-
na Gudaitis mirė gegužės 9 d., 
palaidota 12 d., Theresa Palonis 
mirė liepos 23 d., palaidota 27 
d„ Julia Warnis mirė rugsėjo 12 
d„ palaidota 16 d. Gėlės buvo 
pasiųstos klubo vardu. Pirm. 
prašė visus atsistoti vienos mi
nutės tylai ir pagerbti mirusias 
nares, šeimoms išreikšta grli 
užuojauta. 

Nutarimų rast. perskaitė per
eito susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas su pagyri
mu. Taipgi gautas laiškas iš Jo-
sephine Masilionis, kuri dabar 
yra išsikėlusi iš Chicagos, ar
čiau dukters. Ji buvo klubo 
kontrolės raštininkė. Mes jos la
bai pasigendame. Taip pat 
gautos dvi padėkos kortelės nuo 
Warnių ir Gudaičių šeimų. 

Žagarės klubo nariai mažėja 
po truputį. Pirmininkė pranešė, 
kad kitas susirinkimas bus lap
kričio 26 d. ir po susirinkimo 
bus kalėdinės vaišės. Kvietė 
visus gausiai atsilankyti. Tai 
bus metų pabaigos susirinki
mas. Po šio susirinkimo visi na
riai buvo pavaišinti ir linksmi 
skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

17 LIETUVIŲ 
FOTOGRAFŲ PARODĄ 

ATIDARANT 

Šį penktadienį, spalio 21 d., 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
17-oji metinė lietuvių fotografų 
paroda. Ši paroda yra ypatinga 
tuo.kad joje dalyvauja gražus 
skaičius foto menininkų iš ok. 

„Cityscapes" (miestovaizdžiai), 
kurioje yra daugiau kaip šimtas 
meniškų fotografijų apie 
Europos ir Šiaurės Amerikos 
miestų architektūrą. Knygą 
puošniai išleido Loyolos leidykla 
Chicagoje. Bus galima įsigyti 
per parodos atidarymą. 

Šį penktadienį atidarymo 
metu 7:30 vai. vak. parodos 
kūrinius apibūdins fotografas 
Eugenijus Butėnas. Visi besi
domintys lietuvių foto menu yra 
kviečiami į parodos atidarymą 
gausiai atsilankyti. Parodą 
suorganizavo ir ja rūpinasi Sta
sys Žilevičius. 

AK 

AMERIKIEČIAI MOKOSI 
LIETUVIŠKAI 

Donelaičio l i tuanis t inė 
mokykla turi dvi klases ameri
kiečių, jau suaugusių, kurie 
mokosi lietuvių kalbos ir susipa
žįsta su lietuvių kul tūra . 
Daugelis jų vedę lietuvaites ar 
ištekėjusios už lietuvio. Pažan
gesnių klasėje dėsto Eglė Nova-
kienė, o pirmoje klasėje dėsto 
Vida Radickienė. Būna pakvie
čiami svečiai daryti pranešimus 
jų pamokose. 

NORI KELTI PENSININKŲ 
MOKESČIUS 

Chicagoje planuojama miesto 
buvusiems tarnautojams 300% 
pakelti iš pensijos išskaitomą 
mokestį sveikatos apdraudos 
įnašams. Prieš tai yra stiprus 
pensininkų ir kelių aldermanų 
pasipriešinimas. 

Advokatas Jonas Gibai 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. 


