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KAZIMIERAS TAUTGIRAS

Kai užsienio radijas paskelbė
V. Česiūno interviu su dienraš
čio "Draugas” korespondentu, V.
Česiūnas jau buvo Lietuvoje, gu
lėjo MVD ligoninėje (Vilniuje,
Požėlos g.). Mieste sklido KGB
paleisti “gandai”, kad “sportinin
kas buvo VFR apnuodytas kaž
kokiais vaistais, nežinojęs, ką da
rąs, o kai atsipeikėjęs, tai nuėjęs į
TSRS ambasadą Vokietijoje ir pa
prašęs pagalbos dėl sugrįžimo į
Lietuvą”...
Kai kilo triukšmas VFR dėl V.
Česiūno dingimo, staiga pasirodė
straipsnis (“Literatumaja gazieta”). Jo autorius — jau visiems
žinomas savo patarnavimais KGB
—P. Keidošius. Komentuoti šitą
straipsnį tai tas pat, kaip “sam
protauti”, ką iki šiol mėgsta da
ryti užsienio spaudos bei radijo
komentatoriai, kurie vis dar “svar
sto” įvairias V. Česiūno grįžimo į
Lietuvą galimybes...
Kalbant apie V. Česiūną, no
rom nenorom tenka prisiminti
įvykius dėl L. Vlasovos New Yor
ko aerodrome...
Ta proga vienoje laidoje "Vo
kiečių banga” paleido tokią rep
liką: susidaro įspūdis, kad TSRS
KGB Amerikos aerodromuose
šeimininkauja kaip savo namuo
se. Yra pagrindo tikėti, kad pana
šaus pobūdžio replika atsirevan
šuodama paleis ir Amerika VFR
adresu.
Kai JAV pareigūnai “užsitik
rino”, kad L. Vlasova “grįžta į
TSRS savo noru”, staiga viskas
nurimo. Pasidarė miela ir gražu:
“nebepasikartojo” Simo Kudir
kos atvejis, Amerikos pareigūnai
liko patenkinti, kad išvengė ne
malonumų su TSRS, kad šis in
cidentas per daug nesupykdė

TSRS ir t. t. Svarbiausia —išgir
do, kad “pati” L. Vlasova pasa
kė, kad vyksta į Maskvą “savo
noru”. O tokios smulkmenos,
kaip klausimai, kaip ji atsidūrė
keleiviniame lėktuve, nepasibai
gus koncertams, ką ji “veikė”
daugiau kaip 73 valandas lėktu
ve, kodėl ji negalėjo pareikšti "sa
vo noro” tuoj pat, nejaudino tų,
kuriems greičiausiai buvo patarta
"taikiai likviduoti incidentą”.
Taip galvoti verčia bendra išryš
kėjusi Vakarų tendencija “neer
zinti T. Sąjungos, nes gali pablo
gėti santykiai”.
Tai prisiminti verčia ir vienas
išgirstas užsienio radijo komen
taras, kur svarstoma galimybė
paklausti paties V. Česiūno, ar
jis savo noru atsirado T. Sąjungo
je. Dabar V. Česiūnas, atrodo,
jau nebe ligoninėje. Jį jau matė
žmonės besilankantį KGB rū
muose Vilniuje. Beveik nekyla
abejonių, kad ir VFR pareigū
nai išgaus iš V. Česiūno taip pat
labai laukiamus žodžius, kad “grį
žęs savo noru”... Ir tokiu atveju
VFR valdžiai “nukris sunkus ak
muo nuo krūtinės”... Vienas už
sienio komentatorius jau yra iš
sitaręs, kad gal neverta dėl kaž
kokio Česiūno “gadinti draugiš
kų VFR ir TSRS santykių”.,.
Atrodo, kad paskutiniu metu Vo
kietijos valdžia daugiau ieško iš
eities, kaip nuraminti tam tikrą
visuomenės dalį, kuri nerimauja,
kad “VFR nesaugu”, ir kaip lik-,
viduoti incidentą, nė kiek nesupykdžius TSRS. Gi paties V, Česiū
no likimas jau ne pats svarbiausias dalykas. Galimas daiktas, dėl
informacijos stokos klystame (o
kaip šiuo atveju norėtume klys
ti!).
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
Linkėjimai lenkams

Popiežius Jonas Paulius II-sis,
bendrosios audiencijos metu kal
bėdamas grupei maldininkų iš
Lenkijos, išreiškė savo džiaugs
mą
šiomis dienomis Lenkijoje
atsiektu susitarimu tarp valsty
bės ir savo veiklą pradedančių
profesinių sąjungų. Šventas Tė
vas suteikė savo palaiminimą
šiom naujai įsisteigusiom darbo
žmonių organizacijom, kurios
jungia, pažymėjo Popiežius, ne
paprastai didelį skaičių Lenkijos
gyventojų — darbininkų, ama
tininkų, valdininkų. Pastarųjų
laikų įvykiai Lenkijoje, dar pažy
mėjo Popiežius, paliudijo tautos
aukštą subrendimo laipsnį. Po
piežius palinkėjo, kad lenkų tau
ta ir toliau remtųsi tomis dva
sinėmis vertybėmis, kurios suda
ro visiem bendrą tėvynės turtą.
Padėtis Albanijoje

Austrų žinių agentūra „Kathpress“ Šiomis dienomis atspaus
dino pranešimą apie Bažnyčios
padėtį Albanijoje. Priminusi Po
piežiaus Jono Pauliaus II-ojo kvietimą paliudyti solidarumą heroiškiem Albanijos krikščionim,
agentūra pažymi, jog Albanijoje
gyvena labiausiai pasaulyje per
sekiojama krikščionių bendruo
menė. Nuo pat Antrojo pasauli
nio karo pabaigos, rašo „Kathpress“, komunistinis režimas Al
banijoje žiauriausiu būdu perse
kioja negausią albanų krikščio
nių bendruomenę, kurią sudaro
apie 130 tūkstančių tikinčiųjų.

Du vyskupai ir apie keturiasde
šimt kunigų buvo sušaudyti,
daugiau negu du
tūkstančiai
krikščioniškųjų bažnyčių, meče
čių ir vienuolynų buvo uždaryta,
sugriauta arba išniekinta. Nuo
1967-ųjų metų bet kokia krikš
čionių religinė veikla Albanijoje
yra griežtai draudžiama. Tačiau,
nežiūrint to, rašo austrų katalikų
agentūra, Albanijoje religinis gy
venimas nėra visiškai snaikintas ir tikinčiųjų skaičius, turimo
mis žiniomis, nėra sumažėjęs. Po
grindyje ' yra slaptai platinama
religinė literatūra, tikintieji kar
tais, susibūrę į didesnes grupes,
aipsimetę iškylautojais, organi
zuoja net maldingas keliones,
taip pat renkasi draugėje pasi
klausyti Vatikano radijo laidų
albanų kalba.
Alkio tragedija

Apaštalų Sosto įsitikinimu, al
kio tragediją pasaulyje sukelia
ne tiek maisto stoka arba per di
delis pasaulio gyventojų skai
čius, kiek neracionali maisto iš
teklių gamyba ir neteisingas jų
paskirstymas.
Tai
pažymėjo
Apaštalų Sosto misijos Jungtinė
se Tautose atstovas kun. Zorza,
kalbėdamas Jungtinių Tautų Or
ganizacijos komitete, kuriame da
bar yra svarstomos tarptautinio
bendradarbiavimo ir pažangos
problemos. Kalbėtojas pažymėjo,
jog pramoniniai išsivystę turtin
gi pasaulio kraštai savo politi
koje visada privalo turėti prieš
akis ūkiniai atsitikusiųjų tautų

Kinijos sostinėje, prie rūmų, kur vyksta 10 buvusių aukštų valdžios parei
gūnų teismas, žmonės laukia žinių. Kinijos televizija ir radijas skiria tam
teismui didelį dėmesį. Iš 10 kaltinamųjų net 9 yra buvę komunistų parti
jos poiitbiuro nariai.

Kaip Vakarai
turėtų reaguoti ?
Vakarų

atsakymas

Washingtonas. — Sužinojęs, ką
Briuselyje nutarė Nato užsienio
reikalų ministeriai, kolumnistas
William Safire rašo, kad valsty
bės sekretoriaus siūlomas atsilie
pimas į Lenkijos okupavimą yra
pakvietimas sovietams pradėti in
vaziją. Sekretorius Muskie, kaip
rašyta, siūlė nutraukti Madride
vykstančią Europos Saugumo ir
Kooperavimo konferenciją, siūlė
nebeduoti sovietams mašinų ir
vamzdžių, reikalingų natūralių
dujų linijai statyti, sįūlė suma
žinti politinius kontaktus, kas ga
lėtų nuvilkinti SALT derybų at
gaivinimą.
Autorius mano, kad tai mažiau
šia reakcija, kokią Vakarai galėtų
sugalvoti. Reikėtų parodyti so
vietams, kad jų intervencija Len
kijoje pakenks sovietų strategi
niams interesams. Safire siūlo pir
miausia paskelbti, kad yra pa
naikinami Helsinkio susitarimai.
Jie buvo Brežnevo karjeros di
džiausiąs laimėjimas. Rusai jau
laužo susitarimus, kiek jie liečia
žmogaus teises. O siųsdami tan
kus per Lenkijos sieną, jie sulau
žytų ir sienų neliečiamumo
punktus. Todėl ir Vakarams ne
liktų priežasties pripažinti sienas
ir legalizuoti pokarinius sovietų
laimėjimus, ką rusai laimėjo Hel
sinkio konferencijoje. Laikino iš
ėjimo iš Madrido konferencijos
nepakanka, reikėtų visai atšauk
ti Helsinkio susitarimus, o tai tu
retų efektą, rašo Safire.
Toliau reikėtų iškilmingai įteik
ti JAV senatui Brežnevo ir Car
terio pasirašytą SALT II sutartį

į
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Lenkijos puolimą

aiškiam ir formaliam jos atmeti
mui. Tada JAV turėtų paskelbti,
kad, kol sovietai sustabdys savo
agresyvų žaidimą; jokių naujų
SALT derybų nebus. Sovietai, ša
lia Lenkijos okupacijos išlaidų,
turėtų dar lenktyniauti ginklų
lenktynėse.
Ekonominėje srityje Amerika
turėtų aiškiai pasakyti savo są
jungininkams: jeigu norite, kad
Amerika laikytų savo jėgas Euro
poje, tai turite prisidėti prie sovie
tų ekonominio boikoto. Jokia
valstybė neturėtų daryti pelno iš
Amerikos atkirčio į agresiją ir kar
tu naudotis Amerikos apsauga.
Sakoma, kad paskelbus javų par
davimo boikotą, nukenčia Ame
rikos ūkininkai. Jie vieni neša Af
ganistano invazijos naštą. Jeigu
būtų sustabdyta visa perkyba,
ūkininkų išskyrimas užsibaigtų.
Australijai ir Kanadai reikėtų ati
daryti Kinijos rinką ir susitarti
boikotuoti Rusiją. Mes turėtume
elgtis su Argentina, kaip su sąjun
gininke. Jei ji nori būti sąjungi
ninkė, ji nutrauks javų siuntimą
sovietams, jei ji pultų Lenkiją.
Jei Argentina nenorėtų prisidėti,
turėtume tuomet elgtis su ja kaip
su priešu. 1
Toliau Safire nagrinėja karines
galimybes. Po invazijos Afganis
tane kandidatas Reaganas kalbė
jo apie Kubos blokadą. Jei sovie
tai gali imtįs karinio spaudimo sa
vo įtakos zonoje, mes turėtume jo
imtis savo zonoje. Reikėtų pagra
sinti užminuoti Kubos keturis
pagrindinius uostus. Minos nėra
puolamasis! ginklas. Jei laivai jų
nepaliečia, jos nesprogsta. Rusija
interesus, tom tautom konkre siunčia Kubai apie 3 bil. dol. ver
čiai išreiškiant savo solidarumą. I tės prekių per metus. Ilgesnė
blokada greičiausia priverstų Ku
Užuojautos žodis
bą atitraukti 50,000 kubiečių ka
Nuo žemės drebėjimo nuken reivių, kurie atlieka rusų užda
tėjusių Pietų Italijos sričių vys vinius Afrikoje. Sovietai galėtų
kupam pasiųstomis telegramomis pradėti vęžti prekes lėktuvais, ga
popiežius Jonas Paulius II iš lėtų grasinti pulti Guantanamo
reiškė savo tėvišką užuojautą ir bazę Kuboje, reikėtų pagalvoti
solidarumą žuvusiųjų šeimom ir ir apie naują sovietų Berlyno
sužeistiesiems.Visos Italijos vysku blokadą. Tačiau, rašo autorius,
puos ir Vatikano įstaigos solida reikėtų parodyti Kremliaus stra
riai dalyvauja pagalbos akcijoje. tegams, kad Lenkijos užėmimas

— Aleksandras Siliūnas, vakar
po pietų mirė Sv. Kryžiaus ligoni
nėje. Jis buvo skaudžiai sumuštas
juodo plėšiko.
— Irano vyriausybė ruošia at
sakymą Amerikai apie paskuti
nius paaiškinimus, liečiančius
Irano sąlygas amerikiečiams įkai
tams paleisti. Premjeras Rajai
svarstęs įkaitų klausimą su aja
tola Khomeiniu. Kai kurie Irano
šaltiniai tvirtina, kad įkaitai bus
paleisti Kalėdų dieną.
— Iš Vietnamo į Tailandiją
prancūzų keleiviniu lėktuvu at
skrido 250 vietnamiečių, kurie tu
ri giminių Amerikoje. Iki Kalėdų
Vietnamas pažadėjo išleisti 1,700.
— Naujasis prezidentas Ronald
Reagan pareiškė juodųjų orga
nizacijų veikėjam, kad visų pi
liečių teisės bus saugomos ir ger
biamos. Jis priminė, kaip prez.
Eisenhoweris pasiuntė kareivius į
Little Rook Ark., ginti juodųjų
švietimo teisių. Ir jis žadėjo gerb
ti piliečių teises, tapęs preziden
tu.
— Vasario mėnesį Indijoje įvyks
neusirišusių šalių užsienio rei
kalų ministerių konferencija.
Indijos prestižą tanp “trečiojo pa
šaulio” valstybių sustiprino tai,
kad ji atsisakė pritarti Afganista
no okupacijai.
— Jordano kariuomenė pradėjo
atsitraukimą nuo Sirijos sienos,
kur Jordanas buvo pasiuntęs
30,000 kareivių ir 600 tankų.
— Chryslerio automobilių ben
drovė vėl paskelbė atleidžianti iš
darbo 2,500 darbininkų Cleve
lando apylinkėse. Bendrovei pa
kenkė bankų paskolų nuošimčių
pakėlimas.
—Kongreso tyrimų komisija
paskelbė, kad iki ateinančių metų
vasaros gazolino kainos dar pa
brangs 45 centais galionui. Sį kar
tą kaltinamas Irano — Irako ka
ras, sumažinęs naftos gamybą.

Paskelbė aštuonis
kabineto narius
Washingtonas. —Naujojo pre
zidento Reagano štabas atiden
gė aštuonių kabineto narių pa
vardes. Gynybos sekretoriumi bus
63 m. Casper Weinberger, buvęs
prez. Nixono kabineto biudžeto
direktorius ir sveikatos, šalpos ir
švietimo sekretorius. Biudžeto di
rektorium pakviestas jaunas 34
m. Michigano kongresmanas Da
vid Stockman.
Senatorius iš Pennsylvanijos
Richard Schweiker, 54 m., tapo
sveikatos sekretorium. Jis 1976
m. rinkimuose buvo Reagano pa
kviestas kandidatu į vicepreziden
to vietą. Senas Reagano draugas,
advokatas William Smith 63 m.,
bus valstybės prokuroras.
Prekybos sekretorius Malcolm
Baldrige, 58 metų, pirminiuose
rinkimuose buvo George Bush rė
mėjas, William Casey, 67 m., pa
skirtas Centrinės žvalgybos agen
tūros (ČIA) direktorium. Trans
porto sekretorium bus Andrew Le
wis Jr., senas senatoriaus Schwei
kerio bičiulis, 49 m. Iždo sekreto
riumi sutiko būti garsios Merrill
Lynch bendrovės direktorius, 61
m. amžiaus finansininkas, Donald
Regan.
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Vieningos Nato

valstybių pažiūros
Briuselyje

nebuvo

Varšuva. — Lenkijos spauda
paskutinėmis dienomis bando at
mesti komunistinėse šalyse sklei
džiamą “kontrrevolicijos” Len
kijoje gandą. Lenkijos sunku
mai su darbininkais yra perdeda
mi, rašo partijos laikraštis. Len
kijos komunistų partija gali pati
susitvarkyti su kilusiais sunku
mais.
Naujųjų unijų vadas Lech
Walesa pasakė televizijos progra
moję, kad unijos veiks, nežiūrint,
ar kam jos patinka ar nepatinka.
"Aš rusų nebijau”, pasakė Walesa.
Sovietų, čekoslovakų ir rytų
vokiečių karinės jėgos stovi pa
sienyje, paruoštos pradėti žygį.
Daliniai patruliuoja kelius, vedan
čius į Lenkiją. Italų spaudos ži
niomis, slaptas Nato valstybių
užsienio reikalų ministerių posė
dis, dalyvaujant ir pastovie
siems valstybių ambasadoriams
prie Nato centro, sutarė, kad so
vietų jėgoms pajudėjus į Lenkiją,
tuoj būtų atšaukti visų Nato
valstybių ambasadoriai Maskvoje
ir sumažintas diplomatų skai
čius. Tuoj būtų nutrauktos visos
konferencijos ir derybos su sovie
tais: Madrido konferencija, Vie
nos derybos dėl kariuomenių su
mažinimo Centrinėje Europoje,
Ženevos derybos dėl branduoli
nių ginklų apribojimo Europos
fronte. Tuoj būtų nutraukti
visi kreditai Sovietų Sąjungai ir
Lenkijai, sustabdyti visi pramo
nės projektai, kaip natūralių du
jų vamzdžių statyba. Būtų tuoj
apriboti ir kiti prekybos projektai,
ypač liečią aukštos technikos pre
kės. Nato ministeriai vėl suva
žiuotų toliau svarstyti Lenkijos
invazijos padarinių. Briuselyje
pabrėžiama, kad sąjungininkų
tarpe pasirodė nepaprastas nuo
monių sutapimas ir vieningu
mas. Net Prancūzijos ministeris
Jean Francois Poncet pareiškė
spaudai, kad Lenkijos klausimu jis
nematęs nuomonių skirtumų.
Komentatoriai spėlioja, kas su
kėlė Sovietų Sąjungos vadų ne
rimą. Jie žinojo jau nuo rugsėjo
mėnesio, kas Lenkijoje vyksta.
Spėjama, kad didžiausią Krem
liaus rūpesti sužadino naujų uni
jų grasinimas streikuoti geležinke
liuose. Kitą rūpestį sukėlė unijų
reikalavimas tyrinėti Lenkijos
saugumo įpraeitį, veiklą. Šie tyri
mai galėjo atidengti sovietų KGB
veiklą ir įtaką Lenkijoje.
Lenkijos komunistų partija
pradėjo irti. Sakoma, kad apie
700,000 partijos narių, ypač dar
bininkų tarpe, jau įsirašė į nepri
klausomos unijos “Solidarumo”

Padėtis Salvadore

San Salvadoras. — Kiekvieną
naktį Salvadore skamba šūviai ir
kiekvieną rytą randami nužudytų
kūnai. Sakoma, kad staliai nebe
spėja gaminti karstų.
Speciali prezidento Carterio
pasiųsta komisija paskelbė, jog
nerasta jokių įrodymų, kad ke
turios nužudytos vienuolės ame
rikietės (viena jų lietuvių kil
mės), būtų buvusios nužudytos
su Salvadoro kariuomenės žinia.
Salvadoro valdžia paskelbė,
nebūtų vien detantės atidėlioji
mas, tačiau gali kainuoti rusams kad greit bus paskirtas krašto pre
daug daugiau, gali priversti at zidentas, krikščionių demokratų
šaukti Kubos samdytinius, gali partijos vadas Duarte, o valdan
sukelti maisto reikalaujančius ne čioji chunta bus panaikinta. Sal
ramumus pačioje Sovietų Sąjun vadoro žmogaus teisių komisijos
goje. Visa tai pramatydami, Krem žiniomis, nuo sausio 1 d. Salvado
liaus vadai gali ir nesiųsti tankų re žuvo 8,500 žmonių, jų tarpe
i arkivyskupas Romero.
į Lenkiją.

skirtumo

nuomonių

eiles. Dalis tų komunistų, ma
noma, partijos pasiųsti infiltruo
ti unijas, tačiau daugeliui lenkų
priklausymas unijai tapo patrio
tizmo ženklu. Senosios unijos sky
riuose, apygardose ir net pačia
me Varšuvos centre savo gyva
vimą užbaigia gruodžio mėn. pa
baigoje. Stebėtojams ypač įdomi
situacija, kad lenkai, neišstoda
mi iš komunistų partijos, organi
zuoja naujus, “nepriklausomus”
partijos skyrius. Padėtis Lenkijoje
skiriasi nuo 1968 m. padėties Če
koslovakijoje, kur partijos vadas
Dubčekas ėmė vesti partiečius į
naują kelią. Lenkai pradėjo per
organizuoti partiją iš apačios, kas
Lenkijoje vadinama “demokrati
niu atsinaujinimu”, vietoj Mas
kvos deklaruojamo “demokrati
nio centralizmo”. Komunistų sky
riai išmetė daug ilgamečių parti
jos “aparačikų” ir išsirinko nau
jus. Sis “atsinaujinimas” palietė
ir partijos viršūnes, patį politbiu
rą, iš kurio išmesti keturi dogmistai, naujųjų unijų priešai.

Sovietų divizijos
paruoštos žygiui
Briuselis. —Kariniai analiti
kai Europoje, naudodamiesi įvai
rių žvalgybų duomenimis, sutin
ka, kad Sovietų Sąjungos ir sate
litų divizijos yra pasirengusios
žygiui į Lenkiją. Pirmieji ženklai,
kad toks žygis planuojamas, bu
vo: kelionių suvaržymai Rytų
Vokietijos — Lenkijos pasienyje,
Rytų Vokietijos ambasadoriaus
atšaukimas iš Varšuvos, uždary
mas Lenkijos — Rytų Vokietijos
sienos, atostogų atšaukimas R.
Vokietijos daliniuose, satelitų ka
riuomenių atostogų atšaukimas ir
budrumo stovio padidinimas.
Pripažįstama, kad sovietų ka
riuomenė, ypač daliniai Rytų
Vokietijoje, yra geriau ginkluoti
už Lenkijos dalinius. Žiema Len
kijoje kasdien vis daugiau su
kausto laukus, kas naudinga tan
kų daliniams. Penkios sovietų
divizijos šiuo metu gyvena pala
pinėse, o šiuo metų laiku joks
štabas nesiryžtų laikyti kareivių
palapinėse ilgiau kaip vieną sa
vaitę.
Divizijos Baltijos apygardoje
sustiprintos atsarginių pašauki
mu. Jiems pranešta, kad jie turės
atlikti prievolę ne tris savaites,
kas priimta pašaukus manev
rams, bet — šešias savaites.
Komentatoriams neaišku, ko
kią poziciją užimtų reguliarioji
Lenkijos armija iš 210,000 vyrų
ir kokią poziciją puolimo atveju
užimtų 350,000 milicijos vyrų?
Milicija, ginkluota lengvais gink
lais, galėtų sudaryti partizaninio
lenkų pasipriešinimo branduolį.
Lenkai Varšuvoje kalba, kad
anksčiau Lenkija turėjo su sovie
tais vieną sieną — rytuose. O da
bar esančios keturios sienos iš vi
sų pusių.
KALENDORIUS

Gruodžio 13 d.: Orestas, Liu
cija, Kastytis, Dulūnė.
Gruodžio 14 d.: Jonas nuo
Kryž., Otilija, Trainaitis, Žvan
gutė.
Gruodžio 15 d.:Lelinas, Kris
tijoną, Kovotas, Vingilė.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20.
ORAS

Saulėta, temperatūra dieną 35

1., naktį 25 1.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 13 d.

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siusti: 6522 So. Rockvvell Avė., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852
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ATEITIES

JUBILIEJINIO

KONGRESO 1981 PLANAI
1981-ji bus Ateities jubiliejiniai metai. Septyniasdešimt
metų švenčianti Ateitis išliko
jauna, idėjinga, nepavargusi,
drąsiai bežiūrinti ateitį. Ateitis
ir ateitininkų sąjūdis — bend
raamžiai ir neatskiriami, nes
jie prasidėjo beveik tuo pačiu
laiku. Tad ir ateinančių 1981
metų jubiliejaus paminėjimas
bus skiriamas tiek sąjūdžiui,
tiek ir pačiai Ateičiai.
Jau pradėti pasiruošimai šį
70 metų jubiliejų tinkamai ir
priderančiai paminėti. Ateitininkų Federacijos Taryba savo posėdyje, lapkričio 15 d., nu
tarė, jog 1981 metais derėtų
surengti Ateities jubiliejinį
kongresą. Vykdant šio nutari
mo valią, 1980 gruodžio 3, Vytauto Šoliūno, ASS pirmininko, namuose, Lemonte, buvo
sukviestas iniciatorių posėdis,
Dalyvavo pats šeimininkas
Vytautas Soliūnas, Ateities
redaktoriai kun. dr. Kęstutis
Trimakas, Aldona Zailskaitė,
dr. Petras Kisielius, inž. Kazys
Kriaučiūnas, Rasa Šoliūnaitė,
Juozas Baužys. Buvo svarstyta ir nutarta rengti Ateities
jubiliejinį Kongresą 1981 metų
rugsėjo 3-7 dienomis Chicago
je. Prieš supažindinant skai
tytojus su detališkesne kon
greso programa norėtųsi
paprašyti ateitininkus šias datas pasižymėti savo kalendoriuje. Tai bus ilgasis Darbo
šventės savaitgalis. Jau iš
anksto planuokime tuo laiku
vykti į Chicagą, atitinkamai
suderinant savo atostogas.
Ateities jubiliejinis kongresas vyks dvejose vietose.
Rugsėjo 3, ketvirtadienųir rugsėjo 4, penktadienį, prieškongresinės konferencijoš ir darbo
posėdžiai vyks šauniuose Atei
tininkų namuose,Lemont, Illinois, netoli nuo Chicagos.
Penktadienio vakare Kongresas persikels į Chicagą, kur
jaunimo Centro patalpose bus
susipažinimo vakaras ir jaunimo šokiai.
Šeštadienį, rugsėjo 5 , konferencijos ir posėdžiai vyks
Jaunimo Centro rūmuose.
Jaunimo Centras tomis dienomis bus išimtinai skiriamas
kongreso reikalams. Šeš
tadienio vakare ten pat ren
giamas Ateities vakaras: literatūrinė,
meniškai
apipavidalinta programa,
atliekama profesionalų daiKALAKURSAI

(Kalbininkai šio žodžio nesi
teikė paaiškinti. Bet visiems,
kurie juose dalyvauja, yra aiš
ku, kad tai naujadaras —
Padėkos savaitgalio a-kų kur
sai Dainavoje, kuriuos įkūrė
prof. kun. St. Yla ir jiems vado
vauja. Šiais metais aš daly
vauju juose pirmą kartą, bet ne
paskutinį).
Lapkr. 26 d. , trečiadienis.
Apie 12 vai., pietų laike, susi
rinkome Union traukinio sto
tyje Chicagoje 16 jaunuolių ir
nekantriai laukėme, kada galė
sime lipti į vagoną ir keliauti
Dainavos link. O Dainava mū
sų visų išsvajota stovykla.
Daugeliui iš mūsų tai pirmieji
moksleivių at-kų kalakursai.
Traukinyje visi sėdėjome vie
name vagone. Netrūko juokų,
nei kalbų. Nepajutome, kaip ta
ilga kelionė taip gretai praėjo.
Išlipę Jacksono stotyje, už
traukėme linksmą lietuvišką
dainą Už pusvalandžio vado
vai mus nugabeno į Dainavą.

liojo
žodžio
meni
ninkų. Sekmadienis, rugsėjo
6, — iškilmingoji kongreso die
na. Iš ryto Jaunimo Centre
vyks sąjungų posėdžiai, po to
pagrindinė ir daugiau manifestacinio pobūdžio konferen
cija, po jos iškilmingos pamal
dos vienoje iš daugelio
Chicagos lietuviškų bažnyčių.
Vakare banketas visose Jauni
mo Centro salėse. Pirmadienį,
rugsėjo 7, Darbo šventės dieną
kongresas bus užbaigtas. Bai
giamasis posėdis neužtruks il
giau vidurdienio, kad svečiai iš
tolimesnių vietovių galėtų pra
dėti kelionę į namus.
Tai yra tik pirmasis kon
greso darbotvarkės projekto
planas. Jis, be abejo, dar kei
sis, ir apie tai spaudoje bus ne
kartą rašoma. Būtų gera, kad
visų sąjungų ateitininkai atei
tų į talką rengimo komitetui su
pasiūlymais bei sumanymais.
Rašyti vyr. organizacinės
komisijos pirmininkui Vytau
tui Šoliūnui, 115 Stephen St.,
Lemont, III. 60439, arba, ypač
idėjinės ir meninės kongreso
programos reikalais — kun. dr.
K. Trimakui, 850 Dės Plaines
Avė, Apt. 409, Forest Park, III.
60130.
Posėdyje buvo bandoma su
rasti asmenis, kurie turės vado
vauti atskiroms kongreso ren
gimo sritims. Darbas didelis,
reikės daug talkininkų ir pa
galbos. Vyriausiu organiza
cinės komisijos pirmininku ir
koordinatorium sutiko būti V.
Šoliūnas. Kongreso prog
ramine dalimi rūpinsis pati
Ateitininkų Federacijos val
dyba Washingtone ir vyr. Atei
ties redaktorius kun. K. Trima
kas Chicagoje. Federacijos
vadas Juozas Laučka buvo
telefonu iš posėdžio pain
formuotas apie sudarytus pla
nus. Šiuo metu bandoma su
daryti turinti didelės svarbos
finansinė komisija. Dr. P.
Kisielius sutiko vadovauti spe
cialiai garbės asmenų kvie
timo ir pamaldų organizavimo
komisijai. Informacija rūpin
sis J. Baužys.
Tai tik pati pradžia, darbo
bus marios, tačiau sutelk
tinėmis jėgomis šis 1981 Atei
ties jubiliejinis kongresas tu
rės pasisekti ir atnešti naujų
akstinų tolimesnei ateitininiiškai bei visuomeninei veik
ai pagyvinti.
J. Baužys

J

Dainavoje mūsų laukė prof.
kun. St. Yla, vadovai ir jauno
sios šeimininkės. Kun. St. Yla
— pati širdis visos stovyklos,
Saulius Gyvas - komendantas,
Andrius Kazlauskas — vy
riausias vadovas, Darius Polikaitis - pagelbininkas, Petras
Lieponis - ūkvedys, Vidas
Neverauskas — berniukų va
dovas, Daivą Barškėtytė — vy
riausioji vadovė, Rūta Musonytė — pagelbininkė, Daina
Kamantaitė — vakarinių prog
ramų vadovė ir mergaičių va
dovė Raminta Pemkutė - sek
retorė, Rasa Šoliūnaitė —
mergaičių vadovė, Zita Šoliū
naitė — vyriausioji šeiminin
kė, Alma Lėlytė — šeimininkė,
Sofija Žutautai tė iš Pietų
Amerikos — viešnia.
Susitikome senus draugus,
bučiavomės, lyg metus nesi
matę, nors paskutinį kartą
matėmės vasaros moksleivių
at-kų stovykloje. Susitvarkę
lagaminus, laukėme kitų
atvykstančių. Apie devintą va
landą pasirodė klevelan-

diečiai, o vėliau ir kitų vie
tovių. Baltieji rūmai prisipildė
jaunimo klegesiu. Viso kur
santų buvo 13 iš Illinois, 6 iš
Ohio, ū iš Michigan, 2 iš To
ronto ir 1 iš Indianos — 13 ber
niukų ir 13 mergaičių, ar
negraži lygybė?! Tur būt pir
mą kartą, kad lygus skaičius
mergaičių ir berniukų suvažia
vo. Bendrai pasimeldę, nuėjo-*
me į savo kambarius miegoti,
nes visi buvome labai po ke
lionės išvargę.
Lapkr. 27
tadienis

d.
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ketvir

Ankstų rytą pro durų ply-*
šius veržėsi iš virtuvės pusry
čių kvapas, o už lango matėsi
krintančios baltos snaigės.
Virtuvėje vikriai sukinėjosi
Alma Lėlytė ir Zita Šoliūnaitė,
skaičiuodamos, kad tik vi
siems užtektų maisto. Jos per
visas keturias dienas norėjo
parodyti savo geriausius viri
mo gabumus, o mes tik lau
kėme ir gardžiai valgėme. (O
tas ketvirtadienį iškeptas ka
lakutas tikrai buvo skanesnis
negu namie!).
Pasisotinę nuėjome į salę.
Ten vadovai suskirstė mus į
dvi grupes. Kiekviena grupė iš
klausėme po dvi paskaitas: ry
te ir po pietų. Paskaitose rei
kėjo vesti užrašus. Šios dienos
paskaitininkais buvo Andrius
Kazlauskas ir Rasa Šoliūnaitė. Andrių pristatė Siga
Bankaitytė. Jis kalbėjo tema
‘darbas ir žaismas”. Jis ana
lizavo darbo ir žaismo vertę.
Darbas ir žaismas vienas kitą

DRAUGO prenumerata mokama II anksto

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
..... U.S.A 40.00
Užsienyje
................. 40.00
Kitur .....‘...... ;...... 38 00

Visi Kalakursų kursantai.

dvasiška šeima, žmonių pa
daras, institucija ir tikinčių
sambūris. Jie labai artimai
susiriša su šeima ir daug ką
padeda mums. Mokykla yra
neatskiriama iš ateitininkų gyvenimo.
Organizacija yra
visuomeninio ugdymo mokyk
la, ji papildo šeimos, mokyklos
ir Bažnyčios ugdymą ir paren
gia visuomeniniam gyve
nimui. Kad organizacija būtų
savyje stipri, ji turi turėti tiks
lą, tvirtą pasaulėžiūrą, veik
lius narius ir gerus vadus.
Bendruomenė buria visus žmo
nes į vieną grupę. Bendruome
nė yra priklausomybė — pri
gimtinė. Valstybė rūpinasi
piliečių reikalais: skatina krašto kultūra, apsaugo krašto laisvę. Kol mūsų kraštas yra okupuotas, mūsų pareiga kovoti už
jo išlaisvinimą. Mes turime iš
laikyti savo kalbą ir kultūrą.

Kursantai, Kalakursuose. (Iš k. į d.): Vytas Šulaitis, Nata Zaran
kaitė, Julius Palūnas, Vincas Staniškis, Ramūnas Balčiūnas,
Danius Barzdukas ir Rasa šulaitytė.

papildo. Darbo vertė: 1) dar
bas padaro mus laimingus, 2)
naudingas išlaikyti ir praplės
ti civilizaciją ir kultūrą, 3) kas
nedirba — tas nyksta. Kiek
vienam žmogui reikia ne tik
darbą atlikti, reikia, kad jis bū
tų įdomus, tarsi žaidimas. Ta
da gyvenimas bus įdomesnis.
Mes turime žaisti poilsiui ir
pasilinksminimui. Žaismo ver
tė yra būti kūrybiškesniu. Jis
padaro: 1) mus laimingus, pvz.:
sportas, šokis, dainavimas ir
t.t., 2) kitus laimingus, 3)
susidraugaujame su kitais, 4)
savyje laviname kūrybišku
mą. Pirktieji žaismai (pavyzdžiui radijas, televizijos ir patefonai) visus pradžiugina, bet j
labai mažai duoda proto lavi
nimui. Aišku, priklauso nuo to,
kokią muziką klausysi ir ko
kią programą žiūrėsi. Jei klau
saisi “Rock” muzikos, tai nie
ko
neduoda
žmogaus
lavinimui, taip pat ir televizi
jos programos nieko gero ne
duoda. Pirktieji žaismai pa
daro tai, kad mes patys
užmirštame kaip žaisti ir kaip
būti kūrybiškesni. Žmogus tu
ri dirbti ir žaisti, kad turėtų
įdomesnį gyvenimą.
Po paskaitų valgėme pietus.
Po pietų buvo laisvalaikis.
Kursantai ir keli vadovai išėję
laukan sniege žaidė sviediniu.
Tą dieną labai snigo. Grįžę at
gal ir atsigėrę karštos kaka
vos, vėl į darbą!
Antra paskaitininkė buvo
Rasa Šoliūnaitė. Ją pristatė
Vincas Staniškis. Jos tema bu
vo “Bendruomenės sudėtis”. Ji
paaiškino 6 pagrindines bend
ruomenės rūšis: šeima, bažny
čia, mokykla, organizacija,
bendruomenė ir valstybė. Šei
ma yra svarbiausia grupė ir jai
turėtų būti pirmenybė. Bažny
čia yra bendruome-nė, orga
nizacija, Kristaus kūrinys,

■■ -

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume1*
ratas nesiunčiami, Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytoja -ad-,,
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėję^

Lapkr.
28
penktadienis.
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Savaitinis

—

Truputį pramiegojome, todėl
turėjome skubiai rengtis ir val
gyti pusryčius. Pavalgę ėjome
klausyti paskaitos, šios die
nos paskaitininkais buvo Al
dona Zailskaitė ir kun. St. Yla.
Aldoną Zailskaitę mums pri
statė Vėjas Liulevičius. Jos
paskaitos tema buvo “Savi
aukla”. Saviaukla reiškia sa
vęs mokymą. Yra kelios prie
monės save auklėti: 1)
skaityba, 2) kalba, 3) rašyba, 4)
kūryba, 5) mąstymas, 6) elg
sena. Ji paaiškino, kaip skai
tyti ir kodėl knygas skaitome.
Paskaitos dažniausiai būna
tarp 30-45 min. Šioms paskai
toms yra padarytas planas ir
suskirstyta į tris grupes: įžan
ga, dėstymas ir pabaiga. Kal
bėjo ir apie rašybą ir kaip ge
riau rašyti.
Kiekvienas
žmogus yra panašus į namą,
kuriame kiekvienas kambarys
reprezentuoja kaip kokį talen
tą arba kūrybiškumą; pvz.:
muzika, humoras, vaidyba,
kritika, sportas, šokis, menas
ir t.t. Mąstysena — poilsio for
ma, galvojimo forma. Mąsty
sena ir susitelkimu mes susi
siekiame su Dievu. Elgsena
yra kaip mes veikiame. Mes tu
rime pažinti, kaip reikia elgtis,
įprasti elgtis teisingai ir pa
grįsti savo elgesį aukštais mo
tyvais.
Po paskaitos — pietūs ir
laisvalaikis, per kurį vėl visi
ėjome laukan pažaisti arba
pasivaikščioti.
Grįžę, ėjome klausyti kito pa
skaitininko — prof. kun. St.
Ylos. Jį pristatė Julius Palū
nas. Kun. St. Ylos tema buvo
“Šūkis”. Mūsų at-kų šūkis yra
“Visa atnaujinti Kristuje”. Tas
šūkis liečia visus krikščionis,
bet ypatingai ateitininkus.
Atnaujinimas yra viso gyveni
mo žygis. Mes išmokstame iš
savo klaidų. Jei nori atnaujin
ti kitus, tai pirma reikia at
naujinti save. Mes Kristuje
atsinaujiname ir Jis mumyse.
Šitas at-kų šūkis buvo paimtas
iš Efez. 1:9-10. Kristus yra mū
sų religijos centras. Jis yra ke
lias, vadovas ir Dievo sūnus.
Nijolė Sadūnaitė yra pasaulio
garsenybė. Ji yra pavyzdys
mūsų tikėjimui. Šūkio reikšmė
yra visą gyvenimą atnaujinti
dvasiškajame turinyje. Prieš
vakarienę mes savo diskusijų
grupelėse vėl turėjome atsa
kyti klausimus ir pranešti dis
kusijų rezultatus.
Nida Pemkutė
(Bus daugiau)

Lietuviai vieni iš atspariausių
okupantui. Lietuviai išsilai
kys lietuviais kad ir paverg
toje Lietuvoje.
Po trumpos pertraukos ėjo
me į šv. Mišias. Po pamaldų
vakarieniavome.
Kalakutai
buvo vadovų iškilmingai įneš
ti, kuriuos pasitiko Darius Polikaitis ir Vidas Neverauskas
trimitų muzikos duetu. Val
gėme gardžiai. Po vakarienės
turėjome dainų konkursą.
Kariavome mergaitės prieš
berniukus. Turėjome žaibo
greitumu sugalvoti dainą ir ją
sudainuoti. Rungtyniavome,
kuri grupė žino daugiau dainų
ir melodijų. Vėliau susirinkome j savo diskusijų būrelius.Gavome po lapą, ant ku
rio buvo užrašyti klausimai.
Kai atsakėme į klausimus, vie
nas iš grupės turėdavo praneš
ti atsakymus visiems daly
viams. Po to du kursantai
turėjo paruošti plakatus, kurie
turėjo ką nors bendro su tos
Prisipažįstu, aš nesu taip
dienos paskaitos tema. Rei
nusižeminęs,
kaip ateistas:
kėjo paaiškinti, ką jie reiškia.
nenorėčiau
savo
nemarumo
Pagaliau sustojome į ratą, su
idėjos
iškeisti
į
vienos
dienos
giedojome “Kaip grįžtančius
laimingumą.
namo paukščius”., ir po to —
Montesquieu
labanakt, draugai ir ... vado-

.

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.'

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00.
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Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS
Qt
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 69th St, Chicago, IU.
VU teL TJB-8000

DR. L. D. PETREIK1S
DANTŲ GYDYTOJA ’
8104 S. Roberts R'oa'd
mylia j vakarus nuo HarleYn Av
Tel. 563-0700"’u‘
Valandos pagal susitarimą

Valandos murai susUartuia

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Ufl.

K. G. BALUKAS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CH1RŲ,^QĄS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai' vak“ Išskyrus
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet*

TėTRElianfcė 5-ll

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street
Val.; pirm., antr.,'ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
val. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

u-----

DR. WALTER J. KIRSTUK

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

Lietuvis gydytoju įj
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir periM?t(uo 12-4
vai. popiėt ir 6-8 vai. vak. kreč" ir šešt.
uždaryta.
.u.-M

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ jJI
MEDICAL BUILDING ;?

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. - QR 6-2400

3200 W. 8 Įst Street '2

Vai.: Kaso. .-n nuo 10 v. ryto ikil^V. p.p.
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PRJ6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus Ilgos'
2454 VVest 71st StreŠf
(71-mos ir Campbell Avel'khfhpas)

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtadpenktad.
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. yT

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVpst 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

” Ofs. 742-0255

Namų 504-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - ČlMfftElRGIJA
1185 Dundee Ave'.;1^
Elgin, III. 60120*

Valandos pagal susitarimą.
Tek 372-5222, 239-6575

Ofiso tel. — 582-0221

DR. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRJM3JA

J 0 K S A
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd.

Valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Avė. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K.

A.

JUČAS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
Kursantės dainuoja savo parašytą dainą. (Iš k. į d.): Gailė Černiaus
kaitė, Nida Pemkutė, Nata Zarankaitė ir Vilija Smalinskaitė. Antroj
eilėj: Rasa Šulaitytė, Siga Bankaitytė, Vida Duobaitė ir Audra
Venclovaitė.
visos nuotr. Rūtos Musonytės.

MI V(tf

i/2 metų 3 mėn.
$22.00 $15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
,15.00

2659 W. 59 St.. Chicago
476-2112
Vai. pagal susitarimą. Pirm., antr., treč.
ketv. 10 iki 6 vai. Šeštad. 10 iki 1 vai.

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ
Chicago, III. 50502
Valandos pagal susitafimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuvišką!)®*
OPTOMETRISTASrn
Tikrina akis. Pritaiko akipiųs ir
"Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel?y>7-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždtffyfa treč.
■
-------------------------------------- irneyri-------------

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖSiR-i
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd SįreeL,

Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5 /-vak.

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448 5545
■ .................................................................a

.rali

■—

Ofiso tel HE 4-2123. narųų,ąi^-6195

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G A S'I

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir pęųkted. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus, j

Ofs. tel 586 3166; namų 38JJ6772

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr. ketv’Tr pertkt.
2—7) šeštadieniais pagat'SBSlttnma

---------------- ----- ---------------

Komunistinė vergija

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS

RYTŲ VOKIETIJOJE
Mes domimės savo kai
myninių tautų gyvenimu ir ne
mažai informacijų gauname
apie Latviją, Lenkiją. Tačiau
žymiai mažiau mums žinoma
mūsų dabar kad ir ne visai
tiesioginio — vakarinio kai
myno, Rytų Vokietijos pa
dėtis.
Bebūnant Madride, teko
susipažinti ir išsikalbėti bu
atvykusiais žmogaus teisėms
ginti vokiečių sąjungos na
riais. Jie papasakojo, kad ir
Rytų Vokietijoje, kaip ir kiek
viename
komunistų kont
roliuojamame krašte, yra sun
ki priespauda. Šitai ypač
rySkiai pavaizduoja ta žiauri
siena, pravesta tarp Rytų ir
Vakarų Vokietijos. Kaip ži
nome, daugelis rytų Vokieti
jos gyventojų, kol galėjo, trau
kėsi j Vakarų Vokietiją. Dabar
Rytų Vokietijoje yra netoli 17
mil. gyventojų, o Vakarų Vo
kietijoje apie 62 mil. Bet dau
gelis Rytų Vokietijos gyven
tojų bėgtų ir dabar, jeigu tik
p būtų galimybės.
Tą labai gerai žino okut
pantas, ir tarp abiejų Vokieti
jų pravesta žiauri siena.
' Sudaryta eilė kliūčių. Visų pir
ma yra apie 5 kilometrų platu
mo draudžiamoji zona visu
„1393 kilometrų pasieniu. Šios
f zonos gyventojai leidžia die
nas karo stovio padėty. Jiems
draudžiama vaikščioti po 10
a , y-V, Jie turi nešiotis specialius
asmenybės dokumentus. Juos
nuolat kontroliuoja pasienio
sargybiniai, ir tik asmenys su
P<4J specialiais leidimais gali juos
lankyti.
Antroji pasienio kliūtis —
3.20 metrų aukščio vielų tvo
ra, kuri nusitęsia 1300 kilo
metrų. Trečioji kliūtis, sau
ganti nuo bėgimo iš Rytų
Vokietijos, yra automatiniai
kulkosvaidžiai SM 70, išstaty
ti ant tos tvoros. Kulkosvai
džiai šaudo ne paprastomis
kulkomis, o aštrių briaunų
plieno gabalais, kurie ardo kū
ną panašiai kaip dumdųm kul
kos. Ir tokių automatiškų šau
dymo mašinų išstatyta 39,300.
Ketvirtąją apsaugos kliūtį
sudaro 665 sargybų bokštai ir
speciali aliarmų sistema.Ir to
dar negana. Pasienyje laie komi specialiai ištreniruoti šu.; nys, kurių tuo tarpu yra 996,
. bet numatoma jų ištreniruoti
ir daugiau. Sargybiniams
įsakyta šauti kiekvieną, kuris
tik artėja prie sienos, nepaisant, ar ginkluotas, ar ne,
neduodant jokio įspėjimo.
To negana, dar palei sieną
<< paslėpta apie 900,000 minų.
Jau tie visi apsaugos įrengirnai, daug stipresni negu
prie kalėjimų, rodo, koks di
delis Rytų Vokietijos gyven
tojų nepasitenkinimas, kad,
saugant juos nuo bėgimo, rei
kia minų laukų, žudikų sar
e: gybinių, baisių šaunamųjų
mašinų ir nežmoniško pasie
nio gyventojų suvaržymo.

Šiuos faktus lydi liūdna
^statistika. Nuo 1961 m., kada
taip žiauriai viena Vokietija
nuo kitos atskirta mirties sie
na, bandydami pabėgti žuvo
.apie 180 žmonių Tas skaičius
• yra labai nepilnas, kadangi
bėgimai vyksta slapta, neno- • rėdami išsiduoti bėgančiųjų
giminės ir artimieji bevelija
viską laikyti paslapty. Bė
gimai būna dažniausia nak
‘*"■0 čia ir dažnai į viešumą neišei
na. Be to, čia neįregistruotos
■l5 gyvybių aukos bėglių, kurie
prigėrė besiekdami laisvės.
Pvz. žinomas atsitikimas, kai
keturi nepilnamečiai prigėrė
bandydami Berlyne upe plauk
ti į laisvę. Reikšminga, kad
t' net aštuoni Rytų Vokietijos
pasienio sargai žuvo patys
-^.bebandydami pasiekti vakarų
laisvę. Neįregistruoti taip pat
j ir atsitikimai, kada bėglys,
f’ii susidūręs su nenugalimomis
kliūtimis, geriau pats sau ati
ma gyvybę.

1980 liepos 18 d. lietuvių jau
nimo iniciatyva grupė jaunų
žmonių, dalyvaujant Simui
Kudirkai ir kun. Kazimierui
Pūgevičiui, prie sovietų am
basados Washingtone pra
vedė demonstracijas, kuriose
švelnioje formoje buvo pa
naudota civilinio nepaklus
numo taktika. Iniciatoriai šia
taktika siekė išbandyti iki šiol
nepanaudotą veiklos būdą at
kreipti šio krašto visuomenės
ir valdžios dėmesį į lietuvių
tautos vedama kova prieš ru
sų okupaciją. Mums buvo
nesuprantama, kodėl mūsų
veikėjai, ypač kurie garsinasi
išimtina teise vadovauti Lie
tuvos laisvinimo kovai ir taip
pat mūsų jaunimas niekad nė
ra iki šiol panaudoję Ameri
koje priimto protesto būdo —
civilinio nepaklusnumo.
Šį pirmąjį bandymą laiko
me pasisekusiu. Per spaudą,
radiją ir televiziją Lietuvos
klausimas palčiai pasiekė
Amerikos ir kitų kraštų vi
suomenę, per akciją JAV
Kongrese — mūsų krašto val
džios institucijas. Šis įvykis
taip pat tapo tarsi barometras
mūsų pačių visuomenės jau
trumui Lietuvos laisvės rei
kalu patikrinti. Demonstraci
jų dalyviai su pasitenkinimu
gali konstatuoti, kad visuo
menė tebėra jautri ir konkre
čius, su Lietuvos laisve susi
jusius
darbus
visomis
išgalėmis remia.
Tiesa, įvykdytos demosntracijos, panaudoajnt civilinio ne
paklusnumo taktiką, demonst
rantus atvedė į teismo salę.
Demonstracijų dalyviai to

Okupantai net organizuoja
Rytų Vokietijoje vaikų grupes
palei sieną su Čekoslovakija.
Tai vadinamieji Taiklių šau
lių klubai, kurių nariai pa
ruošiami kariškai, išmokomi
naudoti ginklą ir pratinami
padėti pasienio sargyboms.
Besistengiant Rytų Vokie
tijos žmones laikyti griežtes
nėje kontrolėje, 1979 rugp. 1 d.
pravestas baudžiamojo sta
tuto pakeitimas, pagriežtinant bausmes. Pagriežtintos
bausmės dėl okupantams įtar
tinų santykių su užsienio žmo
nėmis. Įvestos bausmės už vy
riausybės kritikavimą, net ir
būnant užsienyje. Uždraustos
visos necenzūruotos knygos,
išleistos bet kur. Net sudaryta
teisinė galimybė bausti už
informacijas ar kitus komunis
tams nepatinkamus ryšius tarp
Rytų ir Vakarų Vokietijos gy
ventojų.
Pagal 1979 birželio 28 d. iš
leistą įstatymą net ir ban
dydamas pabėgti yra bau
džiamas iki 8 m. kalėjimo.
Įvesta bausmė ir pagelbintiems bėgti. Kalėjimuose
laikoma apie 2500 asmenų,
sugautų bėgant ar besiren
giant bėgti. Apie 3000 žmonių
laikoma kalėjimuose už ban
dymą pasinaudoti žodžio lais
ve, kurią įstatymai lei
džia. Prievartinė, kieta
komunistinė ūkio sistema yra
visur nelogiška ir nepraktiš
ka. Taip ir Rytų Vokietijoje.
Rytų Vokietijos valdžia grie
bėsi žiauriausios priemonės
savo finansams palaikyti: pra
dėjo pardavinėti žmones, kaip
baisiais vergijos laikais. Par kraštus mėnesiui laiko. Dar
duoda ypač politinius kali- binio amžiaus žmonėms lan
nius.Nuo 1963 metų Rytų kymasis pas savuosius, gyve
nekomunistiniuose
Vokietija gavo už parduo nančius
kraštuose,
ypatingai suvar
damus žmones daugiau kaip
žytas.
O
juk
kariams, mokyto
bilijoną markių. Pardavė apie
jams,
nacionalizuotų
įmonių
16,000 kalinių, vis kasmet kel
vadovams,
kultūrinių
ir
moks
dama kainą. Išplėšė net po
linių
institucijų
svarbesniems
70.000 markių už žmogų. Vien
tik 1980 metais iki rugsėjo par darbuotojams išvykos į vaka
davė 519. Nežiūrint šios vergų rus pas savuosius beveik
prekybos, Rytų Vokietijoje neįmanomos. Išskyrus pensi
politinių kalinių skaičius pasi ninkus, vykstantieji lankytis į
lieka maždaug vienodas: apie vakarus turi pergyventi ap
6000. Vakarų Vokietija net ne klausinėjimus, pažeminimus
nori perdaug dėl tos žiaurios darbe ir kitus sunkumus.
Laikomasi žiaurios nely
žmonių prekybos dejuoti, kad
nenutrūktų galimybė nors gybės: į vakarus vykstantis
tokiomis tamsiųjų vargijos pensininkas turi teisę išleisti
amžių priemonėmis nekaltus viso tik 15 markių; pragyveni
mą jis turi gauti iš vakariečių,
žmones vaduoti.
Daug Vokietijos žmonių o vakariečiaivykstantieji į Ry
kenčia dėl perskirtų šeimų. Ta tų Vokietiją verčiami kasdien
čiau komunistinė Vokietija Rytų Vokietijoje išleisti nema
laisviau teišleidžia išvykti tik žiau 13 markių.
Tai tik maža dalis tų sun
tuos, kurie jau pasiekę pensi
jos amžiaus: moteris nuo 60 ir kumų, kuriuos komunistinėje
vyrus nuo 65 m., taip pat išlei priespaudoje turi pergyventi
džia invalidus. Jiems leidžia Rytų Vokietijos gyventojai.
ma išvykti į nesocialistinius Komunizmas visur vergija.

J. Pr.

tikėjosi. Tačiau, iš vienos pu
sės, klysta tie, kurie mums
priekaištauja, kad demons
tracijomis siekėme sau gar
bės. Nesame didvyriai, neno
rėjome tokiais būti, o net ir
norėdami vargu galėtume.
Tikrieji didvyriai yra tie, ku
rie veikia ir didelėmis baus
mėmis rizikuoja okupuotoje
Lietuvoje. Mes jiems lenkiame
savo galvas ir savo kukliomis
pastangomis reiškėme jiems
savo solidarumą.
Iš antros pusės klysta ir tie,
kurie prieš demonstracijas ma
nė ir dabar tebemano, kad
demonstracijomis, teismais ir
galimomis bausmėmis sutep
sime savo gerą vardą ir savo
kaktas pažymėsime nusikal
tėlių ženklais. Mes manome ki
taip: teisėtas protestas nė
ra
nusikaltimas.
Nusikaltimas yra užsimerkti
prieš blogį. Nusikaltimas yra
turimos laisvės nepanaudoti
pavergtų tautų ir skriaudžia
mų žmonių teisėms ginti. Pro
testuoti, net panaudojant civi
linio nepaklusnumo taktiką,
yra laisvo žmogaus teisė ir
privilegija. Ir šiuo metu aukš
tose Amerikos valdžios pa
reigose turime žmonių, kurie

Automobilis lekia baisiu greičiu, bet Kris
tina nejaučia baimės. Tai, kas vyksta čia pat,
tarp juodviejų, yra tiek svarbu, jog visa kita
netenka reikšmės. Vėl kurį laiką važiuoja
tylėdami. Bet štai Kęstutis pradeda kalbėti.
Jis kalba greitai, ir Kristinai atrodo, jog jis
kalba be jokio jausmo šaltu, žiauriu balsu.
Kristina per daug paskendusi savo skausme
ir rūpesty, kitaip ji girdėtų, jog po tuo šal
tumu slepiasi baimė, neviltis ir bejėgiškas
užsispyrimas...
Jis kalba gan ilgai. Tačiau į Kristinos są
monę krinta tik svarbiausi sakiniai. Jie žei
džia jos širdį, jie sutrypia jos savigarbą, jie
žudo joje pasitikėjimą meile, pasauliu, žmo
nėmis... Jeigu jos gerasis Kęstutis taip gali
kalbėti... Tai ko galima laukti iš kitų.
— Mano mokslo metai... — kalba Kęs
tutis. — Mano ateitis... Išsižadėti karjeros...
Tėvas niekad nedovanotų. Tiek mažai laiko
beliko iki pabaigos. Viską reikia sutvarkyti.
Yra būdų... — Byra žodžiai, degina, smelkia,
žudo.
Automobilis važiuoja jau lėčiau, ir ji mato,
jog jie grįžta tuo pačiu keliu atgal. Vadinasi,
juodviejų pokalbis tuoj turės būti baigtas. Bet

LAIMĖTI PASAULI SU MEILE

protesto demonstracijose ne
kartą yra buvę areštuoti ir nu
teisti.
Savo protesto demonstraci
jomis mes nieko nerizika
vome, o tik prisiėmėme tam
tikrus
nepatogumus.
Mes
manome, kad tokius nepa
togumus lengvai turėtų pri
siimti kiekvienas žmogus, ku
ris nešioja garbingą lietuvio
vardą, o pirmoje vietoje
idealistiškai nusiteikęs jau
nimas.
Tokios mažytės aukos iš mū
sų laukia Lietuvos žmonės,
Lietuvos jaunimas. Nepa
likime jų vienų. Ar akmenys
už juos kalbės, jei mes tylėsi
me!
'

Kaip Evangelijos aprašo,
Jonas Krikštytojas savo gyve
nime nepažinojo civilizuoto
gyvenimo, kuris su savo kul
tūra kelia aikštėn žmogiš
kosios prigimties sugedimo
apraiškas. Jis visą savo gyve
nimą praleido tyruose. Jis
buvo dykumų žmogus. Vilkėjo
kupranugario vilnų apdarą,
strėnas buvo susijuosęs odiniu
diržu, valgė skėrius ir laukinį
medų.
Evangelijos nieko nesako,
kaip jis pateko į tyrus. Gali
mas dalykas, kad jis savo
motinos Elzbietos buvo sle
piamas tyruose, kad nebūtų
Erodo nužudytas, kai šis davė
įsakymą
išžudyti visus vaikus
Washingtono demonstracijų
iki
dviejų
metų amžiaus. Tai
dalyviai: Margiris Aistis, As
gal
iš
pat
mažens jis ir pasi
ta Banionytė, Ofelija Baršliko
tyruose.
Priprato prie
ketytė, Leonas Bernotas, Gin
tokio
keisto
atsiskyrėlio
gyve
tė Damušytė, Vytenis
nimo
ir
tik
apie
trisdešimtuo

Gureckas, Craig Hardy, Linas
sius
savo
amžiaus
metus
jis
Kojelis, Juozas Krakauskas,
Jūratė Krokytė - Stirbienė, Si gavo įkvėpimą išeiti į vie
mas Kudirka, kun. Kazimie šumą skelbti Mesijo atėjimą,
ras Pūgevičius, Vidmantas kad visa tauta jo sutikimui
Rukšys, Rimantas Stirbys, pasiruoštų. Jis už Kristų buvo
Danutė Vaičiulaitytė, Virgus tik puse metų vyresnis.
Jono Krikštytojo kalba ro
Volertas, Vytas Volertas, Jr.,
do,
kad jis neturėjo rabinų
Birutė Zdanytė.
išauklėjimo, bet žinojo Dievo
įsakymus ir išrinktosios tau
tos paskirtį. Jis kalbėjo ne
taip, kaip Jeruzalės rabinai ir
fariziejai mokytojai. Jo kalba
buvo šiurkšti ir be jokių
kompromisų. Einančius krikš
tytis fariziejus ir sadukiejus jis
išvadino angių išperomis.
Visokios rūšies gyvates ir žal
čius gerai jis pažinojo ir ne
kartą matė, kaip šie slepiasi ir
bėga nuo pavojaus. Todėl tą
vaizdą pritaiko jis fariziejams
ir sadukiejams, kurie, eidami
krikštytis,
neturėjo
tikros
atgailos ir atsivertimo.
Jonas Krikštytojas bijojo tik
Dievo rūstybės. Jis nepaisė,
ką apie jį pasakys žmonės ir
kaip su juo pasielgs valdžios
autoritetai. Erodas Antipas
Po žemės drebėjimo Pietų Italijoje.
lankėsi Romoje pas savo brolį
ir paviliojo jo žmoną, kurią
vėliau vedė, atleisdamas savo
ŽMOGIŠKOSIOS VERTYBĖS
tikrąją žmoną. Jonas Krikš
tytojas, sužinojęs apie tai, pra
Romoje pasibaigė tarptauti vo kalboje nurodė, jog yra bū- dėjo šaukti prie Jordano upės
kuo
plačiausiai
nis studijų suvažiavimas, ku tina
ir apie Erodo Antipo nedo
rio dalyviai Madrido kon supažindinti žmonių mases su rybes. Nėra saugu prieštarauferencijos išvakarėse studijavo Helsinkio konferencijos bai \ ti despotui. Erodas liepė karei
temą “Žmogiškosios vertybės giamuoju aktu, kuriame yra viams Joną suimti ir įmesti į
Helsinkio baigiamąjame ak iškeliamas žmogaus vaidmuo požemį tvirtovės, kuri buvo
te”. Suvažiavimo darbus už tautų ir valstybių gyvenime. kalnuose prie Mirties jūros.
baigė Vienos arkivyskupas Romoje įvykęs studijų su
Galime suprasti, ką Jonas
kardinolas Koenig, kalboje pa važiavimas savo nutarimus Krikštytojas išgyveno kalė
žymėjęs, jog Helsinkio kon pasiuntė visų Helsinkio kon jime. Jis buvo tyrų ir laisvės
ferencijos nutarimų pilnutinis ferencijos baigiamąjį aktą žmogus, kuris džiaugėsi sau
įgyvendinimas, ypač žmo pasirašiusių valstybių ats lės šviesa, dangaus skliau
gaus teisių apsaugojimo sri tovams, dabar susirinkusiems tu, vėjo .dvelkimu. Jis niekad
tyje, išreiškia Helsinkio bai Madride. Helsinkio aktas pil negyveno uždarame name. O
giamąjį aktą pasirašiusių nai įgys savo prasmę kai žmo čia nebuvo šviesos ir tų platy
valstybių subrendimo ir pa gus supras tame akte iškelia bių, prie kurių jo siela buvo
žangos laipsnį. Kardinolas sa mą jo nepamainomą vertę.
taip pripratusi ir su visa

kaip?! Ji bando įsiterpti:

V.OSELIENĖ

Rimties valandėlei

— Kęstuti, bet mes visuomet kalbėjom,
jog...
— Ką kalbėjom! — beveik šaukia jis. — Tu
turi suprasti. Viskas neįmanoma. Turim kaip
nors susitvarkyti... Kitos atranda būdų.
Kristina tyli. Nebeliko žodžių... Nebeliko
nieko. Ji dar girdi, kad jis mini pinigus, ku
riuos jis parūpins. „Pinigai nesanti prob
lema“... Ir jai atrodo, jog nebėra jau vietos
didesnei kančiai jos širdyje.
Automobilis sustoja netoli salės.
— Aš manau, kad tu turi grįžti į salę, —
sako Kęstutis. — Nesakyk niekam nieko.
Mudu sutvarkysim viską.
Gal Kristinos tylėjimas jam atrodė esąs
sutikimo ženklu. Pamažu jis tiesia ranką,
norėdamas ją apkabinti. Tačiau ji pasi
traukia atgal ir atidariusi duris greitai išlipa
laukan. Kęstutis lenkiasi pirmyn uždaryti jos
durų ir dar taria vis tuo pačiu nenatūraliai
raminančiu balsu:
— Nesirūpink, viskas bus tvarkoj. Dar
susitiksim. Aš paskambinsiu rytoj.
Bet ji jau eina šalin. Šaltis apsupa ją lyg
šlapia skraiste, įsiskverbia iki pačių kaulų.
Tik pusė bloko iki salės durų. Ji dreba visu
kūnu... Priėjusi iki laiptų, ji staiga sustoja —
„Kur aš einu?“, — klausia savęs. Vaizduojasi
pilną salę žmonių. Galbūt jau pertrauka.
Susirūpinusios motinos akys. Tėvo griežtas
balsas: „Kur buvai iki šiol? — Paskui vėl
programa. Kas nors dainuos... Reikės ramiai
sėdėti iki galo... Paskui šokiai... „Kur Kęs

tutis, kodėl jo šiandien nėra?“ Linksmas Mil
dos veidas... Vaizdai lekia prieš jos akis... ir
staigta ji pasuka atgal. Ne, ji negali eiti vidun
po to kas įvyko. Jos kojos permirkusios, plau
kai susivėlę. Ką ji sakytų?... Bet svarbiau
sia... svarbiausia — ji neturi nė trupučio jėgų
dar nors valandą ilgiau kentėti... Po to viso,
kas tarp jos ir Kęstučio įvyko, po to, ką Kęs
tutis jai pasakė... Nė trupučio jėgų toliau gy
venti...
** *

Išleidęs Kristiną, Kęstutis paspaudžia
gazą, ir mašina, tarsi pajutusi jo nuotaiką,
piktai pašokėta iš vietos ir neria pirmyn. Pro
šalį lekia namai, gatvės žiburiai nutįsta juos
tomis, tiltas vaiduokliškai praskrenda stul
pais ir bedugnėmis ir pagaliau prieš jį nusi
driekia šiuo nakties laiku pustuščio greitkelio
juodoji juosta. Mašina lekia zvimbdama ir
jau pats greitis svaigina Kęstutį, tirpdo jame
įtampą, susijaudinimą ir neviltį. Pamažu
nurimdamas, jis sulaiko mašinos greitį. Min
tys vėl grupuojasi, apipavidalinamos žo
džiais... „Kitaip negalima“, — kartoja jau
kurį laiką. „Vesti dabar būtų beprotystė...
Durna, durna Kristina. Kodėl ji nemokėjo iš
vengti. Štai Algis ir Janina. Trys metai ir
nieko neįvyko...“ Prisiminus Algį (kurio pata
rimais Kęstutis daugiausia ir vadovavosi),
Kęstutis pasijuto daug ramesnis. Algis, Jis,
Kęstutis, negalėtų būti toks kaip Algis.
Visuomet ramus, pasitikįs savim, nepaisąs
nieko, keičiąs mergaitę kas sezoną... Tiesa
Janina yra jo nuolatinė, bet jis nepaiso jos pa
vydo ar priekaištų. Algis, mokąs švaistyti

gamta taip suaugusi. Visada
kaliniai lūbai laukia tos
valandos, kada praeis saulės
spindulys pro langelį, jei toks
langelis yra.
Gyvendamas tokioje vienat
vėje, Jonas dar labiau pradėjo
svarstyti apie Mesiją. Jį kar
tais aplankydavo jo buvusieji
mokiniai. Jie papasakojo apie
Jėzų, kaip jis gyvena, kokius
mokinius turi ir ką kalba žmo
nės. Jonas norėjo dar daugiau
sužinoti apie Jėzų, kuris, atro
do, turėjo būti patsai Mesijas.
Todėl siuntė savo mokinius
pas Jėzų atsiklausti, ar jis iš
tikrųjų yra tasai, kuris turi
ateiti, ar dar reikia laukti kito
(Mt.11,3).
Toks Jono klausimas suke
lia daug neaiškumų. Juk jis
Viešpatį pakrikštijo prie Jor
dano upės ir šaukė minioms:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmę!
Čia tasai, apie kurį aš kal
bėjau: po manęs ateis vyras,
anksčiau už mane buvęs, nes
jis pirmesnis už mane“
(Jn.l,29-30). Jonas girdėjo ir
balsą iš dangaus sakant, kad
šis yra mylimasis sūnus, kurio
reikia klausyti (Mt.3,17).
Keletas Jono Krikštytojo
mokinių buvo jau prisijungę
prie Kristaus apaštalų, bet tie,
kurie lankė Joną kalėjime, vis
dar laikėsi atokiau nuo
Jėzaus. Jiems buvo kilę viso
kių abejonių, kai jų mokytojas
neteko laisvės. Greičiausia
Jonas savo mokinius siuntė
pas Jėzų su klausimu, kad pat
sai Jėzus visas abejones
išblaškytų. Viešpats Jėzus
žinojo, kad Jono mokiniai
sugrįš pas savo mokytoją ir
vėl diskutuos apie tikrąjį Mesi
ją, kurio laukia visa tauta.
Taigi Jėzus ir liepia moki
niams keliauti pas Joną ir
pasakyti tai, ką jie patys savo
akimis matė, kad „aklieji
praregi, raišieji vaikščioja,
raupsuotieji apvalomi, kur
tieji girdi, mirusieji prikelia
mi, vargdieniams skelbiama
eroji naujiena“ (Mr. 11,5)1
iame pranešime Viešpats
pridėjo ir vieną perspėjimą
Jonui: „Ir palaimintas, kas
nepasipiktins
manimi“
(Mt.11,6). Jonas skelbė links
mą naujieną su pristatymu
Dievo galybės, kuri viską
triuškina, o Jėzus kalbėjo apie
savo Tėvo šventumą su die
viška meile. Jonas turėjo
suprasti, kad blogio galybė
turi būti nugalėta su meilės
jėga. Atseit, Jonas neturi nusi
vilti, kad Mesijas nerodo
triuškinančios jėgos, nes jis
atėjo laimėti pasaulio su
meile.

f

V. Rmš.

pinigus, gauti tų pinigų iš kažkur, mokąs sko
linti ir neatiduoti, mokąs gerti ir nepasigerti,
mokąs iš visko juoktis ir nieko nepaisyti.
Tiesa, jis bent trimis metais vyresnis už Kęs
tutį, bet jau daugiau kaip penkeri metai gyve
nąs atsiskyręs nuo tėvų, turįs savo butą. Ak,
tame bute ir juodu su Kristina buvo nevieną
kartą susitikę. Algis visuomet buvo pasi
ruošęs draugui pasitarnauti.
Sugrįžęs mintimis vėl prie Kristinos, Kęs
tutis prieš paties savo valią ir nusistatymą,
staiga pajunta, jog jo širdis sudreba iš pasi
gailėjimo. Per visą šį vakarą, per visą tą
nelemtą susitikimą, jis buvo užšaldęs, užgrū
dinęs save, įtikinęs save, jog kitaip ir negali
būti. Jau visą mėnesį, nuo to laiko, kai vieną
rytą jis rado pašto dėželėje tą lemtingą Kris
tinos laišką... (Kokia durnelė — rašyti laiške
apie tokį dalyką!). Kęstutis kovojo didelę,
žiaurią kovą su savim ir Algis buvo jo di
džiausias pagelbininkas ir patarėjas. Žino
ma, prisidėjo ir kitos aplinkybės. Svarbiau
sia gal jo tėvas. Nuo pat mažens Kęstutis kiek
bijojo savo tėvo. Tačiau jis ir gerbė jį, gal pats
to tikrai nesuvokdamas. Gerbė jį už jo didelį
talentą, pasisekimą, už jo sugebėjimą už
dirbti didelius pinigus, už jo puikią jaunat
višką išvaizdą. Kai Kęstutis ruošėsi stoti į
universitetą, tėvas manė, jog reikalinga jį
pamokyti, „parodyti jam kelią“. Tik tą vieną
kartą tėvas ir tesikalbėjo su juo rimtai. Bet
Kęstutis puikiai atsimena tėvo žodžius, o dar
geriau jo šaltą, be kompromiso žvilgsnį.

(Bus daugiau)

GETTING AROUND WITH PAT
From tne practical... to the exotic------ ln Merchandise and Service

Guess What! Rimas Dagys, geniai
owner of ITALIAN VILLA
PIZZERIA is LITHUANIAN!
Maybe that’s why the pizza and other
Italian specialties are so outstanding.
You Mušt Try! 6242 S. Pulaski Rd.,
"585-7020. We Deliver

Give a memorable party with no work!
Serve regular or stuffed pizza from
ONESTI PIZZA. Both are exceptional. Their sandwiches are superb
Plck

m

nsz s,.

471-0220

- - - All Over Chicagoland!!

You mušt meet Petras, geniai owner of
BROWN’S FRIED CHICKEN in
BENSENVILLE. He’s Lithuanian!
Specializes in holiday parties — And
the chicken is delectable!

Chicago
Magazine
calls
this
Chicago’s BEST PIZZA. Of course! It
has the best įngredients and more
cheese! You’ll love the taste experience
at
GIORDANCį’S.
Bring
Yo\ir
■Friends!
% ,
12658 So. Harlepi, Palos Heights.

511 W. Irving Park. Bensenville.
766-5994

448-8140
No wonder you love CHINA NIGHT
CAFE. Their Cantonese dishes and
seafood are always excellent, Service —
pleasant. Great for parties! Carry outs.
7 days, 11 AM — 10 PM.
1140 W. Taylor, 421-7130

Amdfeing business opportunity! Own
the thriving DO IT YOURSELF
SHOP for just a few thousands! (Customers fix their autos under supervision). Owner is busy with other interests.

1123 N. State. 943-2800

The best Italian dishes cooked in the
best way are at ROSEMARY’S
KITCHEN & PIZZA. And their
pizza is spectacular, too. Here’s food
to make a party festive! Mėditerranean
'style dining rooYn, for your dining
pleasure. Fast delivery & pick-up.

For fumace and boiler cleaning and
repairs - DUNLAP AABAL HEATING. All make replacement parts, too.
Gas, oil or coal. 25 years of fine work.
Sensible prices! 24 hr. Service.
423-2270 or 224-7212

You’ll find C ARM’S BARBECUE in 3
spots. No wonder! Italian beef and
sausage at its best! So run, don’t walk,
to the nearest Carm’s. And enjoy! 804
S. Cicero, Chicago, AU 7-3930;
No.2 7101 Roosevelt, Berwyn,
788-8400; No. 3 1801 Wolf Rd.,
Hillside, 449-0125
Big, big party treat: long submarine
sandwich
from
BILLY’S
SUBMARINES — up to 12 feet! Filled
with the best meats, cheese, other
goodies. Always wows ’em! 7 days, 10
am—3am.

2227 Laramie, Cicero. 863-1333

Make your next party memorable and Elmwood Park. 456-2446
outstanding. Serve unusual Latvian
Sąvor the finest Ųiternational dishes at
and Polish dishes from HELEN’S
DELTA RESTAURANT. An amazDELICATESSEN. These and all
ing variety! And every one is exciting.
their food are of the highest ąuality.
Reasonable prices, too! Open for
4450 H S. Kedzie. 847-4512
i breakfast, lunch and dinner.
3205 N. Cicero. 545-4343
Keep your home safe. Consult experts
- call JD’S KEY & LOCK SHOP.
They have the proper lock for you. can
GABBY’S is great! Great food! Great
repair broken ones, too. 24 hour drinks! And the greatest live entertainemergency Service.
ment! No wondąr they’re enlarging. Go
2500 W. 51 st St.
—; you”ll have a gąla time. Call for list
436-8200
of performers. 6300 W. Ogden,

2122 N. Western Avė.
276-5001

GOLDEN SWAN has everything to
make your party perfect! Handsome
facilities, superb Polish—American
dishes, fine Service. Make your holiday
reservation now. 24 hr. phone.
6142 W. Belmont. 283-0662

1347 E. 87th St. Chicago, IL 60619

For homemade specialties — it’s
ANGIE’S PIZZA WEST. Every
Italian dish, all types of pizzas — and
a delicatessen! Have them cater any
occasion. It’ll be a success!
4047 W. 115th St., Alsip.

Your recreation room can be the most
fantastic in the neighborhood! Your
parties can be the most entertaining!
And you can have more fun than ever!
Do it all with ATLAS GAMĖS Holi
day Spėriais. Pinball Gamės, 4-players,as low as $295. Juke Boxes AmiRockola, as low.as $595. Just an idea of
what you’ll find there. You mušt see for
yourself! Parking in rear.

Make Sunday speciali Go to, DON’S
FISHMARKET. All the champagne
you wish with all the wonderful brunch
buffet you can eat! 11:30— 2:30. $9.25.
No reservations — free Bloody Mary if
you mušt wait!

Most fantastic gift idea: “Your very
own" HYDROGEN BOMB! No kid
ding? Of course kidding — it’s 11“
replica. What a gag gift! $15.95. Order
from NUCLEAR CRAZIES. Allovv 3
wks. for dėl.

Deck the house at JIM'S ACE
HARDWARE! Trees, wreaths, or
namente, everything you need! Plūs
china, collectable porcelain figūrines,
other gift items. Xmas shop here!

371-1308

5652 N. Broadway. 784-2650

5786.S. Archer. 585-8367
Dress better than ever! Have an
expert seamstress make clothes just
for you — at RITA’s FABRICS.
Alterations, too. And even many,
many fine fabrics. All reasonably
priced!
2417 W. 63rd St.
925-6674
Your holiday party will be remembered
when the decor’s from THE
BALLOONERY INC. Lighthearted
for Christmas, joyous for New Year’s.
And always unique and lovely. So be
Idifferent, intriguing. For info, call

432-9005
Hungarian disnes are a culinary experience at the charming BON TON
| RESTAURANT AND PASTRY
i SHOP.Do try the pastry — each is a
creation! Carry outs, and efficient catering.

1153 N. State. 943-0538
'
!
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At GREG’S STANDARD SERVICE STATION a whole family is at
your beck and call! Greg Sr., Rose and
sons, Greg Jr. and Mark. Reliable with
any auto repair. They tv3t — not guess.

3010 S. Cicero, Cicero.
863-5667 or 863-9536
Wherever

you’re

headed

consult

MAGNIFICENT MILE TRA VĖL,
INC. Their experienced planning
makes any trip easier and savęs mo
ney. Ask about group rates. It’ll be a
”bon voyage“! 700 N. Michigan,
'♦e 206-208. 664-9000.

Small or large party — have it at
PITZAFERRO’S. Exceptionally comfortable facilities for 50 to 65, or large
groups of 75 to 350. And, as we know,
their food is outstanding.

6755 W. Diversey. 237-9700
Love it! Champagne Brunch at
PUT’N ON THE RITZ. All you can
drink — with a magnificent buffet.
Everything from roast beef to salmon.
Sun., 10:30—3:30. $7.95. Children un
der 7, $3.95. Butterfield Rd., 1 mile
E. of Yorktown, Lombard. 6543656

A. Gustaičio „Sekminių vainikas“ Detroito scenoje.

Feast on exciting Cantonese and
Mandarin dishes at MAE KOW.
Buffet lunch, Mon. thru Sat. All you
can eat, $3.25. Senior dtizens, $2.95.
4849 W. Irving Park.
283-7231

Saving heat means saving dollars —
insulate! Get cxpert guidance at
PORRECA HOME CENTER choose from Owens Corning
"riberglass Insulation. It’s tax deducable. So save 2 ways!
7219 W. Ogden. 447-0710

Positive protection for your home or
business: a guard dog from SKYWAY
KENNELS. Buy or lease one — or
have them train your dog. They have
30 years of experience. So be safe!
7920 S. South Chicago. 734-3637
(If no answer, 734-3634)

Terrific! The Italian and American
dishes as well as the super pizza at

SAM’S SKY WAY RESTAURANT
& PIZZA. Take out or relax in the
pleasant dining room. We also serve
cocktails. So good for parties!

5908 W. Lavvrence.
736-8116 or 736-8123

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIKĖS.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 WMt SMh Street — Tel. GA G-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

Better than a tęip to Italy! Enjoying
food
from
SORRENTO’S
ORIGINAL NO. 1! Italian &
American dishes — plūs pizza that’s
REALLY No. 1... Dine in, pick up,
delivery. 7713 Belmont Avenue.

4354 W. 63rd. 767-7049

j Berwyn. 484-9806
WHAT’S BETTER THAN GIORDANO’S
STUFFED
PIZZA???
NOTHING!! For a special treat have
their fantastic Stuffed Spinach Pizza.
And remember GIORDANO’S on
Irving Park for holiday parties.
Nothing can compare with the food
nor the fabulous atmosphere. 5927 W.
Irving Park. 736-5553

DANCE

FOR

į Positively perfection - barbeąued ribs
jąt the GLASS DOME HICKORY
; PIT. And wide variety of other fine
' Specialties! All ih an enjoyable family
| atmosphere. Come as you are. Banųuet
i facilities, too.
i
2801 S. Halsted. 842-7600

NON-DANCERS

offers lunchtime classes in “DANCERCIZE”. Improve your figure! Feel
better! And enjoy your lunch hour
more! Loop location. Tues.-Th., noon12:45. Call for info.

i

į
j
i

MATEO’S for the greatest Mexican
dining this side of the border. Fine
American dishes, too. Wonderful
Every-Wednesday Special: whole red
snapper, vegetable, salad, only $5.95!
5451 N. Lincoln Avė. 271-3350 1

22 E. Van Buren. 664-6374

Went temporary employment? Or'
employees?
VVESTERN
TEM
PORARY SERVICES offers both!
Your home will be stunning with a Excellent source -in clerical, light
custom wall design from COLOUR industrial, medical fields. — Even for
SCHEMES INC. Mūrais, graphics, a Santa Claus! •
many other unique ideas by expert
Norridge: 456-4480.
artistą. Have a free consultation in your
Wheeling: 541-5320
home or our office.
Beautify your home for the holidays
53 S. Washingtpn, Hinsdale
and save! M. BRIAN VVALLPAPER
920-8009
has an exceptional collection of fine
wallpaper at discount prices. Also
Need legal counseling? ATTORNEY window treatments you mušt see. Do
AT LAW, ROBERT H. BISAILLON go! 8812 Dempster, Dės Plaines.
is nearby. His expertise includes rea! 824-8811 DelhpSter Plaza Shopestate, wills, probate and estate law.
ping Center' (Across from
Plūs divorce and other family Lutheran General Hospital).
problema.

6322 S. Pulaski. 284-2999
There’s something for everyone at
ROSELLI RESTAURANT. And it’s
all so tasty! Pizza, steak, ribs, chicken,
shrimps, even liquour. Satisfy your
whole family. Delivery every day.
6166 W. Higgins. 775-4447

Not only great pizza — būt the most
unusual Italian dishes anywhere are
at BARONE’S! American, too. And a
super salad bar. Charming and comfortable family atmosphere. Do go!
'401 W. Armitage. 266-7337

KALĖDINĖS DOVANOS

GIMINĖMS LIETUVOJE
Specialus siuntinys 1 — 1980.
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei
medžiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas
arba moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailo
ninių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; „Wrangler“
arba „Levi“ jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto;
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu
$300.00
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių:
medžiagos galima dadėti 4 m., ir dirbtinio minko kailio
paltui 2.75 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški, arba moteriški, tikros
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas,
sveria 5 sv.......................................................................Į.... $260.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui,
sveria 6 sv..................... ........................................................... $100.00
JeanB, „Wrangler“ arba „Levi“ (siuntinyje
•
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas .E........ $48.00
Jeans „Wrangler“ rumbuoti velveto (siuntinyje gali
būti dvi) sveria -1.5 sv. Kaina už vienas ....j......... $48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. . $43.00.
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės ............ $3.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės .....................................$14.00.1
Telescopic lietsargis, sveria 0.5 sv....................... į,.... $13.00.
Geresni marškiniai .............................................................. $21.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. .. $52.00.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv................. j.......... $33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. . $67.00.
$76.00.
$110.00.
Kalkuliatorius TI - 33 Texas ............................... ............ $67.00.
Stetoskopai, sveria 0.5 sv..................................................... $64.00.
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv.
arbatos — $4.50. 0.5 sv. nescafes — $7.00; 1 sv. kavos —
8.50; 1 sv. šokol. saldainių $8.50.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
tarpininkaujame
išsirūpinant
pensijas,
persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES 4 CO.
(B. JDBA8)

U Lomiai Laae, Bramtoy, Bent, BB1 4HB, Etogtaod

TeL 01-4004602

Keletas pastabu po „Sekminių vainiko*
ALFONSAS NAKAS
Prieš prnkias dešimtis savai sas. Karolis Balys, vaidinęs Petru tytės vadovaujamos, neseniai įsteig
čių (1979. XII. 1) statytas Anta lienės samdinį Joną — antroji ko tos t. š. grupės “Audinys” nu(H
no Gustaičio “Sekminių vaini mišką veikaliuko figūra. Tai pui pelnas (pernai t. šokių ansamt
kas”. Detroito Lietuvių kultūros kus B. Sverienės partneris, publi linos Gobienės t. šokių ansamt
centre, buvo pakartotas š. m. lap kos juokintojas, stagnacijos sce lis “Šilainė”). Nedaug, bene
kričio 15. Sį kartą lijundra nenu noje mažintojas. Paulius Jankus šokius tepašoko, bet jų įvedimi
leido apylinkės kelių, nebuvo net (Jurgis) ir Asta Jurgutytė (Onu spektakliui suteikė įvairumu
lietaus. Suvažiavo visi, kam aną tė), kaimo jaunuolių nedideles spalvos. “Audiniui” dar toloka
met nebuvo lemta prisikasti, o roles atliko natūraliai, drąsiai. “Šilainės” lygio, bet geri norai
ir daugelis jau mačiusiųjų, viso Ypač pažangą nuo pernai metų šokėjų entuziazmas jau neša va
padaręs P. Jankus tiek balsu, sius ir publika kiekvieną šokį
daugiau kaip 400 žmonių.
tiek
laikysena
įsiveržęs
iš džiaugsmu priima.
Rengėjų — Jaunimo choro tė
statisto
kiauto
ir
įžengęs
į
visų
Dekoracijos, kaip sakyta pra
vų komiteto vardu prieš spektak
lį trumpai prabilo pirminšnkė pastebimo aktoriaus rolę. Nors džioj, pernykštės, velionio Just >
Stasė Smalinskienė. Ji priminė, šnekamų rolių neturinčių cho Pusdešrio parūpintos. Jas sūdai
jog dekoracijos ir režisūros pagrin ristų bei tautinių šokių šokėjų abiejuose scenos šonuose po lie|
dai —neseniai mirusio Justo Pus tarpe buvo daug “nežinojimo ką viškais ornamentais išpuoštą
dešrio, nors paskutunis patvar veikti”, statiškumo, vienas kitas mų galą, o scenos gilumqj, centiįf,
kymus atliko Karolis Balys. “Žmo toje spalvingų kostiumų minio — didelis, žalias ąžuolų lapų vi i
gaus nebėra gyvųjų tarpe, bet je visiškai vykusiai mokėjo apsi nikas. Baldai — tik stalas ir st
jo darbai paliko...” Paprašė mesti niekeno nestebimą, petru- las kairėje pusėje. Tos suprar
publiką sustoti ir minutėlės susi lienės kieme besilinksminantį mas, nes erdvės reikėjo didelei ja
jaunuolį.
nimo miniai. Scenos apšvietimu
kaupimu velionį pagerbti.
Plačiau sustojau ties dramati (turbūt A. Plečkaičio?... progra
Uždangą atskleidus, scena žy niu “Sekminių vainiko” elemen moj nepažymėta) buvo geras.
dėjo jaunų žmonių tautiniais tu, nors svarbiausias šio pastaty
Prisiminimui kiekvienas žiūro
drabužiais. Geras pusšimtis ak mo tikslas — muzika, lietuvių liau
vas
išsinešė po dailiai, Žaliu raš
torių, šokėjų, statistų — daini dies bei kompozitorių dainos. Dra
tu
atspausdintą,
į tris skltis su
ninku stovėjo gražiai išdėstyti, mą ryškinu rodei, kad ji mūsų ko
lankstomą
programos
brošiūrė
it lėlės sustingę judesy, rankų lonijoje užguita, paniekinta, nie
lę.
Nežinau,
kokiu
kritęrįiunLva
geste, kiti pravirom burnom žo kieno nebepuoselėjama. O turėtų
džiui
tarti.
Įspūdinga ir būti kitaip. Jaunimo kongresų ir dovaudamiesi rengėjai nustatė ak
pradžiai Daug geriau, nei laukti, etninio renesanso veikiamas, da torių eilę. Jei pagal rolių svarbu
iki pirmai veiksmo scenai jaudin bartinis mūsų jaunimas ima at mą, po P. Heiningienės Jy L.
Tautkevičiūtės turėjo sekti B^Šve
damiesi iš užkulisių subėgs.
gauti lietuvišką žadą. Visi, kas rienė ir K. Balys. Jei pagal alfa
šiame spektaklyje šnekėjo puikiau betą, tai dar kitaip. O iš tikrųjų
šia
lietuviška tarsena. Jiems rei visuose JAV bei Kanadoš tėtifruo
Visi veikėjai — pemykščai, iš
skyrus Kastutę. Pernai šią rolę kia dramos vien jau dėl lietuviš se priimta programosna surašytfhk
atlikusi Aida Smalinskaitė ište ko žodžio. Ergo — verkiant at torius jų išėjimo tvarka. Tiiotttet
kėjo ir išskrido į Kaliforniją, tai gaivinti Detroite dramos sambūrį būna patenkinti ir vaidintojai,' ir
jos vietą užėmė Rita Neveraus- ir leisti jaunimui puoselėti lietu žiūrovai ir.., recenzijas rašarttieJ
I
!
kaitė. Laikydamasis programoje višką žodį.
nurodytos eilės, viena kita pasta Kaip pernai taip ir čia aprašo
Po spektaklio du scenbš vecera
ba drįstu jų vaidybą įvertinti. mam “Sekminių vainiko” spek nai privačiam pokalby gailūVo,
Paulina Heiningienė (našlė Pet takly muzikinės dalies vykdyto kodėl su “Sekminių vairilkū” -ne
rulienė — rami, koordinuota, ju buvo Stasys Sližys. Jo išlavin važiuojama į V Teatro festivalį
žinanti savo svorį ir vertę. Pagar tas bene 44 asmenų (dėl skai Chicagon. Pritariu ir klfftfllavlfeo
biai ją traktavo ir scenos veikėjai, čiaus tikslumo galvos neguldau) dėl?! Pasisekimas būtų btfvęrga
ir žiūrovai. Laima Tautkevičiūtė mišrus Jaunmo choras bei ketu rantuotas. Ir ūpo, ir paskatos titfei
(Petrulienės duktė Jievutė — pa ri duetininkai pastatyme atliko čiai Detroito jaunimui
ti svarbiausia jaiunųjų veikėjų net 16 liaudies bei lietuvių kom LF milijonus nenupiiktuttt.'.’.
•lion^ie
tarpe. Vaidino įtikinančiai ir ne pozitorių sukurtų dainų. Pus
antros
valandos
užtrukusiame
paprastai nuoširdžiai. Besisielo
Po spektaklio trumpai, bet’pa
dama dėl išvaržomo ūkio, pirmo spektaklyje tai užėmė bent du kankamai ryškiai pagerbtas lSO
jo scenoje ji pravirko (sicl) tik trečdaliu laiko. Pirmam veiksme, muzikinės veiklos metų Detroite
romis ašaromis. Linas Mikulio kur daugiau dramatinio elemento, švenčiąs Stasys Sližys. Čia progra
nis (Petrulienės sūnus, daktaras su duetais šauniai pasirodė pirma mai vadovavo ir solenizAntb'bio
Kazimieras) — ne pirmos svar Rimas Kasputis ir Laima Taut grafinius bruožus pateikė Kazitnie
bos veikėjas, nors jo vardas nuo kevičiūtė, paskui Rita Neveraus- ras Kizlauskas. Apie lietuviormu
veikalo pradžios iki galo visų kaitė ir L. Tautkevičiūtė. Nors ziko reikšmę bei pareigas’'tauti
linksniuojamas. Buvo natūralus... duetų atlikėjų balsus pastebimai nėje bendruomenėje kalbėjo1'Ba
Linas Mikulionis, nebandęs keisti stiprino ant scenos sukelti mikro lys Gražulis. Žodžiu St. Sližį svei
nei balso, nei eisenos, nei manie fonai, bet jų grožio beveik nesu kino Kęstutis Smalinskas (LB Dėt
rų- Kad nuo mažumės visų det menkino. Antrame veiksme due roito apyl. vardu), Rita Kasputie
roitiečių pažįstamas jaunas inži tai buvo dainuojami jau su cho nė (Gabijos ir Baltijos tuntų
nierius panėšėtų į įsivaizduojamą ru. Dviem atvejais juos atliko Li skautų), Alfonsas J u ška( Det
daktarą, reikėjo bent grimu (gal nas Mikulionis ir R. Neveraus- roito ateitininkų), Stasys Simottflbarzdžiuke, gal dar akiniais) ban kaitė. Lyginant su pernykščiu pa nas (Dloc’o), Valentina 'Čer
dyti publiką apgauti, bet to ne statymu, tuomet dainuota 10 dai niauskienė (visų solenizanto anks
buvo padaryta. Rita Neveraus- nų, o šiame spektakly, kaip mi čiau vadovautų ar diriguotų ciho
kaitė (kaimo mokytoja Kastutė) nėjau, 16. Šešios dainos buvo vi rų), Laima Tautkevičiūtė ■(divaidino labai temperamentingai. sai naujos, spektakliui specialiai baitinio Jaunimo choro vardu).
O rolė kaip tik tokios, sangvini- Jaunimo choro išmoktos. Jų tar Raštu sveikinimus atsiuntė Detroi
kės, reikalavo. Pernai sunkiau bu pe septynios liaudies dainos, visos to Lietuvių Kult. kl. ir Detroitdi4»
vo tikėti, kad šalta, lėta, sofisti- St. Sližio harmonizuotos, o devy rutininkių vadovybės, o taip fpat
kuota A. Smalinskaitė taip jau nios — lietuvių kompozitorių Julius Kazėnas, Clevelando Raino
dintųsi dėl berno ir “iš meilės” sukurtos (A. Bražinsko, V. Bud- venų choro vadovas. S. 'Sližiui
net slapstytus! nuo jaunimo. O revičiaus, K. Kavecko, J. Gaižaus įteikta vertinga dovana —» Dagio
R. Neverauskaitės vaidyba tikėjo ko, B. Budriūno, St. Sližio, B. Gor bareljefinė medžio skulptūra “Kan
me.Rimas Kasputis
(vargoni bulskio). Visos gyvos, skambios, klininkas”. Šia proga Jaunimo
ninkas Benediktas) — vertas tų jaunimo su ūpu dainuojamos, lie choro tėvų k-tas išleido Balio
pačių pastabų kaip L. Mikulio tuviškus žodžius aiškiausiai ta Gražulio redaguotą, Stasės Smalihs
nis. Ir jis scenoje gerai jautėsi, riant. Nebevargsiu jų. visų pava kienės viršeli aisppauoštą, didelio
bet ir jam, kaip aktoriui, kenkė dinimus nurašinėdamas. Nereikia | formato 36 puslapių leidinį^ kai
nepaprastas detroitiečių tarpe nė kalbėti, kiek choro vadovas St. rio tekstuose ir nuotraukose iš
populiarumas. Ir jam verkiant Sližys turėjo į šią jaunimo opere ryškinta muziko St. Sližio veiki*.
reikėjo grimo, kaukės. Birutė Sve- tę (manau, kad toks vardas pa Sveikinimų programą išsemti*,
rienė Didžbalienės rolę atliko statymui tinka) darbo įdėti, juo trumpą padėkos žodį tarė solerii
šauniai. Ji — labai jau nesudė ba, kad jis pats visas dainas 9ubal zantas. Tarp kitų, leidiny yrft ir
tingo veiksmo spiritus movens. savo ir suorkestravo, o spektaklio gen. garbės konsulės Juzės DaužJai pasirodžius kildavo juokas sa- metu — pianinu lydėjo. Beje, ša vardienės sveikinimas. Gailai tik,
jėje, o scenoje visiems atsirasdavo lia jo “simfoninį orkestrą” suda kad keliolikos minučių IdbĮii
šiek tiek darbo. Puikus balsas, rė Almos Matvekaitės bei Vilijos sklandus pagerbimas buvo atlik
laisvi gestai. Gal tik kiek publiką Telyčaitės klarnetai ir Vido Ne- tas salę aklinai aptemdžius, pro
vargino kiekvieno žodžio akcen verausko akordeonas.
žektoriaus šviesos oval eskanditavimas, nors toli gražu ne vis Trečias elementas — tautiniai nant tik prie mikrofono stovintį
kas jos monologuose buvo auk- šokiai. Čia jau Rusnės Baltrušai sveikintoją. Kas taip ir sugalvojo?
hi ut bm

-W^bį4ž

1967 m. Washingtono lituanistinės ir mišrių šeimų vaikų mokyklų pasirodygi>' mas CMAL televizijos programoje iš k.: Daina Penkiūnaitė, Aldona Vaičiuhtitytė, Zita Uogytė, M. Harmonaitė, Linas Zubkus, Kęstutis Vaitkus, Gitą
Petrutytė, brolis ir sesuo Yamakawa, Rūta Penkiūnienė (mokyklos vedėja),
f kanalo “Clairlt Coco” vedėja, Gundis Vaitkus, Margeris Aistis, Puzinauskas, Daiva Puzinauskaitė (su gitara), Gediminas Mažeika, priešais šuniukas
Coco.
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WASHINGTONO LITUANISTINES
MOKYKLOS SUKAKTIS

20 metų sukako, kai Wa---- ohingtone veikia Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla. Su
kakčiąi paminėti mokyklos tėvų
komitetas surengė vakarą —
_ . koncertą lapkričio 22 d. Latvių
imamuose, Washingtono priemiesty Rockville, Md.
Atidaromąjį žodį tarė tėvų ko
miteto pirmininkė Teresė LandsBėrgienė. Malonų sveikinimo io
dį tarė Neprikl. Lietuvos atsto
tas Washingtone dr. Stasys BačVis ir Washingtono LB apylin
kės pirmininkas L. Kojelis. Taip
—-pat kalbėjo mokyklos vedėja An... —gėlė Bailey, o Dalia Lukienė per
skaitė sveikinimus raštu. Buvu-Sidftis vedėjoms ir mokytojoms, iš
***$eHrbusioms mokykloje penkeris
? įr daugiau metų buvo priseg'Afei rožės.
Toliau — koncertinė dalis. Su
solistais supažindino Daina Pen‘kiūnaitė. Jauna washingtonietė
Guoda Puzinauskaitė padainavo
tris Kazio V. Banaičio kompozici
jas: “Plaukia antelė’,’, “Ugdė tėve
lis” irC“Mama se&a,.duktė maža”
ir B. Budriūno “Tėviškėlė”.
Pianistas Vytautas Puškorius
iš Clevelando atliko R. Schuman
no Novellette, Op. 21, Nr. 1, tris
j&arlątti sonatas, du F. Schuber
D. Scarlatti sonatas, du F. Schuber
to Impromptu ir F. Chopin FanS zJasie — Impromtu.
Trečioje dalyje vėl pasirodė
”''*Gūoda Puzinauskaitė su operiniu
repertuaru: C. W. von Gluck
‘‘Che faro senza Euridice” iš
“Orfėjo”, G. Bizet “L’amour ėst
£AA*draeau rebelle” ir “Carmen”,
W. A. Mozart “Voi, che sapete’
iš “Figaro vestuvių” ir C. Saint —
- Saens “Mon coeur s’ouvre a ta
v? Voix” ir “Samsono iš “Samsono
‘ u fr Dailios”.
•iečių lUA'i.r
Dainininkei per abu pasirody3^ mus akompanavo Richard Thi' -badeau. Po programos vaišės ir
šokiai tęsėsi iki vėlumos.
Sukakties proga išleistas kuklus
. ..... ... ........................

Iš metraščio sužinome, kad iki
šiol mokykla per 11 laidų išlei
do 55 abiturientus. Ateinantį pa
vasarį tikimasi išleisti 12-tą laidą.
Septyni iš baigusiųjų grįžo mo
kyklon kaip mokytojai, o trys kaip
mokytojų pagalbininkai. Per visą
dvidešimtmetį mokyklą lankė
137 mokiniai. Šiuo metu lanko 33
mokiniai. Didelę jų dalį (7 moki
niai) sudaro jaunimas iš Baltimo
rėš, o vienas, Kęstutis Kavolis,
kas šeštadienį vežiojamas net iš
Carlisle miesto prie Harrisbūrgo,
Pennsylvanijoje. Tai beveik šim
tas mylių. Tad Washingtono
Kristijono Donelaičio lituanistinė
mokykla aptarnauja ne vien Wa
shingtono lietuviškąjį jaunimą,
bet ir Baltimorės ir net tolimes
nių vietovių. Šiemet mokytojais
dirba Mara Almenienė, Angelė
Bailey, kuri yra ir mokyklos ve
dėja, Meilė Mickienė „ Rita Kavo
lienė, (kas šeštadienį važinėjan
ti iš minėto Carlisle, Pa.) ir Dai
na Penkiūnaitė. Daržely pasikeis
damos dirba Rima Bačanskaitė,
dildą Čižiūnienė ir Giedrė McCan
dless, o Ada Vodopalienė joms pa
deda. Darbštųjį tėvų komitetą
šiemet sudaro Teresė Landsber
gienė — pirmininkė, Dalė Lu
kienė — sekretorė ir Tadas Mickus
— iždininkas.
ARa.

monstracijose prie sovietų atsto
vybės Washingtone dalyvavusių
teismą rašoma, jog teisme su
Vliko, Altos ir Voice of America
pareigūnai ar korespondentai ne
dalyvavo.
Mes, Washingtono —Baltimo
rėš apylinkėse gyvenantieji, ne
blogai girdim “Amerikos Balso”
lietuviškas laidas. Girdėjom, kaip
rytojaus dieną po teismo —gruo
džio 4 d. laidose “Amerikos Bai
sas” lietuviškai apie įvykusį'teis
mą savo klausytojus Lietuvoje pa
informavo, perduodamas pasauli
nes žinias, kuriose aplamai apie
lietuvių veiklą teužgirstama tik
ypatingomis progomis. Taip pat
dar ilgesnis pranešimas buvo per
duotas sekmadienio, gruodžio 7 d.

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 16 dieną. IŽ koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas j Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

nedidelis, bet skoningai paruoš
tas ir turiningas mokyklos metraš
tis, apžvelgiąs reikalą nuo pačių
pradinių lituanistinio švietimo
pastangų dar 1957 metais, nuo
mokyklos galutinio susiformavi
mo 1961 metais iki paskutiniųjų
dienų. Metraštį suredagavo Dalia
Lukienė, atspausdino Anatolijus
Butas. Jame randame mokyklos
vedėjų pasisakymus, dabar dir
bančių ir dirbusių mokytojų bei
KAIP TAI SUPRASTI?
vedėjų sąrašus, dabartinių ir bu
“Draugo” š. m. gruodžio 5 d.
vusių mokinių bei abiturientų laidos pirmajame puslapyje tele
sąrašus. Be to duota šiek tiek foniniam J. Kojelio pranešime iš
Washingtono apie liepos 18 d. de
mokinių kūrybos.

ANTANAS LINGIS

AfA
Stefanija Petrauskienė
ČEPAITĖ
Gyveno Chicago, Illinois, Town of Lake apyl.
Mirė gruodžio 11 d., 1980, 6 vai. vak., sulaukus 81 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Johanna Johnston,
žentas John, sūnus Albertas, 2 anūkai Lee ir Hans su žmona
Rose Ann, 2 proanūkei Matthew ir Julie, kiti giminės, draugai
bei pažjstami.
Kūnas bus paSarvotas Šeštadienį, 5 vai. vak. MažeikosEvans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 15 d. iŠ koplyčios
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią,
kurioje 9:30 v. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
JSSK

A. | A.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN

BENEDIKTUI ČEJAUSKUI

AVĖ.

Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

mirus,

Tel. 422-2000

liūdesio prislėgtus jo mielą, žmoną ANTANINĄ, duk
ras IRENĄ ir LAIMĄ, sūnus ROMĄ ir VYTAUTĄ
bei jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me.

PR. ADAMONIENĖ, N. SH. ADAMONIS

D. B. SULSKIS, Z. J. GRIGAIČIAI

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas, anūkai ir proanūkei.

Omaha, Nebraaka

PETKUS

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, Tel. 7378600.

MARQUETTE FUNERAL HOME
Brangiai Motinai

P-iai DRUKTENIENEI, dukroms VIRGINIJAI
ir IMELDAI' bei jų
Lietuvėje miras MOTINAI-MOČIUTEI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.

TĖVAS IR SŪNUS

A. f A. ELVYRAI POGIRSKIENEI

2533 VVest 71 St., Chicago

mirus Lietuvoje, mielą JOANĄ DRUKTEINIENĘ su
ŠEIMA ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučia

1410 So. 50th Av., Cicero

Tel. 476-2345

ALDONA ir DANIS BUIVYDAI
SU ŠEIMA ir
DAIVA MONGIRDAITĖ-RICHARDSON

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

P. ADAMONIENĖ

.

'

D. ir B. ŠULSKIAI
Z. ir J. GRIGAIČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sibiro tremtiniui

Omaha, Nebraaka

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A.fA. PRANUI MOTUSIUI
Šilutėje mirus, liūdinti brolį KAZIMIERĄ MOTUŠĮ, Lie
tuvos Antinacinės Rezistencijos b. Politinių Kalinių Są
jungos narį-veteraną, kalintą Gestapo Centr. Rygos kalė
jime, nuoširdžiai užjaučia.

brangiam bičiuliui
A, f A. JUOZUI URBELIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmonę Feli
ciją, gimines ir artimuosius.
Mūsų

VYTIS PLATE

EUDEIKIS

Gyveno Melrose Parke, Illinois.
Iškeliavo amžinybėn gruodžio 11 d., 1980 m., 10:27 vai. ryto,
sulaukęs 94 metų amžiaus.
Gimėi Lietuvoje, Tauragės apskrityje,
Šilalės vaisč., Vaičių
kaime. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aleksandra Poškaitė, sūnus
Antanas, marti Regina, dukterys: Eugenija Pažerūnienė, žentas Juo
zas, Elena Jablonskienė, Aurelija Kriaučiūnienė, žentas Kęstutis,
Liucija Tirvienė, žentas Algis.
Anūkai: Jūratė ir jos vyras Jo
nas, Antanas, Loreta, Danguolė, Arūnas, jo žmona Eilėn, Remigijus,
Arūnas, Linas, Marijus, Laura, Robertas, Andreja, Viktoras.
Proanūkal: Juozukas ir Lisa. Ir kiti giminės.
Šeštadienį, gruodžio 13 d., 1 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas
Bormann koplyčioje, 1600 West Chicago, Avė., Melrose Park, Tel.
476-2345.
Pirmadienį, gruodžio 15 d., 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į
Sacred Heąrt parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
ŠEIMA

LAIŠKAI DRAUGUI

AMBER PENDANT

This beautiful stone is genuine
Baltic amber and comes with an 18”
chain. Shipped Post paid only $12.95.
Satisfaction Guaranteed.

lietuvių gyvenimo apžvalgoje, ku DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 13 d.
ri, kiek žinome iš laiškų bei kitų
informacijų, Lietuvoje ypatingai
yra klausoma.
Tai rodytų, kad “Amerikos
Balso” lietuvių tarnybos pareigū
nai, nors tiesioginiai ir nestebė
ję teismo, sugebėjo surinkti tei
singas informacijas ir jas per
duoti šimtams tūkstančių klau
ALEKSANDRAS S1LIŪNAS
sytojų Lietuvoje.
Kyla klausimas, kodėl Voice of
Tragiškai mirė gruodžio 12 d., 1980 m., sulaukęs 69 m. amž.
America lyg ir su priekaištu pa
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
minėta J. Kojelio teBefoniniam
Giliai liūdintys liko žmona Ona, duktė Nijolė ir žentas Liūtas
pranešime? Matomai jis daro
Griniai su šeima, sūnus Donatas su žmona Vida, brolis Kazys su
sprendimus, “Amerikos Balso” lie
žmona Gražina, brolis Bronius ir Vladelė su šeima, Lietuvoje bro
tuviškų laidų visai nepasiklau
lis Mečys ir Liucė su šeima, ir sesuo Bronė su vyru Pranu Sibiro
sęs. Kaip tai suprasti?
tremtyje.
“Amerikos Balso”
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį Petkaus Marąuette koplyčioje,
klausytojas
2533 VVest 71 Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

LIETUVOS ANTINACINĖS REZISTENCIJOS
b. POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGA.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONŪS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
•2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410
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DR. K. GRINIAUS FONDO VALDYBA

A.

I

=
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laikrodžiai m brangenybės

GLENWOOD SALES
4707 W. Grand Avenue
Chicago, IL €0639
Tel. (312) - 342 - 8414

IŠEIV6S

KELIU

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
Spausdino Litho-Ait, Kanada, 1978 m. Išleido A. F.
| Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629

|
=

Pardavimas ir Taisymas
2646 W 69th Street — TeL RE 7-1941 =

MARIJA AUKŠTAITE

A magnificent escample of the wood
carvers art, this 11” plate is delicately
inlald and features the national emb[l»m of Lithuania.
Shipped COD or
;send $21.95 and we pay all charges.
action Guaranteed.

T V E R A S
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WARSAW
6250 W«st 63rd Stnet
One mile west of Midway Aairport.

Polish Style

INN

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS

Tel. 586-0410

3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

MON. — Roast Duck & Dressing

Smorgasbord

L

u n c h .

e e ■ e

$3.75

L UNCH HOURS Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm
DINNER HOURS Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & Sat
4 to 10 pm; SUN. '& HOLIDAYS — Noon to 8 pm.

(Luncheon Spėriais Served Daily)

TeL — 586-0410

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5«th Avė., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

8

— Dona lr Romas Kabiai,

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 13 d.

X Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos valdyba, vykdydama
IV PLJK nutarimuose išreikštą
pageidavimą susirūpinti jauno
mis šeimomis, nutarė išleisti
dr. Algio Norvilos Kongreso
metu skaitytą paskaitą “Dvikalbiškumas: prakeikimas ar palai
Leidžiama atskiru lei
X Kun. Vytautas Bagdanavi- ma?”.
čius atnašaus šv. Mišias ateiti diniu. Tai bus pirmasis iš seri
ninkų Kūčių metu. Ateitininkų jos apie jaunųjų šeimų auklė
Kūčios bus gruodžio 19 d., penk jimo problemas.
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo
X Dr. Laimutė ir Liudvikas
centro didžiojoje salėje.
Šmulkščiai, Chicago, BĮ., visuo
X Chicagos dienraštis South- menininkai, lietuviškos spaudos
west News-Herald savo gruo rėmėjai, atsiuntė 50 dol. auką.
džio 11 d. laidoje išspausdino Širdingai dėkojame už paramą.
žinią apie kun. Juozo Prunskio,
X Bonifacas Bukauskas, Ci
buvusio “Draugo” redaktoriaus
cero,
III., vietoj kalėdinių korte
ir dabartinio Altos informacijos
direktoriaus, nuvykimą į Madri lių skiria “Draugui” didesnę
do konferenciją. Rašoma, kad auką, ir, švenčių proga linki vi
nuvykimo tikslas buvo iškelti siems draugams bei pažįsta
Lietuvos nepavydėtiną būklę miems malonių švenčių, sveikų
ir laimingų ateinančių metų.
konferencijos dalyviams.

X Pranutė Damanskremė ir
sės. Angelą Jaunimo centre sek
madienį, gruodžio 14 d., 10:30
vai. ryto kalbės jaunimui 11-15
m. ir 16 — virš m. apie draugus
ir draugystę.

X Po 3 dol. už kalėdines kor
teles atsiuntė: Petras Želvys,
Antanas Paškus, Ksaverina Va
linskas, Antanas Mažeika, Br.
Krištopaitis, Bronius Kriščiū
nas, A. Rakauskas, Aldona Buntinas, V. Čiurlionis, Birutė Malcanas, Danutė Janutienė, Vikto
ras Bačinskas, Vytautas Kacienas ir Ona K. (Orentienė. Dė
kojame už aukas.

X Muz. Izidorius ir pedagogė
Elena
Vasyliūnai,
nuoširdūs
“Draugo” bendradarbiai, at
siuntė 80 dol. auką spaudos
stiprinimui ir ta proga palinkėjo
visam “Draugo” personalui link
X Mečislovas Skruodys, “Drau
smų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
go” spaustuvės tarnautojas, ne
jų Metų.
Nuoširdus ačiū už pirmą kartą nusiperka naujau
auką ir linkėjimus.
sių leidinių ir plokštelių už di
X Geriausia dovana švenčių desnes sumas.
proga — lietuvių dailininkų pa

veikslai. Daug grafikos ir alie
jaus darbų. Čia pat gintaro iš
dirbiniai ir lino audiniai. Skam
binkit 737-5177 kasdien nuo 10
iki 2 vai. popiet ir nuo 6 iki
8 vai. vakaro.
(sk.)

X I Lituani, Ponchielli sukur
tos operos apie lietuvius, spek
taklių bilietai nuo gruodžio 13
d., šeštadienio, jau gaunami
Vaznėliu prekyboje. Tai puiki
kalėdinė dovana visiems. Ope
ros mecenatai, kaip ir kasmet,
bilietus gaus iš mūsų Operos
valdybos.
Operos spektaklių
datos yra kovo 14, 15, 22 ir 28
d., Chicagoje. Bilietų kainos:
20, 17, 14 ir 12 dol. parteryje,
ir 17, 13, ir 10 dol. balkone. Ne
pamirškime
pažymėti datos.
Paštu bilietus galima užsakyti,
išrašant atitinkamai sumai čekį,
šiuo pavadinimu: Lithuanian
Opera Co., Ine. ir užsakymus
siųsti šiuo adresu: Gifts Inter
national, 2501 W. 71st St, Chi
cago, Dl. 60629. Tel. 471-1424
(pr.).

X Sol. A. Stempužienės-8vedienės ir komp. Jono švedo kon
certas bus gruodžio I4 d., sek
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo
centre. Koncertą rengia Ame
rikos Lietuviiį Bibliotekos lei
dykla. Bilietai gaunami Vaznelių prekybos namuose ir pas pla
tintojus.
(pr.)

X A. ir P. Tuskeniai švenčių
proga sveikina artimuosius, vie
toje atviručių aukoja Jaunimo
centrui.
(sv.).

X Kepami privačiai skaniau
si lietuviški tortai. Įvairių rie
šutų, migdolų, duoniniai, šoko
ladiniai, citrininiai pagal užsa
kymą.
Skambint 776-2558 —
penktadieniais nuo 5 iki 10 vai.
vak., šeštad. ir sekmad. nuo 11
v. r. iki 10 vai. vak.
(sk.).
X Jūsų Kūčių stalui: Farši
ruotos (įdarytos) lydekos, kep
tos stintos, rolmopsai, ir kiti žu
vies ir silkių patiekalai, vinigretai, grybų auselės. Turime ir
tortų, napoleonų, gaguolių ir
babkų. Pas mus rasite įvairų
pasirinkimą roledų (paukštie
nos, kiaulienos, veršienos). Mūsų
gamintas šviežias lietuviškas
dešras, kugelį, grybus ir daug
kitų neišvardintų patiekalų. Ma
loniai prašome užsisakyti iš
anksto tel. 476-4622, Venta Deli,
2419 W. 69 St., atidara kasdien
9—7 v. v.
(sk.).
X Albino, Stasys ir Linas Lipčiai, New Haven, Conn., sveiki
na savo gimines, prietelius,
draugus ir linki šventų Kalėdų
ir sveikų Naujų Metų.

X Bronius Angeleika, Chica
go, už kalėdines korteles at
siuntė 10 dol.,. auką, J. Gritėnas — 5 dol., o Vincas Žemai
X Avalon Galerijose dovanų tis — 3 dol. už kalendorių. Šir
pasirinkimas didelis — Impor dingas ačiū.
tuoto kristalo, aukso ir gintaro
x Akiniai siuntimui į Lietu
papuošalų, L1 a d n o, Dresden,
Hummel figūrėlių, Anri medžio vą. Kreipkitės į V. Karosaitę —
drožinių ir daug, daug kt. Taip Optical Studio, 2437i/2 W. Li
pat ir paveikslų. Antradieniais thuanian Plaza Ct. (69th St.).
pensininkams duodama 10% Chicago, III. 60629. Telef. —
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro 778-6766. (sk.)
mas Daukšai kviečia atsilankyti
X NAMAMS PIRKTI PA
— rasite dovanų Kalėdoms ir
SKOLOS
duodamos mažais mė
kitoms progoms. Adr. 4243
Archer Avė. (arti Saeramento nesiniais įmokėjimais ir priei
Avė.), Chieago. Tel. 247-6969. namais nuošimčiais. Kreipkitės į
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. Mutual Federal Savings, 2212
r- iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka- West Cermak Road — Telef.
(sk.)
•lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus VI 7-7747.
atdara iki vidurnakčio, Kūčių
X Emilla Benik Išleido kasetes:
dieną iki 5 vai. vak.
(sk.) "Lithuanian Carols and Klngs”. Vie

t t t
Visus bičiulius, pažįstamus ir
klientus sveikinu šv. Kalėdų ir

naujųjų Metų proga!
Kelionės į {Lietuvą, kvietimai
giminėms. Danutė žilis-žilevičienė, 6833 S. Maplevvood Avė.,

Chicago, III. 60629, telefonas
(312) 476-3803.

noje pusėje yra devynios Kalėdų gies
mės lietuviškai, antroje pusėje Lietu
vos himnas ir pasakojimai apie Lietu
vos karalius angliškai. Antra kasetė
“A Ltft from the Gospels”, “in country Gospel style”. Angliškai giesmes
gieda Emilla Benik su vargonų akompanavimu. Kasetės parduodamos po 6
dol. už vieną arba organizacijoms do
vanoms, įpakuotos po 5 už $28.00 su
persiuntimu. Čekius rašyti vardu:
Emilia Benik ir siųsti su užsakymu
adr. Benik Muslc Manor, Ine., 2631
Arllngton SL, Memphls, Tenn. 38114.

(sk.)

J. A. VALSTYBĖSE

hobartiškiai, atšventė savo ve
— Lithuanian Heritage kata
dybinio gyvenimo 25 metų su
logas
— geriausias ir gausiau
kaktį. Vaišes paruošė jų duk
sias
dovanų
šaltinis giminėms,
ros, aktyvios lietuvaitės, tauti
bičiuliams,
bendradarbiams
lie
nių šokių šokėjos, veikėjos.
tuviams ir amerikiečiams. Pato
— A. a. Bronius Vanagas, 65 gus ir greitas užsakymų prista
metų amžiaus, lapkričio 22 dieną tymas tiesiai į namus. Rink-!'
rastas negyvas savo namuose, damiesi iš šio katalogo, paremMelboume. Lapkričio 27 d., pa site tolimesnius lietuviško švie
laidotas Springvale kapinėse.
timo ir lietuvybės propagavimo
— Aurutė Loreta Mackevičiū užmojus. Spalvotas, 72 psl. ka
talogas su daugybe naudingos
tė Melboumo u-te baigė farma
informacijos,
gaunamas už 2 dol.
cijos mokslus. Šia proga jos
išlaidoms padengti iš: Baltic
tėveliai Lietuvių namuose su
8248, Bos
ruošė vaišes, kuriose dalyvavo Associates, P. O. B
ton,
MA.
62114Telefonu
tei
daug artimųjų.
raukitės 617—269-4455. (sk.).
ok

— A. a. Vincas Millen-MilinTrūksta tik kalbėtojų.

Iš JAV LB kultūros darbuotojų konferencijos lapkričio 22—23 dienomis Clevelande.’
Nuotr. J. Garlos

X Atsiuntė po 3 dol. už kalė
dines korteles: V. Jgnaitis, A.
Dambrauskaitė, Danutė Augie
nė, Kazimieras Sirgedas, I. Nau
sėdas, Onutė Fielding ir Marija
Trapikienė. širdingas ačiū.

X Vincas Urbonas, Chicago,
pedagogas, filatelistas, mums
rašo: “Gerb. “Draugo” redakci
jai ir administracijai linkiu
linksmų šv. Kalėdų, laimingų
Naujų Metų ir Dievo palaimos
purenant lietuviškos kultūros
dirvonus”. Dėkojame už atsiųs

tą 15 dol. auką ir linkėjimus.

— Lietuvių fronto bičiulių

kevičius mirė lapkričio 9 d. Ho
barte. Buvo gimęs Virbalyje. Į sukaktuvinė — 25-ji — studijų
Australiją atvyko 1948 metais. ir poilsio savaitė rengiama 1081
m. liepos 11—18 dienomis pas
— Pabaltiečių sąjungos HE- pranciškonus, Kennebunkporte,
LLP vadovybėje lietuviams ats Maine.
Prašome registruotis
tovauja: A. Kantvilas, A. Taš- tiesiog rašant ar skambinant:;
MOKESČIAI KYLA
kūnas, N. Taškūnienė, R. Tar St. Anthony Monastery, Kenne-;
vydas,
V. Mikelaitis, J. Paške bunkport, Maine 04046, telef;;
Paaiškėjus, kad bandymai pri
vičius.
(207) 967-2011.
skirti Peoples Gas kompanijai
mokesčius gali būti neteisėti,
EL SALVADOR
merė Byme savo provizoriniame
Advokatas JONAS GIBAITIS
biudžete įrašė kelis pasiūlymus
— Pasaulinėje spaudoje buvo
6247 So. Kedzie Avenue
pakelti mokesčius. Jų tarpe plačiai rašoma apie keturias
siūloma pakelti pasilinksminimo misionieres:
Tel. — 776-8700
pasaulietę Jean
mokesčius (taikoma koncertų, Donovan ir vienuoles Maura
Chicago, Illinois 60629
teatro ir pan. bilietams) ir mo Clarke, Ita Ford ir Dorothy Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vakj
kesčius už viešbučių kambarių Kazei, kurios buvo išprievartau
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. (
nuomą nuo 3% iki 4%. Be to, tos, nužudytos ir rastos ben
siūloma pakelti pabaudas už ne drame kape EI Salvadore gruo
legaliai pasistatytus automobi džio 4 d. Katalikų bažnyčios
lius. Iš viso tikimasi sutelkti pareigūnai teigia, kad EI Salva DENGIAME IR TAISOME
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS
beveik 7 milijonus dol. mokes doro kariuomenė yra turėjusi
Už
savo darbą garantuojame
čių ir pabaudų pakėlimo dėka.
bendro su šiuo incidentu. Pasi
,
ir esame apdrausti.
rodo, kad 41 m. amžiaus ursuPAVOGĖ MĖSOS
Skambinkite
lietė seselė Dorothy Kazel-KazARVYDUI KIELAI
Praėjusį savaitgalį vagys įsi lauskaitė buvo lietuvaitė iš CleTel. — 434-9655
laužė į krautuvę netoli 57 gat velando, kur tebegyvena jos
vės ir Cicero ir pavogė daugiau, tėvai. Seselė Dorothy dirbo
kaip 300 svarų mėsos. Policija mergaičių mokykloje, prieš pa <lllllimilillllllliiillilliiiliiiiiEiiillliniu>*
pranešė, kad plėšikai išgriovė' sisiūlydama vykti į EI Salvado
Advokatas
dalį pastato užpakalinės sienos rą prieš šešerius metus.
GINTARAS P. AEPBNAS
ir pavogė 86 svarus lašinių, 85
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v,
svarus kiaulienos šonkaulių, 48
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
svarus lenkiškos dešros, 20 sva
ir pagal susitarimą.
rų kiaulienos dešros ir kitų mė
sos produktų.
Tel. 776-5162 arba 776-5168

CHICAGOS ŽINIOS
NUTEISTI BET PALEISTI
Gerald ir Diana Green, kurie
prieš maždaug dvejus metus nu
sprendė (gydyti kraujo vėžiu
sergantį sūnų “laetrile” vais
tais Meksikoje, pasidavė Massachussetts valstijos teismui
pirmadienį, gruodžio 8 d. Jie
buvo nuteisti už civilinį teismo
įžeidimą, bet paleisti, nes, anot
teisėjo, jų sūnaus mirtis buvo
daugiau negu pakankama kan
čia tėvams.
Massachussetts valstijos Ply
mouth valsčiaus teismo įsaky
mu, Gerald ir Diana Green sū
nus Chad turėjo būti gydomas
konvencine chemiterapija, ne
“laetrile”, kuris yra padarytas
iš abrikoso ar persiko kauliukų
ir neturi jokios įrodytos gydo
mos vertės. Nežiūrint draudimo,
tėvai nuvežė sūnų į Tijuanos
miestą, Meksikoje, kur ir mirė
1979 m. spalio mėn.

KARDINOLAS CODY
LIGONINĖJE

Chicagos kardinolas John Co
dy, 72 m. amžiaus, buvo pagul
dytas į Columbus ligoninę prieš
maždaug savaitę. Šiuo metu jis
yra gydomas nuo širdies sune
galavimo. Taip pat spėjama,
kad kardinolas serga cukrine li
ga. 'Ligoninės atstovas prane
ša, kad kardinolas sveiksta, ir
tikimasi, kad jis bus paleistas
iš ligoninės už kelių dienų.

2649 W. 68 Street
Chicago, III. 60629

PERCY SUSITIKS SU
ŽYDAIS VEIKĖJAIS
Pranešimai spaudoje, kad lan
kydamasis Sovietų Sąjungoje,
senatorius Charles Percy pa
reiškė, jog jis remia palestinie
čių valstybės, vadovaujamos
Yasir Arafat, įsteigimą kur nors
Artimuose Rytuose, sukėlė žydų
tarpe nemažą susirūpinimą. Iš
siaiškinti dėl šių ir kitų klausi
mų, senatorius Percy susitiks
su kai kuriais žydų veikėjais,
jų tarpe ir keliais jo rėmėjais.
Vienas tokių rėmėjų, Chicagos
jungtinio fondo Visuomekoml8ijO8 plrml.

X Algimantas Gečys, JAV
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas, kuris šiandien,
gruodžio 13 d., atvyksta iš Philadelphijos ir kalbės dr. Tomo
MERE NEBIJO
Remeikio knygos sutiktuvėse.
Sutiktuvės bus Jaunimo centre,
Chicagos merė Jane Byme pa
Čiurlionio galerijoj.
Pradžia reiškė, kad ji nebijo jokių teis
minių tardymų ryšium su gali
7 vai. vak.
mu teismo įžeidimo apkaltinimu.
x Vytautas Beleckas, Sunny
Spaudos konferencijos metu me
Hills, Fla., už kalėdines korte
rė pareiškė, kad jos sprendimas
les atsiuntė 10 dol. auką. Taip
nepakelti bibliotekos jgaliotuuo
pat: R. Griškelis, Willow Brook,
G. Patrick Green algos nebuvo
BĮ., Emilija Meškauskas, Chi
ninkas Joel Sprayregen, pareišpadarytas iš piktos valios. G.
cago, Laisvės varpas — P. Viš
kė, kad neteisinga pasmerkti
Patriok Green yra merės Byme. .
...
. _
činis, Brooklyn, Mass., J. Šva
7
pa į žmogų, remiantis vien daliniais,
politinio priešo Richard J
nepatvirtintais pranešimais. Atbas, Bronė —Cižikaitė ir A. M.
ley pusbrolis. Tuo tarpu apskri
Stankus-Saulaitis, Chicago. Šir
rodo, kad didelė dalis žydų lai
ties federalinės valdžios proku
kosi panašios nuomonės ir lau
dingas ačiū.
roras yra užtikrinęs, kad jis
kia tikresnių žinių.
X Eleonora lr Aleksandras šauksiąs didžiąją juri (grand
Marčiulioniai, iš Chicagos, atvy jury) ištirti teismo įžeidimo
IŠ ARTI IR TOLI
ko į “Draugą”, nusipirko nau kaltinimų tikrumą prieš merę
jausių leidinių už didesnę sumą Byme ir du jos padėjėjus Char
AUSTRALIJOJE
ir paliko 5 dol. auką už kalėdi les Pounian ir F. Tim Witsman.
__ Vysk. Vincentas Brizgys
nes korteles. Ačiū.
X Albinos Dzirvonas, Chica šiuo metu lankosi Australijoje,
X V. Blažys, Kanada, J. Ston go, Balfo ir kitų organizacijų lanko lietuvių kolonijas ir pra
kus, Chicago, Izabelė Petruške darbuotojas, atvyko į “Draugą”, veda rekolekcijas. Lapkričio 21
vičius, Calif., V. Rūtelionis, Ma nusipirko naujausių leidinių ir —23 d. Sydnėjuje pravedė susi
ryland, Romas Jagminas, Ma., už gautas ir papildomas kalėdi kaupimo dienas, kurias užbai
Julia Palaitis, Pa., K. Puzinke- nes korteles paliko 14 dol. au giant pietuose, drauge su konvičius, Pa., Marija Vieraitis, ką. širdingai dėkojame.
firmantais, dalyvavo 380 lietu
Md., E. Sventickas, Mich., kun.
X Marija ir Stasys Baraus vių. Melboume mūsų vyskupas
V. Cukuras ir kun. J. Tautkus, kai, Palos Park, Dl., Šv. Kalėdų lankėsi gruodžio 5—6 dienomis.
Conn., visi užsisakė naujausių proga sveikina savo draugus, Vietos vyskupas jam neleido
leidinių už didesnes sumas. artimuosius ir vietoj kalėdinių teikti Sutvirtinimo sakramento
Sveikiname mielus knygų skai kortelių “Draugui” atsiuntė 25 lietuvių vaikams, praneša “Tė
tytojus.
•
dol. auką. širdingas ačiū.
viškės aidų” savaitraštis.
— Vysk. Vincentas Brizgys,
X Leokadija ir Stasys Raš
X P. Stlrbys, New Britain,
kauskai, Union Pier, Mich., šv. atvykęs į Sydnėjų, buvo gra
Conn., užsisakė naujausių leidi
Kalėdų ir Naujų 1981 Metų pro žiai sutiktas. Vietos televizijos
nių už didesnę sumą ir kartu at
ga linki sveikatos ir laimės vi atstovai perdavė su juo pasikal
siuntė 10 dol. auką tuž kalėdi
siems giminaičiams, draugams bėjimą. Kitą dieną vyskupą pri
nes atvirutes ir kalendorių. Šir
bei pažįstamiems.
ėmė kardinolas James Freeman.
dingas ačiū.
X Juozas KaciUausikas, Le- Visuose sutikimuose dalyvavo
X Julija M. Rastenienė, Balti- mont, BĮ.,, čikagiškiai— Kęs daug lietuvių.
more, Md., mums rašo: “Pagar tutis (Petrauskas, J. Juzokas, J.
— Bendras kūčios ruošia
biam prisiminimui mano mylimo Praninskas, atvyko į “Draugą” Melboumo lietuvių namų salėje.
vyro poeto laureato Nado Ras- ir nusipirko naujausių leidinių Skelbiama, kad kūčiose daly
tenio netekus, siunčiu 25 dol. už didesnes sumas.
vaus ir PLB pirmininkas Vy
“Draugui” lietuviškos spaudos
X Pranas Gudaitis, iš Chica tautas Kamantas, atskridęs iš
palaikymui ir ta pačia proga gos, atvyko į “Draugą” ir ta Chicagos.
sveikinu redakciją su šv. Kalė proga įteikė 10 dol. auką. šir
— Mirė a. a. Eugenija Nagudomis ir linkiu laimingų Naujų dingai dėkojame mielam “Drau levičienė, žinoma Melboumo lie
Metų”.
go” skaitytojui.
tuvių organizacijų darbuotoja.
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Marija Aukštaite

I Š E I V
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto.
Kaina su persiuntimu $6.85.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 454 5 W. 6Srd St..
Chicago, IL 60629
Sės. Dorothy Kazei
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VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI į
šv. Kalėdų Oktavos metu ruošiamas
šv. Mišių
PADĖKOS IR PRAŠYMO
PAMALDAS,

kurios prasidės gruodžio 25 d. ir
balgsis sausio 1 d. Marijonų koply
čioje (prie “Draugo”).
y |
Žemiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidauja-**
mas ir pasiųskite mūsų vienuolynui:

MARIAN

J

FATHERS

6336 So. Kilboum Avė
Chicago, IL 60629

i

Nonų dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mai;dose ir prašau melstis ir atnašauti Šv. Mišias šiomis inten
cijomis:
į;'
□ Padėka Dievui už 1980 metus
□ Padėka Marijai už globą
□ Padėka Dievui už ypatingas
malones
□ Už lietuvius Sibire
□ Už persekiojamus tikinčiuosius
Lietuvoje
□ Už vaikus
□ Ypatinga intencija
□ Prašant laimingų 1981 metų

H Prašant sveikatos
□ Prašant ramybės šeimoje

□ Prašant Lietuvai laisvės
□ Prašant tikėjimo laisvės
Rusijoje
Y*
□ Prašant antgamtinės pagalboj
jaunimui

□ Prašant pasveikimo nuo
alkohclizmo

Vardas, pavardė

Adresas

.........

Oktavai pridedu auką $

v)tr
, ųt-

