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(Tęsinys) 

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

Laužyti kryžiai 
Spaudoje krikščionybės atžvil

giu nesiliauja šmeižtai ir panie
ka, kai tuo tarpu ne vienas 
blaiviai mąstantis rusas pripa
žįsta, kad Rusiją krikščionybės 
įvedimas kaip tik sustiprino. 
Taigi, žinome iš iston >s ir 
esame liudininkai šių cueiHĮ, 
kaip sunku krikščionybės me
džiui stovėti, kilti ir šviesti, kaip 
jis pastoviai grubiai ir negailes
tingai laužomas. Ką duoda 
kryžių laužymas? Gal švi -esnę 
žmogaus dvasią, šviesesni >irdį? 
Ne. Rašytojas A. Zurba rašo: 
„Dabar to — kitam padėt - vis 
mažiau", dabar, kai pakelėse 
laužomi kryžiai, nuo vaikų ir 
jaunimo slepiamas I) vas. 
„Tamsu širdy be dieviški - min
ties", — prieš kelis šimtus metų 
yra pasakęs rytiečių poetas 
Nizamy. Rašytojas P. Dirgėla 
pastebi: ,,bai.-.t, ka. :pie 
tikrąjį pasaulin Dievą /. >gus 
sužinojau paaugės, nebe- v aiku 
būdamas". 

Kryžius laužyti gali ne tik is
torinės audros, ne tik tie. karių 
sielose, kaip sako 1900 m. <LIC 
pastaba: 1980 m.) N įelio 
premijos laureatas Česlo\. - Mi
lašius, nėra išvystytas dėmesys 
Absoliutui, kuris virsta malda. 
Kryžių laužyti gali ir tie. kurie 
laiko save tikinčiais. Tai dar 
baisiau. £•..,.. 

Krikščionybe mumyse žaloja 
ir iškraipo egoizmas, savimeilė. 
abejingumas, baimė. Su ;.:ikš-
čionybe reikia suaugti. Kuo 
glaudžiau suaugame, tuo labiau 
ją suprantame, kuo ; ;biau 
suprantame, tuo labiau ir patys 
išaugame. Dažnai iš krikščiony
bės pasiimame tai, kas mums 
„tinka", „patinka" ir atmetame 
ko nesuprantame ar tiesiog del 
savo apsileidimo nenori i; • su

prasti. Esame pakrikštyti, bet 
ar mūsų siela tikrai krikščioniš
ka? Štai svarbiausias ir esminis 
klausimas. į kurį kiekvienas tu
rime su visu rimtumu atsakyti. 
Taigi, ar mes mastome Kristaus 
akimis? 

Išorinių audrų nereikia bijoti 
— Kristus nepažadėjo savo Baž
nyčiai ramių dienų... Jis 
pažadėjo jos išlikimą net ir bai
siausiose audrose, o tai mus 
ramina ir guodžia. Labiausiai 
reikia bijoti, kad krikščionybės 
medis nenulūžtų, neišsikraipy
tų mumyse pačiuose — tai bai
siausia. Taip atsitinka tada, kai, 
save laikydami ir krikščionimis, 
neatsižadame pagoniško elge
sio, kai nebranginame krikščio
nybės su visais jos reikalavi
mais, pagal ją negyvename, 
nedrįstame stovėti po jos vėlia
va ar dėl savo kalčių ir apsilei
dimų nepajėgiame po ja stovėti. 
Nebe pagrindo (sic) poetas Justi
nas Marcinkevičius rašo: 
.. Vėjų stumdomas medi. nejaugi 

Tu kaip žaibas nuiūši many!'' 

Emblemoje, kuri papuoš mūsų 
bažnyčias, matome septintą 
kryžių, tiesų kryžių... Tai reiš
kia: lietuvio siela turi būti 
krikščioniška, Lietuvos žemė 
turi būti Jėzaus ir Marijos žeme! 
Žengiant į septintąjį krikščiony
bės amžių, kryžros mūsų širdyse 
turi likti tiesus, nesulaužytas, 
nors rytdiena būtų audringa ir 
rūsti! Privalome išsaugoti tyrą 
sąžinę, tvirtą tikėjimą, taurias 
širdį.-, pamaldžias sielas, darbš
čias rankas, tvirtas ir neišardo
mas šeimas. Tokia turi būti 
mūsų ateitis! Privalome likti 
ištikimi savo protėvių ir savo 
pačių Krikštui. 

(Bus daugiau) 

Reikalaujame laisvės Pabaltijui 
Washingtonas. - Apie tūks

tantis demonstrantų gruodžio 8 
d. susirinko Washingtono La-
fayette parke pareikšti protestą 
prieš Sovietų okupaciją Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje. Apie 
500 žmonių turėjo žvakes, 
žibintus ir prožektorius, kad 
Gorbačiovui atsivertų akys ir 
pamatytų šviesą - teisybę ir 
grąžintų tiems kraštams laisvę. 

KGB agentai turėjo nustebti 
šia demonstracija, kadangi joje 
dalyvavo daugiausiai šiame 
krašte gimę žmonės ir gerai 
informuoti apie savo tėvų 
kraštus. Tai pirmos, antros ir 
net trečios generacijos jau
nimas, gerai kalbąs ne tik 
angliškai, bet ir savo tėvų 
krašto kalbomis, įsijungė į 
protestą prieš jų tėvo krašto 
pavergimą, kai Gorbačiovas su 
visa svita važiavo valgyti vaka
rienės į Baltuosius rūmus. 
Jiems padėjo ne vienas JAV 
Kongreso narys. 

Sudeginta Sovietų vėliava 

Kad būtų išgirsta Pabaltie-
čių tautų laisvės šauksmas, čia 
kalbėjo sen. Frank Lautenberg, 
kongr. Steny Hoyer, kongr. 
John Miller, kongr. Connie 
Morella bei kiti. Ukrainiečiai, 
kurie prieš tai pravedė savo de
monstracijas, atsiuntė savo 
atstovus, o taip pat lenkai, net 
ir rusai, vengrai, rumunai, 

vietnamiečiai, afganai, čekos-
lovakai ir laosiečiai. 

Washington Post rašė, kad 
pabaltiečių šauksmas turėjo 
būti girdimas Baltuosiuose rū
muose — „Laisvė Pabaltijo tau
toms", „Go home Gorby", nes 
tai buvo skersai gatvės nuo 
Baltųjų rūmų. Demonstrantų 
minia sudegino Sovietų vėliavą, 
tuo pareikšdama savo griež
čiausią protestą prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri vis dar neat
šaukia Stalino - Hitlerio pakto 
ir nepasitraukia iš Pabaltijo 
valstybių. 

Po viršūnių konferencijos 
Sovietai ginkluoja 

Nikaragvą 
Ką mano daryti Amerika 

Privačiame pokalbyje Baltuosiuose rūmuose, dalyvaujant tik vertėjams, Sovietų Gorbačiovas 
pasakė, kad gali sumažinti teikiamą paramą sandinistų vyriausybei Nikaragvoje, o kas atsitiko 
po 24 valandų, skaitome šio puslapio dešinėje. 

Lietuviai skeptiški apie „glasnost" 

Demokratų kandidatai 
Cuomo šešėlyje 

Ne\v Yorkas. — Demokratų 
partija surengė viešus debatus 
savo partijos kandidatams j pre
zidentus. Šeši demokratų kandi
datai pasakojo apie save, kaip 
jie nestokoja prezidentinių savy
bių laimėti Baltuosius rūmus 
1988 m. Šie debatai vyko Nevv 
Yorko valstijos gubernatoriaus 
šešėlyje, kuris juos stebėjo, o jie 
nevengė pasisakyti, kad Mario 
Cuomo yra jų mėgstamas nevv-
yorkittis. Visi kandidatai gyrė 
prezidento Reagano konferen
ciją su Gorbačiovu ir sakėsi esą 
geresnėse pozicijose už respub
likonų kandidatus, kad būtų ir 
toliau mažinami branduoliniai 

— Reuterio žinių agentūra 
paskelbė ištraukas iš dien
raštyje Sovietskaja Litva 
išspausdinto kritiško laiško, 
kurį spalio 30 d. persispausdino 
dienraštis Los Angeles Times. 
Algio Butrimo slapyvardžiu 
pasirašytame laiške sakoma, jog 
daugelis lietuvių yra skeptiški 
apie Kremliaus „glasnost" kam
paniją ir mano, kad ji perdaug 
ribota. „Daug kas daroma dėl 
akių. Dauguma gyventojų, be 
abejo, nori gilių pasikeitimų. 
Bet abejotina, ar dauguma tiki, 
kad bus įmanoma juos įgyven
dinti". 

Laiško autorius taip pat tvir
tina, kad spaudai ir televizijai 

ginklai. Respublikonų partija 
esanti pasimetusi ir kontroliuo
jama dešiniųjų radikalų. Gub. 
Dukakis pasakė, kad tik vice-
prez. Bush iš respublikonų tepa
laikąs nusiginklavimo sutartį. 
Sen. Paul Simon pasakė, jeigu 
būtų išrinktas, tai pirmąją sa
vo prezidentavimo dieną už
draustų branduolinių ginklų 
bandymus. 

Nežiūrint kad gub. Mario 
Cuomo nėra kandidatas, bet jis 
visų nuolat stebimas ir jo įtaka 
demokratų partijoje vis daugiau 
turi pritarėjų. Demokratu kon
vencijoje New Yorko valstija tu
rės 275 delegatus. Californija 
yra pati didžiausia valstija savo 
delegatų skaičiumi. 

Paminklas Stalino 
teroro aukoms 

Maskva. — Kaip praneša už 
sienio spaudos agentūros, grupė 
rusų kitaminčių šiomis dieno
mis Maskvos centre surengė 
manifestaciją kviečiant sovieti
nę valdžią pastatyti paminklą 
Stalino teroro aukom prisimin
ti ir pagerbti. Manifestantai 
dalino praeiviams lapelius, ku
riuose buvo atspausdintas trum
pas grupės pareiškimas, kvie
čiantis žmones pasirašyti petici
ją valdžiai dėl paminklo staty
bos. Dabar, kai rūpinamasi 
atkurti teisingumą politiniame 
gyvenime, pažymima pareiški-

bei radijui turėtų būti leista 
laisvai skelbti nuo valdžios 
skirtingas nuomones: „Žmonės 
netikės .atvirumui' kol jis nebus 
pilnutinis... Buvo teisingai pa
sakyta, kad mūsų istorijoje 
neturi būti baltų dėmių. Šiuo 
atžvilgiu, tačiau, dar beveik 
nieko nepadaryta. Bet kuriuo 
atveju, nėra jokių žymių, kad 
mes galime tikėtis susilaukt tei
singo aprašymo, kaip Pabaltijo 
valstybės buvo 1940 metais 
įjungtos į Sovietų Sąjungą". 
(Anot L.A. Times, autorius dali
nai nurodė į slaptuosius Hitlerio 
- Stalino pakto protokolus.) 

„Rusų kalba privilegijuota" 

Laiške taip pat kritikuojamas 
partijos požiūris, kad visos 
„šalies" (SSRS) interesams 
turėtų būti teikiama pirmenybė 
prieš pavienių tautų interesus: 
„Mažoms Pabaltijo valstybėms, 
kurios tesudaro nereikšmingą 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
dalį, tai reiškia, kad jos 
praktiškai negali paveikti 
politinių nuosprendžių, kurie, 
nepaisant to, apsprendžia tų 
tautų likimą ir net gali 
pastatyti pavojun pačią jų 
egzistenciją'. Rusų kalba yra 
privilegijuota, „nors marksistai 
turėtų būti nusistatę prieš 
tautines privilegijas". 

Sovietskaja Litva prie laiško 
pridėjo „filosofo A. Kunčino" 
atsakymą, kuriame jis gina Lie
tuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, bet nepamini nacių -
sovietų pakto. Pasak Kunčino, 
autoriaus nuomonė rodanti, kad 
jis „laikosi mūsų klasės priešų 
pozicijos", o atsisakydamas pa
sirašyti savo tikrą pavardę, 
nepraktikuoja „glasnost". 

(Elta) 

Popiežius vyks į 
Strasburgą 

Vatikanas. - Oficialiai pra
nešama, kad popiežius Jonas 
Paulius II1988 metų spalio mė
nesio 8-10 dienomis lankysis 
Strasburge. Šio vizito metu 
Popiežius pasakys kalbas dvie
jose Vakarų Europos parlamen-

• , .. A. tinėse asamblėjose: Europos 
me, yra atėjęs laikas jamžinti T a r v b o g ^ ^ k u r i o j e da-
nesuskaitomų milijonų Stalino i y v a u j a 2l-nos Vakarų Europos 
nukankintų žmonių atminimą. v a I s t y b ė s a t s t o v a i j i r E u r o p o s 

Neturi būti pamiršti teroro P a r i a m e n t e . kurį sudaro 
aikais nukankinti nesuskai- d v y l i k o s E u r o p o s E k o n o m i n ė s 

tomi politiniai veikėjai religi- Bendruomenės kraštų deputa-
nių bendruomenių tikintieji, ^ 
kariškiai, ūkininkai, inte 
lektualai, darbininkai. Spaudos 
agentūros pažymi, kad praeiviai 
Maskvoje akivaizdžiai rodė savo 
palankumą manifestantų gru
pei. 

— Washingtone Senatas 
asignavo 606 hil dol. projektą po 
17 valandų sesijos, kuris turės 
būti vyriausybės operacijoms iki 
šių fiskaliniu metų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Iš Romos į Varšuvą išvyko 
Apaštalų Sosto delegacija pa
laikanti nuolatinius darbo 
ryšius su Lenkijos vyriausybe. 
Delegaciją sudaro apaštalinis 
nuncijus ypatingiem įgalio
jimam arkivyskupas Colasuon-
no, Bažnyčios Viešųjų reikalų 
tarybos sekretoriaus pava
duotojas prelatas Audrys Bačkis 
ir tos pačios tarybos nariai — 
prelatas Boloniek ir kun. Szlo-
wieniec. Varšuvoje delegacija 
tarsis su Lenkijos vyskupų kon
ferencijos ir krašto valdžios 
atstovais. 

— Londone pranešama, jog 
ajatola Chomeini, kuriam jau 
85 metai, yra Teherano ligoni
nėje ir sunkiai serga. Nėra tikrų 
žinių apie jo ligą, tačiau 
daktarai sako, kad jis turėjo 
širdies priepuolį ir jo inkstai yra 
kritiškame stovyje. 

— Meksikos vyriausybė 
nuvertino savo piniginį vienetą 
pesą 22%, kad padėtų savo eko
nomijai, o ypač tam, kas turi 
reikalus su doleriu. 

Prancūzija ir Britanija, vie
nintelės valstybės Europoje, 
kurios turi branduolines 
jėgaines, susitarė kartu pravesti 
erdvės raketos bandymus. Jie 
sako, kad tai nepažeis VVashing-
tone pasirašytos sutarties. 

— Londone Britanija ir Pran
cūzija susitarė, jog 31 mylios 
kanalo tunelis galės būti naudo
jamas sąjungininkų dalinių 
perėjimui į kontinentą, jei būtų 
karas. Tunelis turėtų būti 
baigtas 1993 metais. 

— Maskvoje, kalbėdamas per 
televiziją, Gorbačiovas pasakė, 
jog esą skirtumai prezidento 
Reagano Strateginio apsigy
nime iniciatyvos programos 
reikalu gali atšaldyti pagerin
tus ryšius tarp dviejų galybių. 

— Buchareste prie Lenino 
paminklo demosntrantai degino 
mašinų padangas, tuo būdu pro
testuodami prieš komunistinę 
vyriausybę, praneša Vakarų 
diplomatai. Rumunų Komu
nistų partija pažadėjo pradėti 
pasitarimus su protestuotojų 
vadais. 

— Washingtone Pašto virši
ninkas pranešė, jog, jei Senatas 
tikrai nutars, kad pati Pašto 
tarnyba turės padengti pasi
traukiančiųjų į poilsį išlaidas, 
tai sudarys labai rimtas pašto 
problemas: pašto uždelsimą, 
trumpesnes darbo valandas paš
to tarnautojams, be to, teks pa
naikinti šeštadeinio pašto tar
nybą ir. nežiūrint to, pakelti 
pašto ženklų kainą. 

Managva. — Los Angeles 
Times praneša, jog sandinistų 
Nikaragvos vyriausybė padi
dins savo karines jėgas iki 
600,000 kareivių pagal pasira
šytą paktą su Sovietų Sąjunga. 
Ji gaus taip pat modernius 
sovietų MIG kovos lėktuvus, 
raketas, artileriją, kaip praneša 
pats Gynybos ministeris Hum-
berto Ortega. Jis taip pat 
pasakė, jog sandinistų vyriau
sybė ir toliau rems kairiuosius 
EI Salvadoro partizanus su 
priešlėktuviniais ginklais. 

H. Ortega pripažino, jog 
pabėgęs buvęs kariuomenės 
štabo viršininkas Roger Miran-
da į Ameriką, padarė daug žalos 
jų komunistinei valdžiai. Nese
niai dar sandinistai neigė 
žinias, kad jie remia Salvadoro 
komunistus. 

Labiausiai ginkluota 
valstybė 

Vyksta didelė mobilizacija, 
sako Ortega. Diplomatai pra
neša, jog sandinistai ima į 
kariuomenę dvigubai daugiau 
žmonių, negu buvo daroma iki 
šiol. Jie pasirengę mobilizuoti 
karinei tarnybai vieną iš penkių 

Nikaragvos žmonių į armiją, 
miliciją, rezervo jėgas ir 
saugumo pajėgas. Tai bus 
labiausiai militarizuotas 
kraštas Centro Amerikoje. 

Vakarų diplomatai kelia 
klausimą, kam šiai kelių 
milijonų tautai visa tai 
reikalinga? 

Jei bus kitas Reaganas 

Ortega savo kalboje darbinin
kų vadams kalbėjo, jog 
Amerikos remiami Nikaragvos 
partizanai Contras bus tuojau 
sumušti. Bet karinių pajėgų di
dinimas yra būtinas ir įsigi
jimas modernių ginklų atbaidys 
Ameriką nuo intervencijos, kad 
būtų pašalintas sandinistų 
režimas. 

Kitas Ortega, prezidento 
Daniel Ortegos brolis, sakė jog 
„dabar kariuomenėje yra 
250,000 vyrų ir moterų ir tuo
jau pat bus 300,000". „Mums 
reikalinga turėti tokį apsigy
nimą, jei kartais bus kitas Rea
ganas (po Amerikos rinkimų), o 
kas žino, ką Reaganas dar gali 
padaryti prieš baigiant 
prezidento terminą", pasakė 
prez. Ortega. 

Sovietų vadas vienaip kalba, 
o kitaip daro 

Washingtonas. — Kai Gorba
čiovas buvo sostinėje ir tarėsi su 
prezidentu, Reaganas nieko ne
sakė jam, kad jis turi prane
šimą, jog Sovietų Sąjunga 
neįprastu tempu ginkluoja 
Nikaragvą, pasakė Baltųjų 
rūmų oficialus pareigūnas. 

Kai prezidentas pradėjo pasi
tarimus praėjusią savaitę su 
Gorbačiovu, jis turėjo visas 
žinias iš pabėgusio buvusio san
dinistų štabo viršininko Roger 
Mirandos apie Sovietų - Nika
ragvos planus įvesti sofisti-
kuotus kovos lėktuvus ir šešis 
kartus padidinti kariuomenę. 

Prezidentas, kalbėdamas apie 
sovietų teikiamą paramą san-
dinistams, tik bendrais bruožais 
priekaištavo Sovietų vadui, net 
ir tada, kai Gorbačiovas pasakė, 
jog Maskva gali sumažinti tą 
paramą Managvos režimui. 
Reaganas tada diplomatiškai 
kalbėjo, nes Amerikos žvalgyba 
nebuvo baigusi surinkti žinias 
apie tuos nepaprastus įvykius. 
Bet praėjusį savaitgalį daugelis 
žinių, gautų iš pabėgusio 
sandinistų štabo viršininko 
Mirandos, pasitvirtino. 

Sandinistai atšaukė 
pasitarimus 

Senato ir Atstovų rūmų nariai 

Roger Miranda. buvęs sandinistų 
jungtinio štabo viršininkas, neseniai 
pasiprašęs politinio pabėgėlio teisiu 
Amerikoje. 

tarėsi apie Contras finansavimą 
ir kaip tai suderinti su biudžeto 
reikalais. Praėjusį pirmadienį 
turėjo prasidėti antrasis sandi
nistų ir Contras atstovų pasi
tarimas Dominikonų respubli
koje, bet jis buvo sandinistų 
atšauktas be paaiškinimų. 

Atstovų rūmų speakeris Jim 
Wrihgt pirmadienį pasakė, jog 
Ortegos pranešimas didinti 
militarines sandinistų pajėgas 
pakenks sandinistams. Admi
nistracijai Kongresas leido Con
tras humanistiniams reikalams 
išleisti apie 10 mil. dol. 

Staliniški metodai 
Žvalgybos pateiktos žinios 

gali ir mums būti įdomios. 
Sandinistai turi paruošę planą 
sunaikinti Amerikos ambasadą 
Nikaragvoje, pagbrobti visus 
amerikiečius ir juos laikyti 
įkaitais ir atakuoti amerikiečių 
vietas Hondūre ir Costa Rico-
je. Taip pat atskleistas planas 
suimti Nikaragvos opozicijos va
dus ir juos sušaudyti dar prieš 
tai, kad nebūtų sudaryta provi
zorinė vyriausybė, kurią tuoj 
galėtų pripažinti Amerika ir 
kitos Vakarų valstybės. Be to, 
paaiškėjo, jog sovietai siunčia 
ginklus į Kubą. kuri persiunčia 
juos sandinistams. 

Amerika planuoja pareikšti 
Sovietų Sąjungai formalų prie
kaištą apie jų paramą Nikarag
vos sandinistams, sakė Baltųjų 
rūmų oficialus pareigūnas. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 17 d.: Lozorius. 
Olimpija. Viviana, Laila, 
Montigaila. 

Gruodžio 18 d.: Bazilijonas. 
Girdvilas. Eivilė, Gracijonas. 
Gotvilas, Žvaigždikis. 

ORAS 

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21. 
Temperatūra dieną 28 1.. 

naktj 9 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 17 d. 

DETROITO LFCU KASA 
PRANEŠA 

Lietuvių Federalinės Kredito 
Unijos KASA Detroito skyriaus 
darbo valandos Kalėdų švenčių 
metu bus gruodžio 24 d. nuo 
9:30 v.r. iki 12:00 p.p. Gruodžio 
25 ir gruodžio 26 dienomis — 
uždaryta. Gruodžio 31 d. nuo 
9:30 v.r. iki 12:00 p.p. Sausio 1 
ir sausio 2 dienomis — uždaryta. 
Linkime visiems nariams links
mų švenčių. 

VISA! VISA! VISA! 

Lietuvių Federalinė Kredito 
Unija KASA nuo pat įsikūrimo 
stengėsi kuo geriausiai savo na
riams patarnaut i , mokėdama 
aukštesnius procentus už san
taupas, negu bet kur iame 
kitame banke, ir lengvesnėmis 
sąlygomis išduodama paskolas. 

Dabar atsirado proga dar 
kartą įsitikinti KASOS nau
dingumu, įsigyjant lietuviška 
trispalve papuoštą VISA kredi
to kortelę. Ši lietuviška KASOS 
VISA kortelė yra lygiai tiek pat 
vertinga i. . i~ur priimama, 
kaip ir kitos kredito kortelės. 
Jei turite kito banko VISA 
kortelę, gerai žinote, kad tai 
nepamainomas patogumas ke 
lionėse. krautuvėse, ar kokiom 
netikėtom išlaidom. O turėti 
KASOS VISA kortelę yra ge
riau tuo. kad skolinimo procen
tai žemesni, negu kitur, o me
tinis mokestis mažesnis. Kam 
skolintis iš kitataučių? Parody
kite vienintelei lietuviškai fi
nansinei įstaigai tautišką soli
darumą, įsigydami KASOS 
VISA'. Su šia kortele turėsite 
neriboto masto patarnavimą, 
nes VISA yra tarp plačiausiai ži
nomų kredito kortelių visame 
pasaulyje. KASA išduoda VISA 
korteles ir jaunimui nuo 18 me
tų amžiaus, ko negausite jo
kiame kitame banke. 

Todėl teiraukitės KASOJE 
kaip įsigyti VISA kortelę. Jūs 
nustebsite pamatę tokią gražią 
lietuvišką kortelę, ir kaip visa
da, užėję į KASĄ. būsite malo
niai sutikti gražiai lietuviškai 
kalbančių ir besišypsančių pa
tarnautojų! 

KITAS VARDAS, BET 
TIKSLAS TAS PATS 

Lietuvių katalikų korespon
dentų k lubas , kur į sudarė 
Matas Šimonis. Jonas Šlepetys. 
Rapolas Valatka ir Petras Gry
bas, prieš daugelį metų yra pa
rūpinęs . .Draugo" Detroito 
žinių skyriui vinjetę, vaiz
duojančią eglutes ir dango
raižius. Minėto klubo vietoje, 
dabar veikia Detroito žurnalis
tų skyrius. 

KUR GAUNAMI 
KALĖDAIČIAI 

Kalėdaičius — plotkeles 
galima gauti Šv. Antano pa
rapijos kioske pas Vytautą 
Cižauską. 

SUSIKAUPIMO VALANDA 

Susikaupimo valanda išpa
žinčių k lausymas Šv. An
tano parapijos bažnyčioje bus 
gruodžio 19-tą dieną 4-tą vai. po 
pietų. Išpažinčių klausyti yra 
pakviesta daugiau lietuvių 
kunigų. 

( HORAS RUOŠIASI 
KALĖDOMS 

Šv. Antano parapijos choras, 
kurio giedojimu džiaugiasi 
parapiečiai ir atsilankę iš kitų 
vietų svečiai, rengiasi Ka'ėdų 
švenčiu giedojimui. Chore solo 
partijas dažnai atlieka <su muz. 
Stasiu Sližiu arba pavieniui) 
Birutė Januškienė ir Marius 
Sajus-Sajauskas. 

DARIAUS GIRĖNO 
KLUBAS KVIEČIA 

Dariaus ir Girėno klubas, 
kuris reguliariai remia abi 
Detroito lietuviškas radijo 
valandėles, -venčių proga 
kviečia visuomenę gausiau atsi
lankyti jų svetainėje, buvusiuo
se Lietuvių namuose prie 
Tilman ir Michigan gatvių. 

BAIGIASI BALFO AUKŲ 
VAJUS 

Balfo 76-tojo skyriaus rink
liava jau eina prie galo. Aukos 
jau siekia netoli 6000 dolerių. 
Jeigu dar prieš Kalėdas atsiras
tų tautiečių, galinčių aukoti 
Balfui. savo auką gali pasiųsti 
ar įteikti skyriaus iždininkui 
Vladui Staškui. 

Lietuvos Kariuomenės šventės minėjime Detroite buvo pagerbti Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai savanoriai Vincas Tamošiūnas ir Stasys Simoliūnas. 

Nuotr. J . Urbono 

ką, tel. 264-7735. Bilietus 
galima įsigyti Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonijoje ar pas A. 
Bražėną sekmadieniais prie 
bažnyčios po 11:30 Mišių. Taip 
pat galit kreiptis telefonu pas A. 
Bražėną, tel. 588-5445. Tai sku
biai darykite planus, nes šiais 
metais gali pritrūkti vietų mūsų 
salėje. 

Jūsų dalyvavimas ne tik 
parems jau labai retus šiais lai
kais lietuviškus renginius, bet 
sustiprins ir mūsų parapijos 
lietuvišką veiklą, kuri yra labai 
svarbi klebonui, parapijos tary
bai ir visiems parapiečiams. 

Parapijos taryba 

pareigų. Lokalo pensininkų or
kestras jam sugrojo ilgiausių 
metų. o Justinas įėjęs į „antrąją 
pensiją" buvo išvykęs į Floridą 
pailsėti. 

ATOSTOGAUJA 
FLORIDOJE 

Antanas ir Stasė Zaparackai 
yra išvykę į Floridą žiemos ato
stogom. Antanas Zaparackas 
parengdavo „Lietuviškų Melo
dijų*' programą, o Stasė Zapa-
rackienė jam talkino, kaip 
pranešėja. Šiuo metu „Lietu
viškų Melodijų*' programų pa
rengimą su eile talkininkų 
atlieka Algis Zaparackas. 

Stasys Garliauskas 

BENDROS KŪČIOS 

. .Švyturio" jūros šauliai, 
kuriems vadovauja Bronius 
Valiukėnas, kiekvienais metais 
palaiko mums brangią tradiciją, 
suruošdami bendras Kūčias. Tai 
gražus religinis, šeimyninis, o 
dabar kartu ir tautinis mūsų pa
bendravimas prieš Šv. Kalėdas. 
Energingi kuopos vyrai ir darbš
čios šaulės-sesės. vadovaujamos 
Onos Selenienės. visada skonin
gai paruošia kūčių stalą su tra
diciniais valgiais. Visi kvie
čiami iš anksto užsiregistruoti 
pas kuopos valdybos narius. 
Bendros Kūčios bus gruodžio 20 
d., tuoj po lietuviškų pamaldų 
Šv. Antano parapijos salėje, 
1750 25-ta g-vė, kampas W. Ver-
nor H\vy., Detroit. Kūčių metu 
yra numatytas bendras kalė
dinių giesmių giedojimas, dekla
macijos ir pašnekesiai kūčių te
momis. Visi kviečiami 
dalyvauti. S. Sližys 

NEWARKO 20-TOJI KUOPA 
Mūsų kuopa dalyvavo metinia

me New Jersey valstijos Etni
niame Festivalyje, rugsėjo 12-13 
dienomis vykusiame Jersey Ci
ty miesto Liberty State parke. 
Lietuviško maisto stalas buvo 
perkrautas skanėstais — kopūs
tais, dešromis, kugeliu, 
šaltibarsčiais ir kt. Nors visą 
laiką grėsė blogas oras, tačiau 
darbininkų pastangos nenuėjo 
veltui ir surinktą pelną pasky 
rėme Šventos Trejybės parapi
jos atnaujinimo išlaidoms suma
žinti. 

Spalio 17 d. surengėme mūsų 
veiklos 70-meČio jubiliejaus 
švente su šokiais. Dalyvavo 
daugiau negu 200 asmenų. Pa
dėka už tai rengimo komiteto 
pirmininkėms Marijai Stonis 
bei Onai O'Neill. 

Kitą dieną išsirinkome naują 
valdybą 1987-1988-tųjų metų 
kadencijai. Išrinkti: dvasios va
das kun. Petras Stravinskas, 
pirmininkas Kazys Sipaila, vi
cepirmininkas Bernardas Skri-
pata, protokolų sekretorė Mar-
gie Brazaitis, iždininkė Adelė 
Urbanas, finansų sekretorė Ri
ta Susko, susirašinėjimų sekre
torė Betty Luciw, patikėtiniai 
Valentinas Tumelis, Eva Coli ir 
Jonas Petrenas, „Vyčio" kores
pondentė Eva Coli ir tvarjgig-
riai Adelė Mathews ir Vladas 
Brazaitis. 

I ritualų komitetą išrinkti 
Ona O'Neill, Rita Susko ir Viola 
Skripata; į lietuviškų reikalų 
komitetą — Danguolė Didžbalis; 
į kultūrinių reikalų komitetą — 
Emilija Sadonis; į religinių 
reikalų komitetą — Marija 

Dėl vietų rezervacijos Honeymar ir renginių komitetą 
prašoma kreiptis į Alfonsą Juš- - V i o l a Skripata. 

Evas Coli 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Tęsiant mūsų tradiciją, Dievo 
Apvaizdos parapijos Taryba 
nutarė ir šiais metais kviesti 
mūsų parapiečius, jų draugus 
bei svečius dalyvauti mūsų 
tarpe, pabendrauti, pasi
linksminti, atsisveikinti su 
praėjusiais metais ir sutikti 
naujus — 1988-tus metus. 

Parapijos Taryba, būdama 
rengėja, vis ieško naujų 
galimybių surengti kuo nuotai-
kingesnį renginį. Kadangi pra
ėjusių metų bandymas gerai pa
vyko, tai ir šiais metais bus įvai
rių pagerinimų ir naujbvių. 

Šiais metais be įprastų Naujų 
Metų sutikimo priedų (balionų, 
kepurių, šampano ir „pica") ir 
vėl veiks atdaras baras, t.y., visi 
gėrimai bus duodami veltui. O 
bare bus galima gauti įvairių 
maišytų ir nemaišytų gėrimų, 
taip pat bus ir pora kokteilių 
fontanų. Prieš vakarienę bus 
duodami šalti užkandžiai, o 
vakarienė bus trijų karštų 
patiekalų. Šokiams gros popu
liarus Rimo Kaspučio orkestras. 

Dalyvavimo kaina 25 dol. 
asmeniui (įsigyjant bilietus iŠ 
anksto iki gruodžio 27 dienos). 
Prie durų įėjįpo kaina bus 30 
dpi. asmeniui! Kai palygini su 
restoranų kainomis (3 ar 4 dol. 
už gėrimą), tai geresnių kainų 
niekur nerasite. Taip pat 
maloniai kviečiame ir mūsų 
kaimynus iš Kanados dalyvauti 
mūsų tarpe; norėdami juos nuo
širdžiai priimti, šia proga jų 
dolerį sulyginsime su mūsų 
dolerio verte. 

' 

GIMNAZIJAI 
REIKALINGA PARAMA 

Vasario 16-tos gimnazijos 55 
ir 56 būrelių vadovas Kazys 
Sragauskas. kurį galima matyti 
sekmadienia is Sv. Antano 
parapijos kavinėje, priima 
aukas tai gimnazijai paremti. 

PASITRAUKĖ PENSIJON 

Justinas Preibys. General Mo
tors pensininkų unijos lokalo 
Nr. 572 prezidentas, sulaukęs 
80-to gimtadienio, pasitraukė iš 

uasvvvofl FOREST CITY 
VYČIŲ VEIKLA 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

Lietuvos Šauliu sąjungos tremtyje pirm. Mykolas Abarius kalba lapkričio 
22 A Detroite vykusiame Lietuvos Kariuomenės šventės minėjime. 

Nuotr. Jono Urbono 

LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLA CLEVELANDE 

Kansas City mieste vykusia
me Visuotiniame vyčių suvažia
vime mūsų kuopos pirmininkui 
Vince Gray buvo iškilmingai su
teiktas ketvirtas Vyčių laipsnis. 
Šiame suvažiavime dalyvavo 
septyni mūsų kuopos nariai. 

Rugsėjo mėnesiniame susirin
kime kuopon įsijungė keturi 
nauji nariai. Buvo perskaityti ir 
priimti komitetų pranešimai. 
Dvasios vadas kun. G. Kijaus-
kas susirinkusius pasveikino. 
Jam buvo įteiktas palaimintojo 
arkivyskupo J. Matulaičio port
retas. Buvo sudarytas nomina
cijų komitetas, kuris turės pra
vesti rinkimus. 

Rugsėjo 13-tą dieną įvyko Žo
džio ir Muzikos koncertas Die
vo Motinos parapijos salėje. 
Programą atliko poetas Kazys 
Bradūnas ir pianistė Laima 
Šarkaitė. Koncertą rengė Lietu
vos Vyčiai, „Ateities" klubas ir 

Mūsų mieste kasmet rengia
ma „Tėviškės" savaitė. Namo
lei sugrįsta į kitus miestus išsi
kraustė, vyksta paradai, pramo
gos, pasilinksminimai. Šiais me
tais parade dalyvavome 
pasipuošę lietuviškais tauti
niais drabužiais, o šeši 46-tosios 
kuopos nariai važiavo Lietuvos 
vėliava papuoštu automobiliu. 

' Vasaros gale surengėme pik
niką, tuo užbaigdami metų 
veiklą. 

Rugsėjo 20 d. įvyko Vidurio 
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DĖMESIO! 

Visi „Vyčių veiklos" sky
riuje atspausdinti straips
niai yra iš anglų kalbos 
išversti Aleksandro Pakalniš
kio, Jr. 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2«3« W . 71«t Street 
r M l n U SS ̂ Fw 5tâ 50ê Pv̂ ê Ba>ajV t 

ketvirtadieniais Ir penktadteidale. 
Susitarimui skambint 430 -5500 

Lietuvos vyčiai dalyvavo Lie
tuvių klubo piknike. 

Joana Shigo pagarsėjo televi
zijoje ir laikraščiuose. Jai buvo Atlanto apygardos suvažiavi-
padaryta operacija kojai, atida- mas Pittston mieste, į kurį nu
ryta užsikimšusi arterija nauja siuntėme 10 atstovų, 
lazerio spindulių technika. Tai Spalio mėnesio susirinkime 
pirmoji tokia operacija Cleve- išsirinkome naują valdybą: dva-
lando mieste, ir atrodo, kad pui- šios vadas kun. Juozas Sitko, 
kiaušiai pasisekė. pirmininkas Mykolas Yavoros-

Išvyka į Daytoną pasisekė, ky, vicepirmininkas Antanas 
Dvidešimt narių suvažiavo Yavorosky, iždininkas ir 
penktadienį, o šeštadienį dar finansų sekretorius Robertas 
šeši prisidėjo. Vietinė 96-toji Trusky, sekretorė Margareta 
kuopa surengė ir pravedė Cyzeski, patikėtiniai Albertas 
programą. I Vidurio Centro Kuzakevich ir Edvardas Yeska-
apygardos valdybą buvo išrinkti talis. 
V. ir M. Gray, Juozas Ivoska, l ritualų komitetą išrinkta 
Chuck Machutas, Rūta Guzaus- Pranė Yavorosky, į renginių — 
kas ir Alvina Luiza. Mųs labai Stasė Wallace, o „Vyčio" kores-
sujaudino vyskupo P. Baltakio pondene — Beatriče Tanis. 
dalyvavimas. Forest City 46-tos kuopos 

Spalio mėnesio susirinkime delegacija lapkričio 1 d. 
valdybos rinkimai neįvyko, nes dalyvavo šv. Mišiose Šv. Petro 
neužtenkamai narių jame daly- katedroje Scrantone. Tai buvo 
vavo. Lietuvos Krikščionybės 600 m. 

Spalio 4 dieną parapijos salėje jubiliejaus šventės dalis. Po to 
buvo parodytas Romoje vykusio Pittston Convention Center dar 

vyr. skaučių židinys. Rengėjai Lietuvos Krikščionybės Jubilie- vyko banketas su šokiais. 
parūpino ir vaišes. jaus video filmas. Dolly-O, Blanche Motsko 

DU. VUAY BAJAf, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
IR 0 O O S CHIRURGIJA 
(Augftei nuHnajni oSee) 

Priklauso Hoty Cros» ir Christ ligoninėms 
2434 W . 7 1 • * • • « , CfcUsaj 
Tat. <3« — (veikia 24 vai.) 

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

t a i . 471-3300; ras. 442 -3337 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES U G O S 

7 7 3 3 3 . K a t r i e Ava . , 

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

DU. E. 0ECEYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAtVFORD MEDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS *R CHIRURGAS 
S f f C t A L Y O t - AKIŲ U G 0 3 

2 0 5 S W . 0 3 34. 
T a i . 773-0001 

p i rm. 12-2 v . p.p.; t rec . 12 - 2 v . 
penkt.: 1 • 3 v . p.p. 

3000 W. 05 3 t . 
Te l . 422-0101 

Valandos Dagai susitarimą 

Of iso tel . - 582 -0221 
M . JANINA JAKSEVtCRIS 

IOKSA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

D f t . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5040 S. Svieski Road. Tai . 535-2002 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

5-1011 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical BuikJing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namu 584-5527 
M . AUUS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGUA 
6132 S. Kedzie. Chicago. UI. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3023 Weet SOOi Street 
Vai: pirm . antr.. ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak 
Trec ir sėst, uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

isskvrus trec. Sėst 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėles. 
tilteliai, pioklteies ir bendroji praktika 

2 0 0 0 W. SS St. CMceae 
Tel. 470-3112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L 0. PETRIKIS 
DANTV G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Narlem Ave 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždarvta trec\ 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

Tel . 434-1818 — R « . 852-0889 
Vai : pirm . antr . ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

M M W. 71et St., i 
T««.:4M-eiee 

11M 
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KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BU1LDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168: 
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Neišsprendžiami uždaviniai — 

KOVA PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ IR 

KOVA UŽ GYVYBĘ 

l 

Michael Gorbačiovo atsi
lankymas į laisvą ir nevaržomą 
kraštą, paliko savotišką įspūdį 
visiems amerikiečiams. Gor
bačiovas mokėjo šypsotis, kaip 
dirbtinai šypsosi daugelis ame
rikiečių. Taip pat jis mokėjo už
slėpti savo aštrius dantis, kaip 
mėgsta daugelis prekybininkų 
ir pramonininkų. Tik kartais jis 
parodydavo tikrą komunisto 
veidą ir tikrus dantis, atsakinė
damas žurnalistams, net pačiam 
Amerikos prezidentui. Neapdai
rūs politikai svečiu susižavėjo ir 
kartojo, kad juo reikia pasi
tikėti. Bet jie iš anksto galėjo ži
noti, kad jis jokios sutarties 
nesilaikė ir ateityje nesilaikys, 
nebent jam pačiam būtų ta 
sutartis naudinga, kaip Stali-
no-Hitlerio paktas. 

Nepageidaujamam svečiui iš
vykus, vėl kyla tie patys klau
simai, kurie nuolat kvaršina 
amerikiečių ir Amerikos val
džios galvas. Tai kova prieš 
komunizmą, kai jis jau yra prie 
Amerikos krantų — Kuboje ar 
Centro Amerikoje Nicaraguoje. 
Nicaraguos valdžia komunistais 
nesi vadina. Jie vadinasi sandi-
nistais, kartais marksistais, bet 
siekia to paties, kaip ir Maskva, 
seka Sovietų Rusijos valdymo 
būdus, prašo ir gauna iš Sovietų 
Sąjungos paramos kariniams 
tikslams ir apginkluoti ka
riuomenę, kurios tokiam nedi
deliam kraštui nereikia. 

Nicaraguai niekas negraso, 
tik patys gyventojai nori laisvės. 
Jie kovoja prieš sandinistus, nes 
iš buvusio diktatoriaus Somozos 
norėjo tik laisvės, o dabar tą 
laisvę, kurią daugelis iškovojo 
gyvybėmis ir krauju, užgrobė 
marksistai, suvaržydami visas 
laisves, pradedant nuo spaudos, 
baigiant laisvomis kalbomis. 

Š. Amerika per toli, kad ji 
matytų pavojų iš Nicaraguos 
pusės. Bet Centro Amerikoje 
yra valstybių, kurios jaučia 
tikrą pavojų prarasti laisvę, nes 
Nicaraguos sandinis ta i — 
komunistai kursto revoliucijas 
ir padeda laisvę užgniaužti 
Salvadore ir kituose kaimyni
niuose kraštuose. 

PAMĄSTYKIME APIE KALĖDŲ DOVANAS 

Nebūtų Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms jokio pavojaus, 
jeigu viduje visi laikytųsi vieny
bės. Dabar tos vienybės kaip tik 
nėra. Vieni siunčia pagalbą san-
dinistams, kad jie galėtu 
laikytis ir savo užgrobtame 
krašte įsiviešpatauti. Net dva
sininkai įvairių konfesijų prisi
deda prie maisto ir kitų reikme
nų rinkimo, pakavimo, siuntų 
apmokėjimo ir nuolatinio jiems 
pagalbos teikimo. Laisvės kovo
tojus užtaria Amerikos valdžia, 
ypač prezidentas ir jo artimieji 
patarėjai. Bet naivūs politikai 
priešinasi tai pagalbai kišimosi 
į svetimo krašto reikalus vardu. 
Iš tikrųjų tik pataikauja komu
nistams arba nori savo pragaiš
tinga veikja pelnytis partijoje 
atitinkamą vietą. 

Kova prieš komunizmą eina 
viešumoje. Bet kova už komu
nizmą taip pat eina viešumoje, 
tose pačiose institucijose, kurios 
turi į s ta tymais prižiūrėt i 
tvarką, saugumą, dabarties ir 
ateities valstybės gerovę. Kova 
prieš komunizmą vedama vy
riausybės politikos krypties 

'nus ta tymu. Bet kova už 
komunizmą eina tų pačių poli
tikų kabinetuose, su nepagei
daujamu svečiu santykiuose, 

susitikimuose, viešose kalbose 
ir net sutartyse. Ir toks para
doksas atsimuša į Europos vals
tybių politikos viršūnes. Jos 
nepatenkintos Amerikos poli
tika ir vėl turi ginkluotis pa
liktos vienos prieš laisvų 
Europos valstybių pašonėje gra
santį komunizmo šešėlį. 

Ta kova prieš ir už komu
nizmą jungiasi ir su kova už gy
vybę ir kartu už kriminalistus. 
Juk žinoma, kad didieji kri
minalistai — teroristai yra 
mokomi komvnistų, bet čia net 
konservatyvus dvasininkai, 
kovodami prieš abortus, kovoja 
kartu ir už kriminalistų gyvy
bę, nors kriminalistai šiame 
krašte ir komunistai kituose 
kraštuose eina ranka rankon 
pakenkti viešajai tvarkai ir yra 
pavojingi taikiajai visuomenės 
daliai. Gyvybės saugojimas ne
kaltų ir gintis negalinčių ne
gimusių nėra drabužis vienos 
siūlės su kriminalistų ir komu
nistų gyvybėmis. Tai blogis sa
vyje, kurio t u r i saugotis 
visuomenė ir paskiri asmenys. 

Jei etninės grupės, ypač kilu
sios iš Rytų t a u t ų , nepa
tenkintos Jungtinių Amerikos 
Valstybių politika, tai supran
tama. Jų paradoksiniai spren
dimai komunizmo, abortų ir kri
minalistų apsaugojimo atžvilgiu 
nesiderina nei su žmoniškumu, 
nei su krikščioniškumu, nei 
pastovios visuomenės kūrimu. 
Nuomonių pluralizmas nėra 
kenksmingas, jei jis neliečia 
žmogaus, jo gyvybės, ypač 
nekalto žmogaus, kol jo kaltė 
nėra įrodyta. Kai teisingumas ir 
teisė yra iškreipiami, mėginant 
kovoti prieš komunizmą ir 
užtarti komunistinius veiks
mus, mėginant kovoti už gyvy
bę ir užtarti kriminalistus, besi
kėsinančius ar jau sunaikinu
sius žmogaus gyvybę, tai niekas 
negali reikšti pagarbos nei pa
skiram žmogui, kuris, tokios 
nuomonės laidydamas, viešai ją 
propaguoja, nei valstybei, kuri 
teisę iškraipo ir žmogaus gyvy
bę nužemina iki paprasto gyvio. 

Tai uždaviniai, kurie Ameri
koje yra iškilę viešuose deba
tuose, kurie naudojami mo
kyklose, ku r i e teismams 
palieka daryti sprendimą, kai 
patys žmonės negali žmogiškai 
ir morališkai išspręsti. Tie klau
simai pasidaro neišsprendžiami 
dėl pačių žmonių minties 
mišinio, kuris vyrauja politikoje 
ir visuomenėje, kuris vyrauja 
santykiuose vienų su kitais ir 
šeimose. Pažinti komunizmą 
paprastas žmogus negali, kai 
prieš jį kovojama tik žodžiais. 
Spaudoje, televizijoje ir san
tykiuose su komunistų val
domais kraštais elgiamasi skir
tingai. Negali paprastas žmogus 
rasti teisybę, kai diktatoriai 
užgrobia kurio krašto valdžią, 
remiami komunistinės Rusijos 
tiesiog ir Amerikos kontinente 
per komunistinę Kubą. Smer
kiamas jų valdymo būdas, bet 
kartu kiti politikos asmenys ar 
privačios institucijos remia juos 
prieš laisvės kovotojus. 

Negali žmogus išspręsti gyvy
bės klausimo, kai vyriausybės 
įstatymais leidžiama ją žudyti, 
kai vyriausybė kovoja prieš 
teroristus ir kriminalistus, o pri
vačios, net dvasinės institucijos, 
tų dviejų dalykų neskiria — abu 
laiko vienodu nusikaltimu. 

P.9. 

Paprastai gyvenamojo krašto 
aplinka, ypač tam tikromis pro
gomis stipriai įtakoja kiekvieną 
gyventojų grupę, dažnai iššauk
dama konfliktą tarp materialis
tinio ir idealistinio elementų, 
tarp individualios šeimos 
nusiteikimo ir spaudimo iš 
šalies. Dar nepraėjus tradicinei 
Amerikos Padėkos dienai, kuri 
paprastai pasižymi kalakutų 
skerdynėmis ir įvairių valgių 
paruošimu, tuo pačiu suvieni
jant šeimas ir pažadinant lab
daros jausmus, jau prasideda 
įkyrūs prieškalėdinio pirkimo 
karštligės simptomai. Blizgu
čiais papuoštos eglutės remiasi 
į b rang ia i s kai l ia is ap
sirengusius manekenus arba 
puošia kvepalų skyrių, o vis tas 
pačias įkyrias melodijas karto
janti „Muzako" muzika dirgina 
nervus. Televizijoje pardavėjos 
ir modeliai rėkte rėkia: „pirkite, 
pirkite, pirkite!" Šalia to garan
tuoja su dovana būsimą pasise
kimą meilėje ar tarnyboje... Ir 
viskas su „specialia nuolaida", 
nuo automobilių iki kredito kor
telių... 

Tuo tarpu neva tai remiantis 
Amerikos konstitucija, viešose 
vietose draudžiama pastatyti 
prakartėles,' pakabinti angelė
lius ar net Betliejaus stilizuotą 
žvaigždę, nes pirkimo karštligės 
propaguotojai prieškalėdines 
nuo ta ikas panaudoja savo 
kišenių papildymui, tačiau 
draudžia paminėti pačią esminę 
Kalėdų priežastį: Kris taus 
gimimą. Toks savotiškas para-

AURELIJA BALAŠAITIENĖ 

doksas kartais verčia susi
mąstyti, nežiūrint triukšmo, 
blizgučių ir nuostabiausių 
pažadų. 

Savaime suprantama, kad 
Kalėdos yra didysis Gimta
dienis, kurio jau iš seno at
siradusi tradicija reikalauja 
prisiminti mums brangius ir ar
timus asmenis ir juos pagerbti 
sveikinimais, linkėjimais ir do
vanomis. Ir turi teisę; apie naują 
dviratį ar futbolą svajoti ber
niukas, apie lėlę ar televizijos 
aparatą svajoti mergaitė. Tar
nautojai iš savo darbdavių tikisi 
kalėdinio priedo, įstaigose yra 
daromi kalėdiniai baliukai, ir 
net laiškanešys laukia kalė
dinės dovanos kiekvieno namo 
laiškų dėžutėje. Visa tai gražu, 
jei tik pati didžioji priežastis 
nebūtų užgožta. 

Šiais metais net ir vaikų 
dovanų skyriuje yra keista at
mosfera: dominuoja iškraipytais 
bruožais pusiau gyvuliukai, 
pusiau vaikai, įvairios 
baidyklės, o ir kalėdinių svei
kinimų atvirutes „puošia" 
šuniukai, kačiukai, pelės... Net 
ir Kalėdų Senelio paveikslas 
pradeda blykšti. Ir štai mūsų 
šeimos, gyvenančios dviejų 
kultūrų sankryžoje, pasiturin
čios, daugiausia jau gimusios 
toli už Lietuvos ribų, patenka į 
tą prieškalėdinio pirkimo karšt
ligės srautą. Mūsų spauda 
primena, kad savo dovanomis 

turėtume taip pat pra tur t in t i ir 
remti tai, kas palaiko mūsų vi
suomenės gyvybę: pirkti lie
tuviškas knygas, plokšteles, 
remti spaudą ir šalpos organi
zacijas. O būtų labai gražu, jei 
mūsų dauguma pajėgtų Kalė
doms skirtas lėšas padalinti pro
porcingai tarp gyvenamojo 
krašto nuotaikų ir lietuviško 

Be t yra dar viena rūš is 
dovanų, kurių negal ima 
įvertinti pinigais, nes jos yra ne 
materialinė, bet moralinė ver
tybė . Apie tokias dovanas 
kalbama labai mažai. Štai 
„Draugo" gruodžio 9 dienos 
laidoje skautų skyriuje su 
pasigėrėjimu stebiu nuotrauką, 
kurioje Lituanikos tunto skau
ta i linksmina ir savo buvimu 
džiugina lietuvius senelius, 
nors, mums vis dar ignoruojant 

įsipareigojimo 
dėžutėse šalia 
katalogų Amer ikos ša lpos 
organizacijos siunčia plunks
nakočius, kaklaraiščius ir at
virutes, maldaudamos paramos, 
nors didelė tų organizacijų 

Mūsų pašto jaunimą, jaunieji gerojo darbelio 
įvairiaspalvių atlikėjai neišvardinti pavar

dėmis . Ar ne t iesa, kad 
moralinė parama ir draugišku
mo gestas yra didžiausioji do
vana vienišam ar senatvės 
naštą nešančiam žmogui? Jei 

dauguma didžiąją savo biudžeto skautai, kurie pasižymi savo 
dalį išleidžia ne skelbiamam idealistišku išradingumu daryti 
tikslui, bet brangiai apmoka- gerus darbelius, yra tik lašas 
miems lėšų rinkimo profesio- jūroje, kodėl jų pavyzdžiu 
nalams, kai tuo tarpu mūsų sekdami ir pavieniai asmenys 
šalpos organizacijų pinigai di- negalėtų apsidairyti aplink ir 
džiausią dalimi pasiekia savo paieškoti vienišų, užmirštų 
tikslą. Prašymų siunčia ir mūsų asmenų, invalidų, tiek senelių 
organizacijos bei laikraščiai, n a m u o s e , t i e k pavieniai 
dažnai panaudodami šitame gyvenančių? Ypatingai yra 
kraš te p r i imtą p rak t iką , sunki dalia tų lietuvių senelių, 
siunčiant neužsakytas korteles, kurie gyvena senelių namuose, 
kalendorius ir t . t . Girtina, kad n e lietuviškoje aplinkoje, turi 
pagaliau naudojame gyvenamo- sunkumų su kalba ir savo gyvė
jo krašto metodus, nors dažnai n imo saulėleidžio dienas pra-
siūloma ar a t s i ų s t a prekė leidžia skausmingoje vienatvė-
nepasižymi savo kokybe. Vis j e j liūdesy ir skausme. O tokių 
dar negražios, neestetiškos turime apsčiai. Pažįstamų tarpe 
atvirutės vienodomis nuotrau- girdime apie vienišas našles ir 
komis ir vaizdais papuošti šiaip našlius, gyvenančius nuošaliai, 
puikiai pagaminti kalendoriai, dėl sveikatos ir negalavimų ne-
Bet kas gali reikalauti tobu- begalinčius judėti, keliauti, 
lybės 

„Krikščioniškosios Lietuvos" parodos M. K. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Chicagoje, 
atidaryme. Iš kairės: vysk. Paulius Baltakis, vysk. Antanas Deksnys, kun. dr. Ignas Urbonas, 
parodos organizatorius Bronius Kviklys ir kt. 

Nuotr. J. Tamulaieio 

lankytis. Kokia tai būtų puiki 
dovana pasisiūlyti nevairuojan
čiam invalidui ar seneliui jį 
pavėžinti, nuvežti į krautuves, 
padėti pirktis, jų sveikinimus 
įmesti į pašto dėžutę ar net kar
tais pakviesti išsiblaškyti į kiną 
ar kalėdinį koncertą. Ir ne visos 
dovanos turi būti brangios. Pa
aukojant savo laiką, energiją ir 
draugystę, galime nušviesti vie
nišo žmogaus dienas ir atnešti 
tikrą Kristaus gimimo šventės 
nuotaiką į liūdną pastogę. Be to, 
mažytė dovana, susidedanti iš 
pašto ženklų, vokų, popieriaus 
laiškams, kartais yra ypatingai 
vertinama tų, kurie sunkiai 
begali pasiekti pašto įstaigą ar 
krautuvę, bet nori susisiekti su 
pasauliu. 

Prisimenu vieną nuostabią 
Kalėdų dovaną, su kuria susipa
žinau vienų bendrų kūčių metu, 
kuriose dalyvavo jauna našlė su 
savo dviem paaugliais. Jų fi
nansinė padėtis buvo labai 
sunki, todėl ir su dovanomis 
buvo problema. Tačiau jos dvy-
likmetis sūnus skautas ant 
didelio popierio lapo savo 

motinai nupiešė kalėdinį 
vaizdelį ir surašė savo dovanas: 
„visada nukąsiu sniegą, kaip 
tai darė tėvelis, mudu su sesute 
visada suplausime visus indus. 
kad tu galėtumei po darbo 
pailsėti , šeštadieniais po 
lituanistinės mokyklos mes visi 
padėsime tau skalbti ir su
tvarkyti namą"... Ir po daige
lio metų toji laiminga moteris 
vis dar prisimena tų H .dnų Kū
čių vakare gautas savo vaikų 
dovanas, o vaikai savo pažadus 
ištesėjo ir šiandiena abu yra pro
fesionalai, aktyvūs lietuviš
kame gyvenime, o jų motina. 
aprūp in ta ir pa tenkinta . 
džiaugiasi savo vaikų moralinio 
įsipareigojimo samprata. Ir 
dabar toje šeimoje kasmet po 
Kalėdų eglute šalia pirktų 
dovanų vis dar guli lapeliai su 
pažadais ką nors atlikti, ko 
negalima įsigyti krautuvėse.... 

Todėl gyvendami šitoje svetin
goje šalyje, mes turėtume savo 
kalėdines dovanas gerai apsvar
styti, jas proporcingai padalin
dami paga l moralines ir 
material ines vertybes. Tie, 
kuriems yra lemta gyventi 
pasiturinčiai, neturi vengti 
, ,pirktinių" dovanų, tačiau 
lygiai tuo pačiu turi remti visa 
tai, kas palaiko lietuviškos 
visuomenės gyvybę: knygas. 
spaudą, šalpos organizacijas. 
Šalia to pagalvokime ir apie 
nenuperkamas dovanas: kam 
galime atnešti džiaugsmo, pra
skaidrinant jų vienatvę maloniu 
žodžiu, paslauga ar apsilan
kymu. Tiktai tada įprasmin
sime Kalėdas ir per Berneliu 
Mišias jausime, kad neapvy-
lėme Išganytojo Gimtadienio 
pagrindinės idėjos — artimo 
meilės. 

Danisa Kružikaitė iš Buskirk. N.Y. 
Ji čia Empire State jaunimo orkestre 
koncerto metu. Plačiau buvo 
aprašyta vietiniam laikrašty. 

apie 
kaip 

Mūsų supratimas 
amžinybę yra toks pat 
viščiuko, dar neišsiritusio iš 
kiaušinio, apie pasaulį. 

S. Radhakrishnan 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 

Jokia blogybė nėra didelė, jei 
ji šiame mūsų gyvenime yra 
paskutinė m ^ Erdlla 

Dievas laisvę duoda tiems, 
kurie ją myli, saugoja ir ginti 
nori. 

Daniel Webester 

P. MELNIKAS 

Romanas 

Keldamasis liftu į darbą, jis dar jautė išgertos kavos 
skonį burnoje. Pažiūrėjo į rankinį laikrodį. Jis į darbą 
vėlinosi. Buvo neišsimiegojęs, išvargęs ir jį nervino 
tvinkčiojimas, lyg koks duriantis skausmas kaktoje. 

Dešimtame aukšte jis tingiai pasveikino White 
kompanijos mandagią, vidutinio amžiaus sekretorę 
Mariliną. 

J i padavė jam pundą laiškų ir pamfletų. 
Nesant vienas vokas išslydo ir nukrito prie pat 

stiklinių durų. Jam pasilenkus jo paimti, skausmas 
kaktoje sustiprėjo. 

Direktoriaus pavaduotojas, pamatęs Devinskį, pri
ėjo prie jo ir pasakė: 

— Kai peržiūrėsite laiškus, lauksime jūsų White 
kabinete. Už pusvaladžio, gerai? 

— Gerai, Glowerti. 
Glowertis pažiūrėjo į Devinskio kaktą, patraukė 

pečiais ir nuėjo pas White. Pro stiklus Devinskis matė, 
kaip jie tarėsi retkarčiais žvilgčiodami į jį. 

„Gavau į kaktą. Kas čia tokio", sklaidydamas 
laiškus, galvojo Devinskis ir palinko prie koresponden
cijos. „Bet jie nieko nesakys. Glowertis ir White net 
nekomentuos. Jie nieko ir apie Leną nežino. Jie dabar 
turbūt varto naują, didelį projektą, kurio pripažinimo 
taip ilgai buvo laukta. 

„Jie nesikiša į mano reikalus, bet kažin ką galvo
ja? Pagaliau jie .negyva siena'. I i jų jokios užuojautos 

man ir jokio patarimo". 
Devinskis vartė laiškus, bet nerado nieko naujo 

juose. Laikai gana sunkūs. White statybos užbai
giamos. Statybos rangovai tikisi naujų darbų, be t jų 
nėra. Nebent tas naujas dangoraižis... 

Perskaitęs laiškus, pamfletus atidėjęs į šalį, Devins
kis pakilo ir lėtais žingsniais nuėjo į White kabine
tą. Iš ten pro stiklą matėsi visa įstaiga: kelios dešimtys 
susilenkusių braižytojų prie braižybos stalų. 

White pakėlė galvą ir pažiūrėjo į Devinskio randą 
ant kaktos. Kai nuleido galvą a n t brėžinių, jo riebaus 
veido pasmakrė sudrebėjo. 

Glowertis pastūmė Devinskiui projekto aprašymo 
susegtus lapus, kurį laiką visi trys žiūrėjo į suomio 
Vaino piešinius ir kelis t ipiškus dangoraižio planus. 

White nekentė vienakio menininko Vaino. Jo stalas 
įstaigoj buvo netvarkingiausias. Ant jo vartėsi seni, 
nereikalingi brėžiniai, romanai , muzikos plokštelės, 
saldainiai, net sviestainis, kur į Vainas atsikandęs 
kramtydavo. Jo fantastiškai paišybai buvo paliktas tik 
vienas stalo kampas. 

Daili dangoraižio perspektyva, į kurią Glowertis 
vis pažiūrėdavo, dešimt kar tų buvo pakeista ir dabar 
savininko priimta statybai. Bet Vaino via dar nebuvo 
patenkintas ir iiuo laiku visai be reikalo braižė dar 
naujas. 

White tuo nebuvo patenkintas, bet nedraudė 
vienakiui gaišinti laiką. 

Kaip gi drausi? 
Juk Vainas menininkas — estetas! 
— Tai ką galvojat? — paklausė Wbite Devinskio. 
— Šauniai atrodantis darbas. Pagirkit Vainą. 
— Kiek žmonių turėtų užsiimti tuo projektu iki 

rangovui išbraižys? 

White ėjo prie reikalo. 
Devinskis tai žinojo, bet kurį laiką mąstė. Mintyse 

skaičiavo ir balsiai spėliojo: 
— Trys statybos, dešimt mechanikos, gal devyni 

elektros ir apie dešimt architektūros inžinierių. Keli 
asmenys aprašymo dokumentams, taip pat keli prižiū
rėtojai statybai... 

Glowertis viską surašė ant popieriaus. 
— Kiek ii viso būtų? Trisdešimt penki? 
— Maždaug. 
— Tiek daug? — pertraukė juos White. 
— Po šimts, — toliau kalbėjo White, — juk buvo 

numatyti dvidešimt keturi. Aš pats suskaičiavau dvi
dešimt aštuonis. 

— Gerai. Su tiek žmonių galima pradėti, — De
vinskis sutiko su viršininku. — Bet vėliau turėsime 
daugiau priimti. Laikai sunkūs. Bedarbiai valkiojasi 
gatvėmis ir lengvai iŠ jų atrinksim. 

— Bet čia nėra vietos stalams. O be to juk vienas 
dar grįi. 

— Nėra. Gal tik kelios vietos. 
Viena laisva vieta buvo likusi, nes tas asmuo dir

bo prie statybų, o kita laisva vieta liko, kadangi persi
dirbęs žmogus blogai jautėsi. Jis paprašė mėnesio ato-
stogų, bet gavo tik vieną savaitę ir tos laisvos savai
tės laikotarpyje mirė. 

Visi trys ilgai galvojo. Tylą pertraukė White: 
— Darbas bus greitas ir labai laikinas. Mes nieko 

pasamdytiems žmonėms negalim žadėti. Bet kas eis į 
laikiną darbą? O reikia gerų inžinierių... 

— Pažadėkim... 
— Ką? 
— Kad į naujai pastatytą dangoraižį visus perkel-

' sim, — gudriai pasiūlė Devinskis. 
(Bus daugiau* 
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KALĖDŲ SVEIKINIMAI 
DAINA JULIJA 
PENKIŪNAITĖ 

PREMIJA 
JAUNIMUI CLASSIFIED GUIDE 

Broliai, Sesės Lietuviai! 

Išganytojo gimimo Šventė, 
iškilmingai visame pasaulyje 
Švenčiamas mūsų tautos krikš
to jubiliejus ir naujieji 1988 
metai teikia progą kreiptis į Jus 
su sveikinimo, padėkos ir 
linkėjimų žodžiais. 

Pirmiausia sveikinu Jus, 
laimingai sulaukusius Kalėdų, 
linkėdamas tyro džiaugsmo, 
tikėjimo į tiesos pergale ir 
gražesnio rytojaus vilties. Dievo 
Sūnus juk tapo žmogumi. ..kad 
turėtume gyvenimą ir apsčiai jo 
turėtume" <Jn 10,10). 

Žvelgdami į besibaigiančius 
jubiliejinius metus, negalime ne
sidžiaugti jų atneštais vu:siais. 
Popiežiaus Jono Pauliuus II 
žodžiai, pasakyti Šv. Petro ba
zilikoje mums ir mūsų kalba, 
gražiai išreiškė pagrindinį 
jubiliejaus tikslą: „priartėti prie 
Kristaus". Jei mes sugel rome 
visuose kraštuose, kur tik gyvemm 
bent saujelė lietuvių, suor
ganizuoti jubiliejaus komitetus 
bei sėkmingai atlikti užsibrėžtas 
religines, kultūrines ir 
visuomenines programas, liudi
ja, kad mūsų širdyse yra gyva 
Kristaus meilė. Visi džiau
giamės, kad jubiliejus sukėlė 
dėmėsi Lietuvai ne tik aukštojoje 
dvasiškijojc bet ir valstybi
niuose bei moksliniuose sluoks
niuose. Gili padėka priklauso 
Šv. Tėvui, Centriniam komite
tui, kraštų bei vietovių komite
tams ir kiekvienam iš Jūsų. 

Jubiliejiniai metai atėjo ir pra
eis, tačiau jų proga užsibrėžtus 
religinius, kultūrinius ir vi
suomeninius tikslus turėsime 
tęsti ir ateinančiais 1988 metais, 
į kuriuos, kaip ir į patį jubiliejų, 
žiūrime skirtingais žvilgsniais. 
Vieni, stebėdami dėl avižiaus 
retėjančias dvasininkų bei vi
suomenės veikėjų gretas ir jau
nimo daugumos abejingumą 
religiniams ir tautiniams 
idealams, ateitį matys gerokai 
pesimistišką; kiti, prisimindami 
Kristų kaip savo asmeninio 
gyvenimo įprasmintąją ir visatos 
Valdovą, su krikščionišku op
timizmu pasitiks Naujuosius 
Metus. 

198$ metai bus gana reikš
mingi: Australijoje jau prasidėjo 
(gruodžio 20 d.) Šeštasis 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas. Ateinančiais metais 
vasarą Kanadoje bus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimas 
ir kultūros kongresas, o 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
— tautinė lietuvių skautų 
stovykla, jubiliejinis Lietuvos 
vyčių seimas bei kiti plačios 
apimties ir svarbūs renginiai. Gi 
Marijos metai ir palaimintuoju 
paskelbtas arkivysk. Jurgis Ma
tulaitis mus artins ir jungs su 
tautos kamienu pavergtoje 
tėvynėje. 

Mano linkėjimas ir malda — 
planuokime ir organizuokime 
visus renginius, siekdami ben
dro mūsų tautos labo ir vado
vaudamiesi Kristaus duotu 
įsakymu — gerbti vienas kitą, 
nors mūsų nuomonės ir skirtųsi 

Džiugių Šv. Kalėdų, Dievo 
palaimos ir krikščioniško opti
mizmo naujuose metuose! 

Vysk. Paulius 
A. Baltakis, OFM 

atjausti ką Kristaus atėjimas, ir 
tai ką jis davė žmonijai, reiškia 
kiekvieno žmogaus ir visos 
žmonijos gyvenime. 

Visiems linkėdamas pras
mingų ir malonių Kristaus 
gimimo švenčių ir jo palaima 
gausių Naujų 1988 metų, 

Vysk . V i n c e n t a s Br izgys 

S ^ ^ I S S T J B R ~ D Ė S T Y T O J A Uliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti skiria 

Laikų tėkmėje praeina va
landos ir dienos. Metų metais 
skaičiuojame savo gyvenimo 
prisiminimus. Ir viskas, atrodo, 
dingsta kur tai amžinybėje. 
Visas žmogaus gyvenimas yra 
lyg istorinis sapnas. Valandos ir 
dienos žmogaus gyvenime nepa
sikartoja. Visą laiką gyvename 
laukimo nuotaikoje. Kiekvienas 
laiko momentas yra tarsi vis 
naujas gyvenimo prasidėjimas, 
nauja pradžia. 

Prologe į evangeliją šv. Jonas 
sako, kad pradžioje buvo Žodis, 
kuris buvo pas Dievą ir kad tas 
Žodis buvo patsai Dievas. Žodis 
tapo žmogumi ir gyveno tarpe 
mūsų. Tai yra Dievo išmintis, 
Dievo Sūnus, kuris gimė iš Mer
gelės Marijos. Taigi ir Dievas 
turėjo mūsų žmogiškojo gyve
nimo pradžią. Todėl jis įpras
mino mūsų laukimą ir nuolatine 
mūsų gyvenimo pradžią. Jis 
atėjo iš neprieinamos šviesos, 
kad taptume Dievo vaikais ir 
gyventume jo amžinybės gyve
nimu. 

Mes laukiame kasmet su 
džiaugsmu Viešpaties Gimimo 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų. Visos mūsų viltys yra su
dėtos į Dievo Žodį, kuris tapo 
žmogumi ir gyveno tarp mūsų. 

Viešpaties Gimimo šventėje su 
dėkingumu sveikinu Marijonų 
vienuolijos bendradarbius ir 
rėmėjus, sveikinu „Draugo" 
redakciją, administraciją ir 
visus darbuotojus. Nuoširdžiai 
sveikinu „Draugo" renginių 
komitetą, „Draugo" bendradar
bius, rėmėjus ir skaitytojus, 
linkėdamas visiems Dievo lai
minamos sėkmės, sveikinu visus 
lietuvius, besirūpinančius mūsų 
Tėvynės šviesesne ateitimi. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 
Provincialas 

Brangūs visi lietuviai 

Žmogui yra natūralu, kad 
savo dvasinius-sielos išgy
venimus reiškia ir viršiniais bū
dais. Taip yra ir su Kristaus gi
mimo minėjimo švente. Tai 
dienai žmonės susikūrė daug 
gražių dvasinių religinių tra
dicija, bet šalia jų atsirado ir 
pasaulietišku pasireiškimų, 
komersantų savanaudiškumo. 

Kad Kristaus gimimo šventė 
mums būtų verta savo prasmės, 
neužmirškime pamąstyti ir 

Daina Penkiūnaitė-Svvissler 

VACLOVAS KLEIZA 
LIETUVOS KONSULATAS 

Per praėjusius metus Lie
tuvos vardas ir jos tragedija 
buvo dažnai minimi laisvajame 
pasaulyje. 600-tų metų krikščio
nybės sukakties atgarsiai ypa
tingai plačiai nuskambėjo spau
dos puslapiuose. Šios sukakties 
minėjimai mus artimiau sujun
gė su sesėmis ir broliais paverg
tame krašte, stipriai užakcentavo 
mūsų tautos ištikimybe savam 
tikėjimui ir dar kartą patvirtino, 
kad Lietuva yra neatskiriama 
Vakarų Europos kultūros 
dalimi. 

Aktyvios demonstracijos Vil
niuje irgi plačiai išgarsino Lie
tuvos vardą ir parodė negęstantį 
tautos norą bei teisę būti laisva 
ir nepriklausoma. Ateinančiais 
metais švęsime 70-tąją Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo 
sukaktį. Tas vėl sudarys progą 
atkreipti pasaulio dėmesį į mūsų 
tautos žiaurią okupaciją ir jai 
daromas skriaudas. 

Šventų Kalėdų nuotaika te-
jungia mus visus pavergtoje 
tėvynėje ir išeivijoje į vieną 
bendrą lietuvišką šeimą, kurioje 
spindėtų meilė bei pagarba kiek
vienam šeimos nariui. Naujieji 
Metai tepriartina mus dar vienu 
žingsniu arčiau prie pagrindinio 
tikslo — laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos. 

Vaclovas Kleiza 
Lietuvos generalinis 

konsulas 

Rūtos Penkiūnienės ir Vytau
to Penkiūno dukra Daina, š ių 
metų rugsėjo mėnesį pradėjo 
dėstyti Middlebury kolegijoje, 
Vermont, architektūros istorijos 
ir meno istorijos kursus, pava
duodama ilgametį tų kursų pro
fesorių Glenn Andrės, išvykusį 
su šeima vieneriems mokslo 
metams į Exter universitetą 
Anglijoje studijų tikslais. Be 
savo tiesioginio darbo kolegijo
je, Daina gavo Vermont guber
natoriaus paskyrimą bendra
darbiauti su komisija, studi
juojančia šios valstijos pro
blemas dėl istorinių paminklų 
restauravimo. 

Dainai Penkiūnaiteįbaigusiai 
vidurinę mokyklą,kaip pavyz
dingai mokinei vietos Bowie 
Moterų klubo buvo paskirtas 
atitinkamas atžymėjimas. 

Maryland universitete Daina 
studijavo architektūros istoriją 
ir studijas baigė B.A. Magna 
cum laude ir Phi Beta Kapa at-
žymėjimais. Dar tebestudijuo-
dama universitete, atostogų 
metu ji savanoriškai dirbo prie 
istorinių paminklų restauravi
mo darbų, nes universitete buvo 
paėmusi kursą apie istorinių 
paminklų restauravimus. 

Dainai su šeima persikėlus 
gyventi į Virginiją, Virginijos 
valstijos gubernatoriaus jai 
buvo suteikta stipendija ruoštis 
magistro laipsniui Charlot-
t e sv i l l e , Va. , universitete . 
Mokslo metams pasibaigus, 
vasaros atostogų metu ji gavo iš 
„Victorian Society" stipendiją 
vykti į Londone suruoštus kur
sus susipažinti su „Victorinio" 
stiliaus paminklais. Grįžusi iš 
Londono ji paruošė ir įteikė 
Virginijos universitetui darbą iš 
architektūros istorijos srities 
magirstro laipsniui pagal „Gof-
frey Scotts pažiūrą į 19 šimt
mečio architektūros estetiką". 
Jos darbas buvo aukštai įver
tintas ir Charlottesville uni
versitete buvo jai paskirta 
stipendija ruoštis daktaro laips
niui. Be to, vasaros atostogų 
proga ji gavo stipendiją iš 
tarptautinės „English Speaking 
Union" pagilinti studijoms Lon
dono universitete iš c iklo 
„Dvidešimtojo šimtmečio anglų 
literatūra ir kultūra". Išlaikiusi 
visus egzaminus, nustatytus 
daktaro laipsniui gauti, Daina 
pradėjo rinkti medžiagą savo 
daktaro tezei iš architektūros 
istorijos. 

Tačiau gyvenimo k e l i a s 
pakrypo kiek kita linkme 1985 
metais Daina ištekėjo už John 
Swiss ler , kuris tame pat 
Charlottesville universitete 
gavęs magistro laipsnį iš istori
jos, dirbo kaip istorijos pro
fesoriaus asistentas. Jam buvo 
paskirta stipendija Havajų uni
versiteto ruoštis daktaro laips
niui. Jie persikėlė į Honolulu. 
Havajuose Daina rinko medžia
gą savo tezei, palaikydama kon
taktą su Charlottesville univer
s i t e to profesoriais. Savo 
pragyvenimo išlaidoms papil
dyti dirbo kaip pavaduotoja 
mokytoja įvairiose Honolulu 
mokyklose. 

Dainos veržlumas mokslui ir 
lietuviškai veiklai yra pavel
dėtas ir imamas pavyzdžiu iš 
savo motinos Rūtos Penkiūnie

nės bei artimųjų. Ji gerai moka 
lietuviškai, nes šeimoje vi
suomet kalbama gryna lietuvių 
kalba, įgudo į turtingą lietuvių 
kalbos žodyno naudojimą. 

Daina baigusi Washingtono 
šeštadiedninę lituanistinę mo
kyklą, lankė aukštesnius litu
anistinius kursus, šoko tau
tinius šokius, dirbo su skautė
mis, ateitininkais ir pradėjo 
mokytojauti toje pat lituanis
tinėje mokykloje. Ketverius 
metus dėstė lietuvių kalbą, 
mokė tautinius šokius, paruoš
dama mokinius šventiniams 
pasirodymams. 1978 metais 
šešioms savaitėms buvo išvyku
si į Lietuvą. Ten lankėsi Vilniu
je, Kaune, Palangoje. Sužavėta 
Lietuvos grožiu ir senove , 
sugrįžusi kalbėjo vyresniesiems; 
„aš dabar suprantu, dėl ko jūs 
taip labai mylite Lietuvą". 

Daina buvo viena iš Washing-
tono jaunimo sąjungos steigėjų, 
tapusi jos pirmininke, atstovavo 
Washingtono jaunimo sąjungai 
ruošiamuose jaunimo kongre
suose Vokietijoje ir Anglijoje. 

Džiugu pastebėti, kad ji seka 
visuomeninį ir kultūrinį lie
tuvių gyvenimą, pvz. 1978 metų 
„Lituanus" nr. 3 žurnale „Book 
Reviews" — knygų apžvalgos 
skyriuje tilpo jos pasisakymas 
apie išleistą monografiją: „Al-
fred Erich Senn, John C. Bowlt 
and Danutė Staškevičius Mika
lojus Konstantinas Čiurlionis: 
Music of the Spheres". 

G. K. 

MAISTAS NETURTĖLIAMS 

Artėjant šventėms, Chicagos 
meras, talkinamas dienraščio 
„Sun-Times", suskato rinkai 
maistą neturtėliams. Jau gruo
džio 10 d. buvo sunešta 50 tonų 
maisto į nurodytas patalpas 
Merchandise M art. Aukojo 
verslo bendrovės ir atskiri 
asmenyts. Gauta ir piniginių 
aukų. 

SALMONELA S I R G O 
200,000 

Surinkti duomenys rodo, kad 
Chicagoje 1985 m. salmonela 
buvo susirgę arti 200 ,000 
žmonių. Daugiausia jie susirgo 
nuo pieno, kuriame buvo šių 
bakterijų. Pieną buvo pirkę iš 
Jewel bendrovės. 

kasmetine 

E U G E N I J A U S 
KRIAUČELIŪNO 

P R E M I J A 

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuvui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
gan izac in iu ve iklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriau
siai reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuvą vienerių metų bėgyje: 

2. 1987 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizacijų 
vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1988 m. 
sausio 31 d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima. 

4. Jury komisija aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1988 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama: 

Eugen i jaus Kriaučel iūno 
premijos komisijai 
13400 Parker Road 
Lockport , IL 60441 

H E L P W A N T E D 

• TRUCK & TRAILER MECHANIC 
Mušt be expenenced in diesel engines. 

maintenance and comptete tractor repair. 
• TRAILER MECHANIC mušt be ex-

perienced in ail types of trailers. 
Also need 

• TRUCK DRIVERS vwth minimum of 
2 yrs. experience hauling steel MUŠT 
SPEAK ENGLISH. 

396-7940 b/t 9 am-noon dally. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 376-5996 

109 i - " o — 30% pigiau mokėsit u^ 
apc!'3i;c'.į uo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZA POLIS 
3208V, W K ' 9Sth Straat 

Tel. — GA 4-8054 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Mūsų epocha turi savo ypa
tingą misiją ar pašaukimą: 
sukurti civilizaciją, paremtą 
dvas inės darbo pr ig imt ies 
supratimu... Visi kartoja, skir
damiesi tiktai žodžiais, kad 
mūsų kančių priežastis yra ne
tekimas pusiausvyros, atsiradęs 
grynai materialinės technikos 
pažangos įtakoje. Tos pu
siausvyros trūkumui vienintelis 
vaistas — dvasinė pažanga toje 
pačioje srityje, t. y. darbo srityje. 

Simone Weil 

Wholesale Carpettno. 
šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb kilimas ir jo pamušalas įkkv 
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium'* pamušalu įktojamas 
salone ir valg kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūles: kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargi*, tol.: 5S9-2349. 

DĖMESIO! 
Kugelio ir cepelinų mėgėjai-jos! Nevarkite 
tarkuodami bulves su rankine tarka, nes 
CICEROJE yra gaminamos ir nebrangiai 
parduodamos ELEKTRINĖS bulvėms 
tarkuoti mašinos. Įsigykite šv. Kalėdų pro
ga. Džiaugsitės, kad nereikia daugiau vargti 
bulves tarkuojant. Kreiptis: V. Novickis, 
1927 S. 491h Ct., Cfearo, IL •0950, tel.: 
993-3071. 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
UEPOSŽYDI 

Žibunto sakmės spis Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar totimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų te-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva, 160 psl. 
Brooklyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.04. 

Užsakymus siųsti: 

4545 W. «3rd i t . 
Chlcago, IL 60S26 

REALESTATE 

H - i š KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J.BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

JMCOMf T A * - , 
6529 S. KED2 

779-aSSS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAMI PIRKIME 

SCI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaakl 

767-0600 

Private party wishes to invest in area. 
Will pry cash. Owners only. No 
realtors. Call 434-7477. Leave 
message if no answer. 

KMNECm REALTORS 
7922 6. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYEft 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sterbaitei Mayer dėl sąžiningo patar* 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Ne. 928 —84 Ir Lavmdate: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas. 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

Ho. 994 - 97 Ir LamidMe: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui: atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 21A auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

Ne. 975 — SS ir Putoki: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 246 auto garažas; gerame 
stovyje; St. Tnb's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
v Tai. — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

oticrr 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3S1-5950 63f-S1tt 

Norintieji PEIKTI ar RARJOUOTI 
NAMUS per 5įą ištaigą, prašom* 
paminėti, kad esat* •rba.nortts būt 

vybės įkainavimas 

Jono L. Paukščio, buvusio uolaus vyčių veikėjo ir pirmininko, pagerbimo 
vakarienėje lapkričio 20 d. Landmark banketų salėje. Ii kairės: Kristina 
Norkienė ir kuopos pirmininkė Auira Kriščiūnaitė Padalino. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Maloniai kviečiame visus i i visur dalyvauti 
|uno Beach, Fla. 

NAUMŲ METŲ SUTIKIME 
gruodžio 31 d., 8 r.v. 

St. Paul of Crost auditorijoje 
10970 State Rd., 103, Palm Beach. Fla. 33408 

Tel. 30S 525-1873 

PUIKI VAKARIENĖ, ŠAMPANAS, ORKESTRAS, 
LAIKAS NERIBOTAS, CERA NUOTAIKA 

Tik 25 dol., moksleiviams — 10 dol. 
Skubėkite rezervuoti stalus (10 asmenų). 

Skambinkite: kodo numeris yra tas pats 305: — A. Augunae — 
744-6788; A. jucėnas - 622-4332,1. Manomaitienė — 626-5071; A. 
SoJienė — 694-2110. 

Rengimo komitetas, pirm. L Sfafturus.Tel. 305 626-2443 
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Venecuelos kardinolas Lebrun tarp lietuvaičiu po iškilmingu šv. Mišių, minint Lietuvos krikščionybės sukaktį. 

namai, jos atveju senelių namai, 
nes jie tik lietuviškai su ja ir 
kalba. Antrą eilėraštį St. San-
tvaro „Lopšinę padeklamavo 
S tasys Radžiūnas. J is 
nenustebino, nes seniai visiems 
yra žinoma jo graži deklamacija. 
Minėjimas užbaigtas Lietuvos 
himnu. Tada buvo vaišintasi 
kava ir saldumynais, kuriuos 
paruošė ramovėnų žmonos. 

Pabaigai reikia pasigirti, kad 
Omahos lietuviai turi gana jaut
rias širdis. Visi labai šiltai 
atsiliepė į A. Mažeikos vado
vaujamo darbo reikalingumą ir 
labai nuoširdžiai tą darbą 
finansiškai parėmė. Teko patir
ti, kad ir Omahos lietuvių or
ganizaciniai vienetai nėra tam 
abejingi ir žada koalicijos veiklą 
remti didesnėmis aukomis. 

J . P . 

KONCERTAS 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS 
VENECUELOJE 

JULIUS VAISIŪNAS 

Mūsiškoje spaudoje seniai 
M U S 1 J K O L O N I J O S rašoma apie dainuojantį Los 

Angeles miesto vyrų kvartetą, 
Omaha, Nebr. 

KARIUOMENES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lapkričio 1 d. — Visų Šven
tųjų dieną du televizijos kanalai 
paminėjo krikščionybės Lie
tuvon įvedimą prieš 600 m. su 
specialia programa. Iškilmingas 
šv. Mišias atnašavo Venecueios 
kardinolas Jose Ali Lebrun ir 
pasakė pamokslą. Koncelebravo 
Venecuelos imigracijos direkto
rius kun. Sante Cervellin, lenkų 
misijos vadovas kun. Ričardo 
Urbanski ir patarnavo aštuoni 
berniukai su baltom komžom ir 
raudonom palerinom. Caracas 
San Juan Bosco choras giedojo 
giesmes lietuviškai, lotyniškai 
ir ispariškai. Chore dalyvavo ir 
lietuviai. Be priekaišto buvo 
atl iktos lietuviškos giesmės 
„Marija, Marija", o ypač „Ap
saugok, Aukščiausias, tą myli
mą šalį". Kai kuriems ir ašaras 
išspaudė. 

Po pamaldų televizijos reli
ginių programų vedėjas kun. 
Manuel Diaz labai vykusiai pra
vedė programą, su įsitikinimu 
ir j a u t r u m u pasakodamas 
dokumentinę medžiagą. Kun. 
M. Diaz priminė Stalino-Hitle-
rio susitarimą, kurio pasėkoje 
Lietuva buvo rusų komunistų 
okupuota. 

Kalbėjo apie teisių pažei
dimus Lietuvoje ir JAV Kon
greso ir Europos parlamen
to reikalavimą grąžinti Lie
tuvai , Estijai ir Latvijai ne
priklausomybę. Apgailestauta, 
kad komunistai neduoda lei
dimo popiežiui aplankyti Lietu
vos. 

Televizijos programa baigta 
linkėjimu atgauti Lietuvai ne
priklausomybę, kad lietuviai 
laisvai garbintų Viešpatį ir 
pa tys kurtų nepriklausomą 
gyvenimą savo tėvynėje. 

Venecuelos didžioji spauda 
plačiai aprašė Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejų, ypač 
seniausias krašto dienraštis „La 

Religion". Žinovų apskaičia
vimu, programas žiūrėjo apie 
keli milijonai asmenų. Šią mili
joninės vertės programą be 
fondų ir talkos išrūpino ir pa
ruošė darbštusis visuomeni
ninkas. Venecuelos Bend
ruomenės garbės pirmininkas 
dr. Vytautas A. Dambrava. To
kios ilgos ir gražios programos 
lietuviai tikriausiai neturėjo. 
Venecueloje iki šiol dar nė 
vienai tautybei nepasisekė gau
ti televizijoje tokios programos, 
dalyvaujant kardinolui — taip 
išsireiškė arkivyskupijos migra
cijos reikalų direktorius kun. 
Sante Cervellin. 

Dr. Dambrava kuone kasdien 
spausdina straipsnius ir kolum-
nas Venecuelos didžiojoje spau
doje, gindamas mūsų tautos 
reikalus, naujais faktais išryš
kindamas Lietuvai padarytą ir 
daromą skriaudą. 

Lapkričio 4 dieną artimų 
draugų būrelyje buvo pagerbtas 
dr. Vytautas Dambrava, per 
ketverius metus atspausdinęs 
1000 straipsnių Venecuelos 
dienraščiuose. Venecueliečiai 
yra puikiai susipažinę su Lie
tuvos problematika. Inž. Bro
nius Deveikis dalyvių vardu pa
dėkojo dr. Dambravai už atliktą 
milžinišką darbą spaudoje bei 
televizijoje, linkėdamas tęsti 
sunkų, bet labai svarbų tėvynės 
laisvinimo darbą, nuolat infor
muojant apie Lietuvai daromą 
skriaudą. 

Už visuomeninę veiklą jis Va
tikano yra apdovanotas Gri
galiaus Didž. ordinu, anksčiau 
Venecuelos prezidentas jį apdo
vanojo Diego de Losados ordinu, 
o Bolivijos prezidentas — aukš
čiausiu to krašto „Andų Aro" 
ordinu. Venecuelos didžiojoje 
spaudoje beveik kiekvieną 
dieną pasirodo jo straipsnis. 

Vėliausiomis žiniomis, dr. V. 

Richmondo. Va., lietuvės kepa sausainius Tarptautiniam festivaliui. Iš 
kairės: Judita Byrne, P. Radzišauskaitė, Laima Ghatak ir Vyta Puleo. 

Nuotr. dr. S. Jankausko 

Po gražaus koncerto lapkričio 
22 d. sekmadienį Omahos rarao-
vėnai minėjo Lietuvos ka
riuomenės šventę. Tą dieną 10 
vai. ryto lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo šv. Mišios už 
žuvusius Lietuvos karius. Kun. 
Petras Žarkauskas ta proga 
pasakė atitinkamą pamokslą. 
Choras „Rambynas", vad. Alg. 
Totilo, tai progai paruošė naujų 
giesmių ir kaip visuomet labai 
gražiai pagiedojo. 

Po pamaldų visi dalyviai susi
rinko į parapijos salę tolimes
niam šventės minė j imui . 
Minėjimą atidarė ramov. pirm. 
Algimantas Antanėlis. Skautai 
sunešė vėliavas, o kun. P. Žar
kauskas sukalbėjo invokaciją. 
Minėjimo pravedėjas paprašė 
atsistojimu ir minutės susi
kaupimu pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Taip pat buvo 
pagerbtas Sioux City, Iowoje, 
neseniai miręs žurnalistas Jero
nimas Cicėnas. Velionis buvo il
gametis Omahos gyventojas. Jis 
1955 m. parašė ir išleido gražią 
knygą „Omahos lietuviai". Šio 
tauraus lietuvio atminimas il
gai neužges daugelio Omahos 
lietuvių širdyse. 

Po visų oficialiosios dalies 
ceremonijų A. Antanėlis pri
statė Antaną Mažeiką, kuris 
kartu su dainuojančiais Los 
Angeles inžinieriais atskrido į 
Omahą ir buvo Alg. ir Laimos 
Antanėlių namų svečias. A. 
Mažeika padarė ilgą ir įdomų 
pranešimą apie koalicijos darbą. 
Visi buvusieji salėje su dideliu 
dėmesiu išklausė malonaus 
svečio išsamų pranešimą. Buvo 
duota daug klausimų ir gauta 
atsakymų ir dar platesnių 
paaiškinimų apie koalicijos 
darbą bei jos darbo rezultatus. 
Po visa to buvo įteikta pras
minga dovana — gražiai išpjaus
tytas medinis kryželis. Tai buvo 
ramovėnų dovana. 

Toliau buvo eilėraščiai. Kris
tina Mickevičiūtė, septynių 
metukų mergaitė, padeklamavo 
gana ilgoką Vytės Nemunėlio 
eilėraštį „Mes ne lapai". Kris
tina jau ne primą kartą stebino 
klausytojus, labai aiškia ir 
taisyklinga lietuvių kalbos tar
sena. Tai buvo lyg patvir
tinimas, kad pirmoji geriausio
ji lietuviška mokyklėlė yra 

Dambrava yra Venecuelos 
žurnalistų viešosios opinijos 
sąjungos vykd. tarybos pakvies
tas įeiti į centro valdybą ir 
tvarkyti reikalus, susijusius su 
užsieno politika. Gruodžio mėn. 
žurnalistų simpoziume, kuria
me numatoma dalyvaus aukšti 
vyriausybės ir kongreso parei
gūnai bei krašto žurnalistai — 
apie 600 asmenų — dr. Dambra
va pakv ie s t a s pasakyt i 
baigiamąją kalbą. 

kurio koncertais žavisi ne tik 
Amerikos ir Kanados dides
niųjų kolonijų lietuviai, bet 
siekia jie ir Australijos lietuvių 
širdis. Visa tai žinant, kartais ir 
apmaudas apima, kad Omaha 
mažutė bendruomenė. Čia gyve
nant, dažnai sunku prileisti 
mintį, kad atsirastų galimybė 
išgirsti skrajojantį kvartetą. 
Priežastis — vis ta pati. Didelės 
iš laidos — mažutė bend
ruomenė . Tačiau būna ir 
netikėtumų. 

Dideliam Omahos, lietuvių 
nustebimui jau rugsėjo mėn. 
ramovėnų pirm. Alg. Antanėlis 
paskelbė žinią, kad į Omahą 
lapkričio mėn. atvažiuos LA dai
nininkai. Ta žinia visi labai 
džiaugėsi. Ramovėnai, kurių čia 
nėra daug, išsijuosę pradėjo pla
t int i bilietus, kad tik būtų 
užpildytos nedidelės salės kėdės. 
Na ir didelių pastangų dėka 
lapkričio 21 d. vakare į lietuvių 
parapijos salę prisirinko gana 
daug publikos. Nuolatiniai visų 
renginių lankytojai net nustebo, 
kad Omahoje yra daug daugiau 

lietuvių, negu paprastai tenka 
matyti. 

Koncerto pradžioje šiltą žodį 
visiems tarė ramov. pirm. Alg. 
Antanėlis ir svečias kvarteto 
narys R. Dabšys. Koncertas pra
sidėjo. Dainininkų simpatiška 
išvaizda, graži laikysena ir 
puikūs balsai tuoj pagavo 
publiką ir šiltas jausmas dai
nininkams neapleido visą 
vakarą. Repertuaras buvo labai 
savas ir mielas — lengvai pa
siekė kiekvieno klausytojo širdį. 
Daug buvo tą vakarą dainų 
išdainuota, daug įvairių emocijų 
sukelta, ne viena ir ašarėlė nu
braukta . Skambėjo čia ir 
tėvynės ilgesys ir romantika, — 
auksinė jaunystė ir meilė. 

Mažas pertraukėles gana įdo
miai užpildė kiekvienas kvarte
to dainininkas. Jų šmaikštūs ir 
gražūs sąmojai juokino publiką, 
kurios visas dėmesys krypo tik 
į sceną. Dainininkai tą vakarą 
buvo jautrūs Nebraskai ir 
Omahai. Jie koncerto publikai 
net gilią užuojautą pareiškė. 
Mat, tą dieną Nebraskos futbolo 
komanda pralaimėjo Oklaho-
mai. Tai galimas daiktas, kad 
dainininkai pastebėjo vakaro 
dalyvių tarpe labai nelaimingų 
dėl pralaimėjimo futbolo 
sirgalių. O jų tikrai salėje buvo 
ne vienas. Kaliforniečių užuo
jauta buvo priimta nuoširdžiu 
juoku. Simpatinga ir puiki 
kvarteto žvaigždelė Raimonda 
Apeikytė puikiai akompanavo 
visai programai ir dar atliko 
solo „Žemės drebėjimas" ir 
„Hollywood" G. Gudauskienės. 
Visa tai skambėjo nepaprastai 
gražiai. Labai dramatiškai, 
labai įspūdingai. Laikas tirpo, 
repertuaras baigėsi ir buvo 
gaila, kad taip greit pralėkė 
apie pora valandų. Plojimams 
nebuvo galo ir kiekvienas 
savaip reiškė įvairių emocijų 
antplūdį. 

Ramovėnų pirm. sujaudintas 
dideliu koncerto pasisekimu 
dėkojo dainininkams, pianistei 
ir kvar te to režisieriui P . 
Maželiui už kvarteto atvykimą, 
už gražią programą ir labai ne-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 17 d. 

eilinį vakarą. Pianistei R. 
Apeikytei buvo įteikta rožių, o 
visi dainininkai buvo papuošti 
gražiu gėlės žiedu. Didelė pa
dėka buvo išreikšta šio koncer
to mecena t ėms , be kur ių 
paramos koncertas niekados 
nebūtų Omahoje įvykęs. Viena 
iš tų mecenatų buvo Ingrida 
Bublienė, LB Kultūros tarybos 
pirm., ir Emilija Jonušienė, 
didelė mūsų kultūrinių bei tau
tinių reikalų rėmėja. Ilgais plo
jimais publika pareiškė joms pa
dėką. E. Jonušienei ramov. var
du buvo į t e ik tos gėlės, o 
kvartetas padovanojo jai savo 
plokštelę „Apie Tave svajoju". 
Tolimieji svečiai (reikia pasi
girt i) nepagai lė jo Omaha i 
komplimentų, nes čia, kaip jie 

sakė, buvo jiems gera. Mes vie
tiniai džiaugiamės, kad Omahos 
ramovėnai per eilę metų 
kariuomenės šventės proga, 
suruošdavo ką gražaus. Dabarti
nis jų pirm. Alg. Antanėlis 
didelių pastangų dėka šventės 
proga pereitais metais iškvietė 
dainininkę iš Kanados, šiemet 
kvartetą iš Kalifornijos. Alg. ir 
Laimos Antanėlių namuose 
iškviestieji menininkai yra nuo
širdžiai globojami. Už gražias 
pastangas — suruoštus koncer
tus visuomenė yra dėkinga vi
siems, kas tik atneša Omahos 
l ie tuviam ką gražaus ir 
nekasdieniško. J P . 

Jei jau esi šuo, tai nebūk kar
tu ir kiaulė. ^ , • . , • 

Žydų priežodis 

A.tA. 
PETRONĖLĖ ATKOČAITIENĖ 

Gyveno Bridgevievv, IL, anksčiau — Lockport, IL 
Mirė 1987 m. gruodžio 15 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 38 

metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Joana Atkočaitytė-Žalneriū-

nienė, žentas Kajetonas, anūkai: Regina, Andrius ir Paulius; 
Lietuvoje trys seserys, du anūkai ir du proanūkai. 

Kūnas pašarvotas gruodžio 18 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 19 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

1 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos *v. Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., Iki aaualo 1 d. imtinai 
Marijonų koplyčioj prto „Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas j kalėdinės oktavos šv. Mišias 
ir maldas: 

Padėka Dievui už šiuos metus 
Padėka Marijai už globą 
Padėka už gautas malones 
Padėka už taiką pasauly 
Už lietuvius Sibire 
Už persėk, tikinčiuosius Lietuvoje 
Už vaikus 

3 Prašant laiming. ateinančių metu 
C Prašant sveikatos 

Prašant ramybes šeimoje 
" Prašant santūrumo malonės 

rYašant Lietuvai laisvės 
[ Prašant pasaukimu i dvasinį luomą 
G Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė aaka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6338 S. Kilbourn Av». 
Chleago, IL 6062* 

A.tA. 
VINCENTAS MARČIUS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1987 m. gruodžio 15 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 68 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna Langutė, 

dukros: Mary Aurience, žentas Patrick, Donna Kent, sūnūs: 
Walter Feiferis, William Feiferis, marti Catherine, penki 
anūkai ir sesuo Zuzana Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Pensininkų klubui, 
Tauragės klubui. 

Kūnas pašarvotas gruodžio 17 ir 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Pet
kus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 19 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto, 
po apeigų koplyčioje, bus nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros, sūnūs ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Te le fona i - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberte Rd. - Tel. 430^700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. gruodžio mėn. 17 d. 

x Kun. Vytautas Bagdana-
vičius atnašaus šv. Mišias ir 
pasakys pamokslą Ateitininkų 
kūčiose. kurios bus sekmadienį 
3 v. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. 

x A. a. inž. Algimantas 
Žemaitaitis, gyvenęs Chi-
cagoje. buvo kiek anksčiau iš
vykęs j Jaunimo kongresą Aust
ralijoje, kaip telefonu praneša. 
gruodžio 15 d. nelaimingai žuvo. 
Smulkesnes žinias perduos 
vėliau. 

x Chieagos aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos Tėvų 
komitetas organizuoja mokinių 
išvyką į Balzeko muziejų šį šeš
tadienį, gruodžio 19 d. Po ap
silankymo muziejuje visi grįš j 
Jaunimo centrą kalėdinėms vai
šėms. Aukšt. mokyklos mokyto
jai yra dir. J. Masilionis. ses. 
Angelė. E. Bielskienė. Danutė 
Eidukienė. dr. K. Ėringus. R. 
Jautokienė. Nijolė Pupiene. F. 
Strolia. Tėvu komitetas ir 
mokiniai linki visiems linksmų 
ir saugių švenčių. 

x Jaunimo centras nori at
kreipti dėmėsi savo rėmėjų. 
narių ir lankytojų, kad žvmiai 
sumažėjo renginių skaičius. 
Kolona, ant kurios iškabinami 
pranešimai būtų nuoga, jei ne
būtų palikti ..praėjusių dienų"' 
plakatai. Judėjimas veik visą 
laiką vyksta, tai įvairios repe
ticijos, sueigos, susirinkimai bei 
posėdžiai, bet iš to judėjimo ir 
veiklos nėra pajamų. O išlai
kymo išlaidos nėra sumažėję. 
Šiuo atkreipiame dėmesį rėmė
jų ir tų. kurie dar nėra susi
mokėję nario mokesčio. 

x Lietuvos diplomatijos še
fas S. A. Bačkis, Washington. 
D.C.. inž. Vilius A. Juška. Win-
ter Haven. Fla. , grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka. Marcella Aleksis. VVater-
bury. Conn.. atsiuntė 13 dol. ir 
palinkėjo geros sėkmės Mari
jonams ir ..Draugui'". Labai 
dėkojame. 

x Dail. Rimanto Dicha-
vičiaus grafikos ir foto darbu 
paroda tebevyksta gruodžio 
18-20 d. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Dalyvauja pats 
dailininkas. Lankymo vai. 
penktd. 7-9 v.v., šešt. ir sekmd. 
11-7 v.v. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. 

<sk.) 

x A.L. Tautinės s-gos Chi
eagos skyrius šiais metais. 
kaip ir visuomet. Naujų Metu 
sutikima ruošia L. Tautiniuose 
namuose '6422 S. Kedzie A ve. t. 
Pradžia 8 v.v. Visi atvykusieji 
bus maloniai sutikti ir pavai
šinti skania vakariene bei 
šampanu. Bus muzika ir šokiai. 
Vietoms rezervuoti skambinkite 
776-3547 V. Lenkevičienei arba 
476-3525 F. Braunienei iki 
gruodžio mėn. 28 dienos. 

(ski 

z Vertinga dovana Kalė
doms. Tai Romos jubiliejinių 
iškilmių 60 min. vaizdajuostė. 
Vatikano televizijos paruošta. 
Kaina su persiuntimu 37 dol. 
Čekius rašyti ir siųsti. Lith. 
Christianity Jubiliee, 7218 S. 
Fairfield Chicago, IL 60629, 
tel.: 312434-5719. 

(sk.) 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus kviečia i savo 
pirma N. Metu sutikimą 
gruodžio 31 d., 9 v.v. elegantiš
koje ..Gintaro" salėje. Kokteilių 
metu bus pramoga — Lietuvos 
vaizdai. Lietuviška vakarienė, 
šokiai, šampanas, pokylio 
kepures, konfeti ir kt. Skam 
binti 582-6500. 

(ak.) 

x Stella Kaulakienė, Pat 
Tamošiūnienė ir Sabina Hen-
son labai rūpinasi Marijonų 
bendradarbių kalėdiniu pobū
viu, kuris bus šį šeštadienį, 
gruodžio 19 d., 1 vai. p.p. Mari
jonų vienuolyno salėje. Bųs 
kalėdines giesmės, dovanomis 
pasidalijimas, gera nuotaika ir 
vaišės. Kviečiami visi nariai, 
prašomi atsivesti ir šeimos 
narius bei svečius. 

x R a s a i i r R e m i g i j u i 
Poskoč imams gruodžio 11 d. 
gimė sūnus, kuriam parinkti 
Mariaus Antano vardai. Nauju 
prieaugliu džiaugiasi jaunieji 
tėvai, jo sesutė Lina, iš naujo 
seneliais t a p ę A n t a n a s ir 
Konstancija Poskočimai, Vytau
tas ir Aldona Šoliūnai. 

x Lietuvių Fondo valdybos 
sekretorė Alė Steponavičienė 
suorganizavo talką ir išsiuntė 
nariams 6000 laiškų su šven
tiniais sveikinimais. Talkino šie 
lietuvių Fondo bičiuliai: Bro
nius Kručas. Tomas Leipus, 
Pranas Mažrimas, Ada Neve-
rauskienė, Aleksas Pabrėža, Ja
nina Petrušienė, Povilas Šimo-
liūnas ir Joana Simoliūnienė. 
Lietuviu Fondo vadovybė yra 
giliai dėkinga už talkininka
vimą. 

x J o n a s Sakas , kuris parašė 
ir išleido plačios apimties Juozo 
Vailokaičio monografiją, visą 
surinktą medžiagą apie Vailo
kaitį , sus i raš inė j imus , 
laikraščių atspaudus ir kitką 
surinko, suklasifikavo į dešimt 
didelių tomų. o tomus gražiai 
jnšo i kietus viršelius Liudas 
Kairys. Dabar tuos visus tomus 
knygos autorius perdavė sau
goti Pasaulio lietuvių archyvui. 

x Norman ir Sofija Burs-
tein, Chicago. 111., žinomi mo
teriškų kailių prekybininkai, 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988 
Metu proga sveikina savo klien
tus, draugus ir visus pažįs
tamus, linkėdami visiems geros 
sveikatos ir sėkmės. .,Draugo" 
paramai skiria 50 dol. 

x M a r i j a ir J o k ū b a s 
Valiukevičiai , Sun Gity. Cal.. 
švenčių proga sveikina savo 
artimuosius ir pažįstamus. Vie
toj kalėdiniu kortelių skiria 
auką dienraščiui ..Draugui". 

x Talman Deli sveikina vi
sus Šv. Kalėdų šventėje ir linki 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1988-jų metų. Priimame užsa
kymus jūsų Kūčių ir Kalėdų 
s ta lu i . Daržovių ir žuvų 
mišrainės. įvairiai pagamintos 
žuvys ir s i lkės , r ū k y t a s 
ungurys, paukštiena ir kiti 
mėsos gaminiai. Užsienietiški ir 
mūsų gamybos sausainiai, pyra
gai, tortai, raguolis. Didelis 
pasirinkimas kavos ir daug 
įvairiu kitų skanėstų. Talman 
Deli, 2624 Lithuanian Plaza 
Ct. Tel. 434-9766. Krautuvės 
valandos kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 
nuo 9-2 vai. p.p. ( g k j 

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

(sk.) 

x Vladas Kulbokas parašė, 
o Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija 1982 išleido stambų 
tomą „Lietuvių literatūrinė kri
tika tremtyje (I dalis)". Šiais 
metais to paties autoriaus išėjo 
tos pačios studijos II dalis, ir jos 
autorius Kulbokas, gavęs adre
sus, knygą nemokamai išsiun
tinėjo visiems Lietuvių Rašytojų 
draugijos nariams. Tai buvo 
graži dovana rašto žmonėms, 
ypač tiems, kurie gyvena toli 
nuo lietuviškų centrų ir tos 
studijos nebūtų turėję progos įsi
gyti. L. Rašytojų draugija už 
tokią svarią dovaną Vladui 
Kulbokui labai dėkinga. 

x Ignas Venckus , Chicago, 
UI., sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 Metų progomis, 
linki visiems geros sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria 20 dol. 
„Draugui". 

x „Šaltinėlis", savininkai 
Povilas ir Teresė Urbonai, 
2533 W. 69th St., Chicago, 111, 
šv. Kalėdų-Naujų Metų proga 
sveikina savo gimines, draugus, 
klientus, ir pažįstamus, linki vi
siems linksmų švenčių ir sveikų 
ir laimingų Naujųjų 1988 Metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja 30 dol. „Draugui". 

x A. ir M. Šermukšniai, 
Morningdale, Mass., Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1988 Metų proga 
sveikina visus pažįstamus bei 
draugus ir linki geros sveikatos. 

x Jonas Sakas , Chicago, 111, 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
visiems nuoširdžiai linki sveikų, 
laimingų ateinančių metų. 

x Balys Vitkus, Chicago, 111., 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
visiems linki sveikų, laimingų 
sekančių metų. 

x Irena Radienė, Chicago, 
111., sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų ir sveikų Naujųjų 
1988 Metų. 

x „Meškiukas Rudnosiu-
kas", žodžiai Vytės Nemunėlio, 
tapo vaidinimas vaikams, nes 
komp. muz. Giedra Gudauskie
nė parašė pritaikytą muziką. 
Leidinėlis gražiai išleistas, ori
ginalaus formato, su iliustraci
jomis. Taip pat, kompozitorė pa
rašė ir išleido atskirais lei
dinėliais „Stilizuotos lietuvių 
liaudies dainos jauniesiems pia
nistams ir dainininkams „lie
tuvių ir anglų kalbomis ir „No
rėčiau skristi" — naujos dainos 
mažiesiems ir jaunimui. Visi 
trys leidinėliai, graži kalėdinė 
dovana mažiesiems, gaunami 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629. (sk.) 

x Gifts International — 
Vaznelių prekyba, visų patogu
mui, bus atidaryta šį sekma
dienį, gruodžio 20 d., 10-5 vai. 
vakaro. (sk.) 

x Pamestos svarbios nuo
traukos (plastikiniame mėly
name voke) prie Jaunimo cen
tro, gruodžio 6 d., sekmd. 10 vai. 
ryto. Radę prašomi skambint: 
966-1661. (sk.) 

Pagerbiant John L. Paukštį, buvusį vyčių kuopos pirmininką, lapkričio 20 d. Landmark banke
tų salėje gieda Ilgiausių metų. Iš kairės: Mary Juzėnas, Bruce Neberieza — kopirmininkas, kun. 
Petras Cibulskis, Bob Gawryla ir Clare O'Dea 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RŪTA JUŠKIENE -

VYRESNIOJI BANKO 
VICEPREZIDENTĖ 

David Mackievich, Standard 
Federal taupymo ir skolinimo 
bendrovės prezidentas, praneša, 
kad Direktorių tarybos posėdyje 
spalio 20 d. Rūta (Jonynaitė) 
Juškienė buvo pakelta į Vyres
niuosius viceprezidentus (Senior 
Vice President). Jos pareigos 
apims visas bendrovės taupymo 
sritis, nauju produktų ir patar
navimų jvedimą ir išplatinimą 
(Retail Financial Services, Mar-
keting, Sales). 

Standard Federal yra viena iš 
seniausių, didžiausių ir stipriau
sių taupymo ir skolinimo bend
rovių Illinois valstijoje daugiau 
kaip 900 milijonų turto. Bendro
vė turi tris ofisus Chicagoje ir 
ofisus Downers Grove, Hickory 
Hills, Hill Creek, Lombard ir 
Oak Lawn. 

Rūta Juškienė įsigijo 
magistro laipsnį anglų literatū
roje iš Illinois universiteto ir 
taip pat yra klausiusi daktarato 
kursus Chieagos universitete. 
Prieš įstojant į S tandard 
Federal, šešerius metus dėstė 
anglų kalbą ir literatūrą Chi
cagoje Illinois universitete. Pra
dėjo dirbti Standard Federal 
taupymo ir skolinimo bendro
vėje 1976 metais, taupymo sky
riuje. Po dvejų metų buvo 
pakelta j Assistant Vicepresi-
dent postą, o 1981 metais — į 
viceprezidentės. Savo finansines 

Rūta M. Juškienė 

žinias yra gilinusi specialiuose 
kursuose Floridos, Oklahomos 
ir Texas universitetuose bei me
tiniuose seminaruose ir konfe
rencijose. R. Juškienė yra gerai 
pažįstama lietuviams klien
tams, kuriems ji nuoširdžiai pa
tarnauja ne tik iš Brighton 
Parko apylinkės, bet ir iš Mar-
ąuette Parko, priemiesčių ir net 
kitų miestų. 

Rūta Juškienė aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Yra Lietuvių Fondo tarybos ir 
valdybos narė, pr iklauso 
Brighton Parko Lietuvių Ben
druomenei (penkerius metus 
buvo valdyboje) ir Giedros kor
poracijai. Dvidešimt metų dėstė 
tautinius šokius Brighton Parko 
lituanistinėje mokykloje. Taip 
pat dėstė specialioje klasėje 

x Ieškoma raštinės tarnau
toja turinti gerą orientaciją pre
kybos procedūrose, mokanti 
m a š i n r a š t i , sugebant i su 
žmonėmis bendrauti Lietuvių 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant, P.O. Box 714, Bed-
ford Park, 111. 60499. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Šventes pradedam šį 
sekmadienį, X.20 3 v.p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
Chieagos ateitininkų kūčiose. J 
jas kviečiami visi. Vietas sau ir 
savo draugams rezervuojam da
bar pas p. Ireną 434-2243. (sk.) 

x Marąuette Parko Lie
tuvių Namų Savininkų Orga
nizacijos metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 
mėn., 18 d. 6:30 v.v. parapijos 
salėje. Įvyks naujos valdybos 
rinkimai ir bus svarstomi kiti 
aktualūs reikalais. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Po susi
rinkimo kavutė. 

Valdyba 
(sk.) 

k 
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J 
Daina Kojelytė, perrinkta Lietuvių fondo tarybos sekretore. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

lietuviškai nemokantiems, Da
riaus-Girėno l i tuanis t inėje 
mokykloje ir lietuvių literatūrą 
ir gramatiką Lemonto Maironio 
lituanistinėje mokykloje. Be to, 
kiekvieneriais metais aktyviai 
dalyvauja Mokytojų studijų sa
vaitėje Dainavoje, dažnai vado
vaudama vaikų darželiui. Per R. 
Juškienės pas tangas Stan
dard Federal taupymo ir skoli
nimo bendrovė taip pat nuošir
džiai remia lietuvišką veiklą. 

Sveikiname Rūtą Juškienę su 
paaukštinimu ir naujomis pa
reigomis, linkėdami jai ne tik 
tolimesnės sėkmės, bet taip pat 
tolimesnio bendradarbiavimo su 
l ie tuviais ir dalyvavimo 
lietuviškoje veikloje. 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS 
BRIDGEPORTE 

Lapkričio 22 d. 12 vai. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje buvo at
našaujamos šv. Mišios Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubilie
jui paminėti. Pagrindiniu šv. 
Mišių celebrantu buvo kun. Ri-
chard Dodaro, Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas. Su juo konce-
lebravo arti 30 kunigų iš Chiea
gos ir jos apylinkių. Šv. Mišiose 
dalyvavo vysk. V. Brizgys. 

Prie altoriaus buvo nešamos 
aukos. Helena Zroker ir Cathe-
rina Naujokas kielikuose nešė 
plotkeles, Vincas Urbonas nešė 
vyną ir Ignas Vaičeliūnas — 
vandenį. Šv. Mišių skaitinius 
skaitė Virginia Short lietuviš
kai, Richard Schulz — angliškai. 
Šv. Jurgio parapijos choras, 
vadovaujamas muz. E. Peručio, 
giedojo „Pulkim ant kelių", žo
džiai kun. A. Strazdelio, harmo
nizuota J. Naujalio, „Apsaugok, 
Aukščiausias" — žodžiai Mairo
nio, muzika Č. Sasnausko ir ki
tas giesmes, parašytas Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai pa
minėti. Vargonais grojo Robert 
A. Martin, jr., lietuvių ameri
kiečių Bridgeporto apylinkės 
susivienijimo Labas pirmi
ninkas. Šv. Mišių pabaigoje 
vysk. V. Brizgys palaimino šv. 
Mišių dalyvius ir pasakė 
pamokslą. 

Pasibaigus pamaldoms jubi
liejinių šv. Mišių dalyviai buvo 
pakviesti į parapijos salę vai
šėms. Susivienijimo Labas na
rių stalai buvo padengti gražio
mis staltiesėmis, skoningai 
išpuošti įvairiaspalvėmis gėlė
mis ir apdėti skaniai paruostais 
valgiais ir kava su pyragaičiais. 
Vaišių dalyviai valgydami 
dalinosi mintimis, kaip ilgiau 
parapijoje išlaikyti lietuvybę, 
lietuviškąjį žodį, maldą ir ki
tomis opiomis parapijos 
problemomis. 

Reikia paminėti, kad negau
sioje lietuvių Šv. Jurgio pa
rapijoje, turint energingų 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O u E 

— Montrealio lietuviai iškil
mingomis šv. Mišiomis užbaigė 
Lietuvos krikščionybės 600 me
tų sukaktį. Jautrų pamokslą 
apie palaimintąjį Jurgį Matulai
tį pasakė kun. J. Kubilius. Jis 
prisiminė ir jo įsteigtos Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuoljos 
veiklą. Aukas nešė Aušros Var
tų par. komiteto pirm. A. 
Čepulis ir Šv. Kazimiero par. 
komiteto pirm. K. Rašytinis, 
taip pat ses. Palmira ir I. Val
kauskienė. Buvo pagiedota 
kantatos „Kryžių ir Rūpintojė
lių Lietuvos" dalys. Po pamaldų 
buvo žmonėms bendri pietūs. 

— Hamiltono lietuviai jau 
pradeda rengtis Naujųjų metų 
susitikimui. Šiemet norima pa
daryti visų Hamiltono lietuvių 
pabendravimu. Jau išnuomuota 
Jaunimo centro salė, o jos me
ninį paruošimą ir papuošimą 
apsiėmė padaryti R. Pakalniš
kienė ir E. Bajoraitienė. Svečių 
vaišinimu rūpinasi Danutė 
Mačienė. Bus geras baras, vai
šės ir orkestras. 

— Laisvojo pasaulio lie
tuvių šokių šventės vadovams 
suvažiavimas ir kursai buvo 
Hamiltone lapkričio 26-29 die
nomis. Praktiškai jie buvo 
supažindinti su patalpomis ir 
pačiais šokiais bei jų išdėstymu 
didžiulėje salėje. Kursams vado
vavo tautinių šokių šventės 
vadovai R. ir J. Karaziejai, G. 
Breichmanienė ir iš Clevelando 
Liudas Sagys. 

— „Gyvataro" šokių grupė 
pradėjo sezoną. Su vaikų grupe 
dirba Kristina Aušrotaitė, 
moksleivių grupei vadovauja 
Jolanta Jokūbynaitė, studentų 
grupei — Elytė Rukšėnaitė ir G. 
Breichmanienė. Po Naujųjų 
metų pradės rengtis šventei ir 
veteranai, kuriuos mokys Irena 
Jokūbynienė. 

— A. a. Aleksas Gasperas, 
37 metų amžiaus, mirė spalio 15 
d. Toronte. Palaidotas Sault Ste. 
Marie kapinėse. Nuliūdime liko 
motina ir brolis. 

— Sault Ste. Marie lietuviai 
spalio 17 d. turėjo susirinkimą 
ir vaišes. Pirm. Vytautas 
Kramilius pasveikino susi
rinkusius ir pakvietė prisimin
ti žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Šioje kolonijoje jau beveik visi 
pensininkai. Išskyrus du. 
Seniausia yra Antanina Kaza-
kauskienė — jau 98 metų, iš 
vyrų Juozas Puteikis — 80 
metų. Taigi ir tautinė veikla 
beveik negalima arba mažai te
galima. 

— Lietuvos Kankinių pa
rapijoje Kalėdų eglutė vaikams 
rengiama gruodžio 20 d., sekma
dienį, 12:30 vai. Rengia jaunų 
šeimų sekcija. 

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenes tarybos posėdžiuose 
Toronte iš Montrealio buvo nu
vykę Birutė Nagienė, dr. Petras 
Lukoševičius, Vincas Piečaitis, 
Arūnas ir Bronius Staškevičiai, 
Vincas Kačergius ir Juozas 
Lukoševičius. 

veikėjų, religinė kultūrinė 
veikla plėsis, bus gyva. 

Dėkojame lietuvių ameri
kiečių susivienijimo Labas pir
mininkui, valdybai ir visiems 
talkininkams parėmusiems 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus šventę. 
Tegul mūsų parapijoje išlieka 
gyvas lietuviškas žodis. Visiems 
atlikusiems savo pareigas, ruo
šiant Lietuvos krikščionybės 
600 metų jubiliejaus šventę ta
riame ačiū. 

Vincas Urbonas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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