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(Tęsinys) 

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

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Nepaisydamas valdiškų 
bedievių reikalavimo iškilmių 
metu pasakyti tik vieną pa
mokslą — perskaityti ganytojinį 
vyskupų laišką — vyskupas J. 
Steponavičius į gausingai 
susirinkusius tikinčiuosius 
prabilo betarpiškai nuo 
altoriaus. Savo pamoksle jis 
jautriai apžvelgė šešių šimt
mečių katalikų Bažnyčios kelią 
mūsų Tėvynėje, suklupimus ir 
prisikėlimus, kuriuos patyrė 
Bažnyčia ir tauta. Ryškiausias 
vaidmuo atiteko nenuilstan-
tiems pjūties darbininkams, 
tiems dvasios galiūnams ir 
neužgesinamiems šviesuliams, 
kurie savo pavyzdžiu ir darbais 
įrodė ne tik savo tautai, bet ir 
pasauliui, kad Bažnyčia — tvir
čiausia uola, nepasiduodanti 
jokiems pragaro gundymams ir 
puolimams. Tai šv. Kazimieras, 
palaimintasis Mykolas 
Giedraitis, palaimintasis 
arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius, Mažvydas, Poška, 
Sirvydas, Bretkūnas, 
Valančius, Baranauskas, 
Maironis, Vaižgantas, Jakštas 
ir daugybė kitų. Kiekvienas 
sunkus Bažnyčiai laikotarpis, 
nepelnyti praradimai ir kančios, 
taip pat ir šiandieninis 

valstybinis ateizmas, Dievo 
malonei veikiant, pagimdo ir 
iškelia naujus tikėjimo gynėjus 
ir net kankinius. Ne baimė ir 
išsižadėjimas, o drąsa ir 
ištikimybė turi lydėti tuos, kam 
brangus mūsų tikėjimas, kam 
Kristus — tvirčiausia Atrama ir 
Gelbėtojas, — kalbėjo vyskupas 
J. Steponavičius. 

Bažnyčiose visuotinės maldos 
metu iškilmingus pasižadėjimus 
ir padėkos žodžius Aukščiau
siajam išreiškė vaikai, jauni
mas, jaunavedžiai, šeimų tėvai, 
klierikai ir kunigai. Į bendrus 
maldavimus įsijungė ir daugia
tūkstantinė tikinčiųjų minia, 
užpildžiusi bažnyčias, šven
torius, o prie kai kurių baž
nyčių ir gatves bei aikštes. 
Vyskupams vadovaujant, tauta 
atnaujino Krikšto įžadus, buvo 
pašventintas Lietuvos Krikšto 
Jubiliejui skirtas medalis. 

Pasibaigus iškilmėms, išly
dėję savo ganytojus, tikintieji, 
susirinkę iš įvairių Lietuvos 
kampelių, skirstosi, nešdami 
savo širdyje atnaujintąjį Credo, 
viltį, kad Dievas ir toliau lai
mina ir globos Lietuvos Bažny
čią šiandieninėj totalinėj ateiza-
cijoj. * 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
EKUMENINIAI POSĖDŽIAI 

Vienoje posėdžiavo Europos 
katalikų ir evangelikų biblinių 
sąjungų atstovai, kurie svarstė 
ekumeninio bendradarbiavimo 
galimybes ruošiant naujus 
Šventojo Rašto leidimus at
skiruose kraštuose pasauliniu 
mastu. Susitikime dalyvavo 
Federacinės Vokietijos Rytų 
Vokietijos, Olandijos, Švei
carijos ir Austrijos biblinių 
sąjungų atstovai. 

DRAUDŽIAMI VARDAI 
Kaip praneša austrų katalikų 

žinių agentūra „Kathpress", 
Albanijos valdžia įstatyminiai 
uždraudė tėvam duoti naujagi
miam krikščioniškus arba 
muzulmoniškus vardus. Duo
dami asmenvardžiai nuo dabar 
turės atitikti šiuolaikinius 
Albanijos valstybės, politinius, 
ideologinius ir etninius reika
lavimus. Iki šiol tėvam Albani-

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. P. Kučinskas 
Gruodžio 5 d. buvo palaidotas 

kun. Povilas Kučinskas, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios Vil
niuje rezidentas nuo 1965 m. 
Velionis buvo gimęs 1913 m. 
gegužės 22 d. Kunigu įšventin
tas 1936 m. balandžio 11 d. Stu-
dijavo Kaune ir Romoje, kur 
įsigijo teologijos ir Švento Rašto 
licenciato laipsnius. Paskui 
buvo profesorius Kauno kunigų 
seminarijoje, bet susirgęs visą 
gyvenimą buvo ligonis ir tik 
rezidentas. 

Tai aštuonioliktas ok. Lietu
voje ir ketvirtas Vilniaus 
arkivyskupijos miręs šiemet 
kunigas. Vilniaus arkivyskupi
joje jau 17 parapijų neturi savo 
kunigo. 

joje tebuvo patariama neduoti 
naujagimiam krikščioniškus ar 
muzulmoniškus vardus. Albani
ja yra vienintelė oficialiai pasis
kelbusi ateistinė valstybė 
pasaulyje. 

BREVIORIUS ČEKIŠKAI 

Romos Bažnyčios breviorius 
pirmą kartą yra išverstas į čekų 
kalbą. Vertimo pirmasis 
egzempliorius buvo iškilmingai 
įteiktas Romoje dabar esančiam 
88 metų Prahos arkivyskupui 
kardinolui Tomašek, kuris di
džiai įvertino vertėjų atliktą 
svarbų darbą. Breviorius čekų 
kalba bus atspausdintas ketu
riuose tomuose, kiekvienas to
mas dešimties tūkstančių eg
zempliorių tiražu. Atspaus
dinimu pasirūpins Federacinėje 
Vokietijoje veikianti tarptau
tinė „Kirche in Not" orga
nizacija. 

Kadangi breviorius — oficia
lusis Bažnyčios maldynas — 
dabar yra skiriamas ne tiktai 
kunigam ir vienuoliam, bet taip 
pat ir pasauliečiam, kardinolas 
Tomašek paragino leidėjus mal
dyną atspausdinti didesniu ti
ražu, juo labiau, kad Čekoslo
vakijoje labai trūksta religinių 
ir liturginių knygų. Bažnyčios 
Varge organizacija praėjusiais 
metais finansiniai padėjo taip 
pat ir į slovakų kalbą išversto 
Brevioriaus atspausdinimui. 

Prezidentas Reaganas, stebint kovotojams už žmogaus teises, pasirašo proklamaciją, skelbiančia 
Amerikos žmonėms Žmogaus teisių savaitę. 15 kaires matyti Amerikos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Armando Valladare, Rebecca Asrate, «tiopė. Anatoly Koryagin, rusas, Danil Choumuk, 
ukrainietis, Vytautas Skuodis, lietuvis, George Cakiu, rumunas, Minh Khuc, vietnamietis, Marta 
Baltodano, nikaragvajietė, Chaw Kue, laosietis, Rebecca Range, Viešųjų reikalų direktorė, amb. 
Richard Schifter, Aldo Zuccolillo, paragvajietis ir Maximo Pacheco, čilietis. 

Baltųjų rūmų nuotrauka 

Prezidentas priėmė žmogaus 
teisių kovotojus 

VVashingtonas. — Gruodžio 
10 d. pasaulyje yra minima 
Žmogaus teisių diena. JAV 
prezidentas tą dieną išleido 
specialią proklamaciją, kurioje 
pažymėjo, jog šio krašto kūrėjai 
tikėjo, kad žmogaus teisės 
žmogui yra suteiktos paties 
Dievo, bet ne valstybės. Yra 
tragedija, kad dar yra valstybių, 
kurios tas Dievo duotas teises 
žmogui paneigia — draudžia 
laisvus rinkimus, religijos lais
vę, žodžio ir susirinkimų laisvę 

žmogaus teisės, pagrindinės 
laisvės ir demokratija būtų 
visur įgyvendintos pasaulyje. 

Tą dieną JAV prez. Ronald 
Reaganas sa-*ft Baltųjų rūmų 
įstaigoje priėmė dešimties tau
tų reprezentantus ir pasirašė 
Žmogaus Teisių proklamaciją. 
Tautų atstovams prezidentas 
pasakė, kad savo pasitarimo 
metu su sovietų generaliniu 
sekretoriumi M. Gorbačiovu 
daug kartų diskutavo žmogaus 
teisių klausimą. Prezidentas 

ir jų konstitucijose deklaruoja, pareiškė padėką kovotojams už 
kad žmogaus teisės yra subor- žmogaus teises ir pasakė, kad 
dinuotos valstybei. Amerika amerikiečiai gerbia juos už jų 
darė ir darys viską, kad heroiškus darbus visai žmonijai. 

Atsisakė duoti priesaiką 
Ok. Lietuva. — Lietuvių In

formacijos Centras praneša, 
kad šaukiamas karinėn tar
nybon lietuvis jaunuolis, Romas 
Žemaitis, atsisakė duoti 
priesaiką sovietinei armijai. Kai j o j i a i k a u n e te i sė ta , 
Žemaitis buvo iškviestas pneš primesta prievarta. 

Romas Žemaitis 
1987 gruodžio 5 

vių neteisėtą laikymą tarybi
niuose lageriuose, atsisakau 
priimti karinę priesaiką. Dėl tos 
pačios priežasties, ir pačią 
karinę tarnybą tarybinėj armi-

man 

— New Yorke Sovietų diplo
matas, akredituotas prie Jungti
nių Tautų buvo FBI areštuotas 
ketvirtadienį už špionažo veiks
mus, praneša Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Perez de 
Cuellar. Washington Post 
dienraščio pranešimu, suimtasis 
sovietų diplomatas yra Michail 
Katkov, antrasis Sovietų misi
jos sekretorius Jungtinėse Tau
tose. 

tris metus į karinį komisariatą, 
kaip šaukiamas privalomai 
karinei tarnybai, jį tuoj pat 
areštavo ir netrukus nuteisė 2 
metams už religinės eisenos į 
kapines organizavimą. Jis buvo 
paleistas 1986 lapkričio 12 iš 
Orienburgo srities. Čaškano 
lagerio bausmę atlikęs tarp kri
minalinių nusikaltėlių, ypa
tingai sunkiose sąlygose ir labai 
jauname amžiuje. Štai jo raštas 
Sovietų Gynybos ministeriui. 

Pareiškimas 

„1987 gruodžio 6 d. Vilka
viškio rajono karinio komi
sariato raginimo esu kvie
čiamas atlikti privalomąją 
tarnyba tarybinėje armijoje. 
1984 lapkričio 12 už savo 
religinius įsitikinimus buvau 
neteisėtai areštuotas ir kartu su 
kun. Jonu-Kąstyčiu Matulioniu 
nuteistas dvejiems metams 
laisvės atėmimo. Bet kokį reli
ginės laisvės suvaržymą laikau 
neteisėtu, nesuderinamu nei su 
TSRS Konstitucija nei su Tarp
tautine Žmogaus Teisių Dek
laracija. Kadangi mano atvejis 
nebuvo vienintelis, todėl pro
testuodamas prieš kun. Alfonso 
Svarinsko, kun. Sigito Tamke-
vičiaus bei kitų sąžinės belais-

Nikaragvoje ginklų 
paliaubos Kalėdų metu 

Opozicijų vienybė jaudina 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje visa eilė metų 
labai sėkmingai veikia „Music 
of the Baroąue" ansamblis, 
kurio muzikinis direktorius yra 
Thomas VVikman, pažįstamas 
daugeliui lietuvių. Šio ansamb
lio koncertai susilaukia ne tik 
didelio publikos dėmesio, bet ir 
muzikos kritikų yra vertinami 
kaip aukšto lygio koncertai, į 
kurį nuėjęs niekada nesigailėsi. 
Šiuo metu jie paruošė Bacho 
„Kalėdų oratoriją", kurios 
pavadinimas ne visai atitinka, 
nes yra šešios kantatos. Jos 
dabar atliekamos Chicagoje, o šį 
antradienį Baroko ansamblio 
debiutas bus šio krašto kultūros 
sostinėje New Yorke Lincoln 
Centro Alice Tullv salėje. 

Roh Tae Woo. naujai išrinktasis 
Pietų Korėjos paridentas. Pralaimėju
sios grupės sukėlė didžiules demons
tracijas ir riaušes Seoul gatvėse, 
nepatenkintos jo laimėjimu. 

— VVashingtone prez. Rea
ganas šią savaitę pasakė, jog 
Gorbačiovas tikrai pasakęs jam, 
kad sulaikys visą militarinę 
paramą Nikaragvai, kad būtų 
įgyvendintas Gvatemaloje pasi
rašytas planas. 

— Bonoje Valstybės sekreto
rius G. Shultzas, atvykęs iš Oslo 
pasitarimų su Norvegijos vy
riausybe, pakartojo, jog 
Amerika pasiūlė sumažinti 50% 
dviejų didžiųjų galybių 
strateginį arsenalą. 

— Oslo mieste Valstybės sekr. 
G. Shultzas pareiškė pasitenki
nimą Norvegijos vyriausybės 
nutarimu neparduoti slaptų 
technologinių aparatų ir žinių 
Sovietų Sąjungai. 

— Maniloje prez. Aąuino, 
atidarydama Pietų Azijos vadų 
konferenciją, pasakė, kokią 
didelę reikšmę turi jų visų 
saugumui amerikiečių karo 
bazės Filipinuose. 

— Gvatemaloje pasirašytas 
Nikaragvos, Costa Ricos. Hon
dūro, EI Salvadoro ir Gvatema
los prezidentų paktas reikalau
ja, kad iki sausio 15 dienos būtų 
padarytos demokratinės refor
mos. 

— Pietų Korėjos kariai, gink
luoti automatiniais šautuvais, 

Managva. — Sandinistų 
prezidentas Ortega Daniel 
pranešė trečiadienį, jog kariai 
laikysis dviejų dienų Kalėdų 
taikos paliaubų gruodžio 24 ir 
25 dienomis ir jis pasakė, kad 
bus pradėti nauji taikos pasi
tarimai kitą savaitę. 

Ortega sako, jog nauji pasi
tarimai prasidės pirmadienį 
Dominikonų respublikoje ir bus 
dviejų komisijų pasitarimai, 
įskaitant ir technikinius pata
rėjus, kurie susitiks tiesiogiai 
veidas į veidą aptarti mechaniš
kiems klausimams. Techniškieji 
patarėjai būsią užsieniečiai, bet 
nepasakė jų tautybių. Pagrin
dinei pasitarimų grupei vado
vaus Nikaragvos užsienio 
reikalų ministerio padėjėjas 
Hugo Victor Tinoco. Ortega 
pasakė, kad jo vyriausybė nie
kad nesitars tiesiogiai su Cont-
ras, tik užsieniečiai tiesiog 
kalbėsis. 

Pasitarimai bus vedami per 
kardinolą Obando y Bravo. 
Ortega laikinąsias karo pa
liaubas paskelbė po to, kai jis 
aplankė kardinolą Managvoje. 

Opozicijos politinis 
subrendimas 

Miami mieste Marta Sacasa, 
Nikaragvos Rezistencijos atsto
vė, pasakė, kad Contras sustab
dys kovas Kalėdų metu visoje 

Latvis psichiatrinėje 
ligoninėje 

Ryga. — Latvijoje veikianti 
žmogaus teisių gynybos grupė 
„Helsinkis—86" paragino so
vietinę valdžią išlaisvinti 
psichiatrinėje ligoninėje 
kalinamą jauną liuteroną 
Gederts Melngailį. Spalio 9 
dieną paskelbtame pareiškime 
latvių Helsinkio grupė atkrei
pia dėmesį, kad buvęs teologijos 
studentas Rygos liuteronų 
seminarijoje Gederts Melngailis 
buvo areštuotas 1983 m. už 
religinę veiklą ir už tai, kad 
viešai reikalavo, kad būtų 
pakeisti religinių bendruo
menių veiklą liečiantys sovie
tiniai įstatymai. 

Iš lagerio jis buvo pasiųstas į 
psichiatrinę dėl to, kad nesutiko 
atsisakyti savo religinių įsiti
kinimų. Psichatrinėje ligoninėje 
jis jau ketverius metus yra kali
namas drauge su psichiniai 
nesveikais kriminalistais sie
kiant palaužti jo dvasią. Jam 
yra duodami psichinėm ligom 
gydyti vaistai, kurie didžiai 
kenkia protiniai normalaus 
.žmogaus sveikatai. 

Melngailio įkalinimas psi
chiatrinėje ligoninėje dėl jo 
religinių įsitikinimų, pažymi 
latvių Helsinkio grupė, yra 
grubus žmogaus asmens teisių 
pažeidimas. Latvių grupė krei
piasi taip pat į Vakarų pasaulio 
krikščionis, prašydama užtarti 
jauną latvį liuteroną, reikalau
jant, kad jis būtų nedelsiant 
išlaisvintas. 

Nikaragvoje. Būsimųjų pasita
rimų metu bus kalbama apie 
paliaubas, kurios numatytos 
pasirašytame Centro Amerikos 
kraštų pakte. 

Nikaragvos vyriausybė vėl 
pradėjo ignoruoti opozicijos 
politines partijas, kurių ten yra 
14 ir nutraukė su jomis ryšius. 
Sandinistai atmetė jų reikalau
jamus Konstitucijos papildy
mus, tačiau opozicija sako, kad 
tai yra pats svarbiausias 
dalykas demokratinei sistemai. 
Opozicija, tarp kitų dalykų, 
reikalauja, jog būtų suvaržytos 
prezidento galios ir, kad jam 
nebūtų galima dalyvauti rin
kimuose, kad kariuomenė šį 
kartą negalėtų balsuoti ir, kad 
Konstitucijoje būtų aiškiai ap
tarti kariuomenės, valdančio
sios partijos ir valstybės 
reikalai. Sandinistų coman-
dante Nunez, reprezentuojąs 
vyriausybę, pasakė, kad tos 
reformos negali būti priimtos, 
nes tik valdančioji partija gali 
daryti reformas ir keisti Kons
tituciją. Tai esą kaip tik sutinka 
su prez. Reagano nusistatymu. 

Bijo Amerikos invazijos 

Prez. Ortega sako, kad opo
zicijos partijos susidėjo su Cont
ras kovotojais ir kad tai gali 
nuvesti t Amerikos invaziją. 
Todėl, įspėjo jis, tos partijos gali 
būti uždarytos ir tai gali tikrai 
įvykti, jei Amerikos Kongresas 
suteiks paramą Contras 
kariams. Jie nori nuversti 
dabartinę vyriausybę. Socialistų 
Krikščionių partijos pir
mininkas Erick Ramirez, kuris 
yra moderuotos linijos atstovas, 
pareiškė, jog sandinistai kaip 
tik seka buvusio diktatoriaus 
Samozos pėdomis. Jie kaltina 
savo oponentus dešiniųjų kons
piracija. 

Daniel Ortega kalbėjo, jog 
„Revoliucinės jėgos čia 
nugalėjo, darbininkų valdžia 
leido jiems dalyvauti šiame po
litiniame gyvenime, kurie yra 
jos klasės priešai. Ta vieta, 
kurioje jiems buvo leista 
dalyvauti, gali būti darbi
ninkijos, tos dirbančiosios šio 
krašto masės, uždaryta". Šie 
stiprūs grasinantys žodžiai 
nustebino Vakarų diplomatus, 
nes, jei tai įvyktų ,tai reikštų 
diktatūrą pilna to žodžio 
prasme. 

Kaip žinoma, šią savaitę 
spaudos buvo pranešta apie 
Sovietų Sąjungos pažadėtą di
džiulę karinę paramą sandinis
tų vyriausybei. 

— Irakas atakavo dvi Irano 
jėgaines, kur buvo užmušti trys 
žmonės. Taip pat jo lėktuvai 
puolė Irano laivus ir kitus 
įrengimus Irane. 

— Amerika ir Izraelis pasi
rašė naują susipratimo raštą, 
kuriuo dar labiau sustiprinami 

puolė vieną disco vietą, kurioje ryšiai tarp abiejų kraštų, ypač 
vieną žmogų nušovė, sužeidė karinėje plotmėje. Naujasis pak-
šešis ir suareštavo 47 Pusan 
mieste. Kodėl šita šokių vieta 
buvo užpulta, nieko nepaaiš
kinta net ir spaudai. 

tas pasirašytas tarp Gynybos 
sekretoriaus Frank Carlucci ir 
Izraelio Gynybos ministerio Yit-
zak Rabin. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 19 d.: Gregorįjus, 
Faustina, Rimantė, Nemezijus, 
Rufas. 

Gruodžio 20 d.: IV Advento 
sekmadienis, Julius, Atala, 
Sigitas, Grožvilas. Dovilė. 

Gruodžo 21 d.: Tomas. Pet 
ras Kanizijus, Edburga. Nor-
gaudas, Girenė. 

Gruodžio 22 d.: Floras, 
Rimbertas, Demetrija, Ged-
vidas. Dobile. 

ORAS 

Saulė teka 7:13. leidžiasi 4:22. 
Temperatūra šeštadienį 34 L, 

sekmadienį 37 1., pirmadienį 33 
1., antradienj 34 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 19 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas; 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

Jėzaus gimimo švenčių proga nuoširdžiai sveikinu visą 
ateitininkų šeimą ir linkiu šviesia viltimi ryžtingai žengti į Nau
juosius 1988 Metus, tvirtai laikant negęstanti idealo žibintą 
rankoje. 

Jūsų, 
kun. dr. Valdemaras M. Cukuras 

Federacijos dvasios vadas 

Tą stebuklingąją, džiaugsmo kupiną naktį, angelų chorai 
skelbė pasauliui džiugią naujieną — taiką ir ramybę geros valios 
žmonėms! 

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus idėjinės šeimos narius ir 
linkiu, kad užgimęs amžinosios laimės nešėjas suteiktų mums 
šviesos matyti savo pačių klaidas, išminties — pasitaisyti ir ar
timo meilės — atleisti' 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų Federacijos vadas 

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS ATEITININKAI, 

Brangūs broliai ir sesės ateitininkai, 

Šv. Kalėdų proga sveikiname jus, linkėdami semtis išminties 
ir stiprybės iš kūdikėlio Jėzaus, kad galėtumėte skleisti krikš
čionybės idealus ir toliau tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui. 

Jaunųjų Ateitininkų 
sąjungos centro valdyba 

Kristaus Gimimo šventėje sveikiname visus moksleivius atei
tininkus, jų globėjus bei rėmėjus ir linkime visiems tikro 
jaunatviško džiaugsmo. Prie Kūdikėlio prakartėlės uždekime 
Jam ir artimui niekad negęstanti savo jaunų širdžių meilės 
žibintą. Naujų Metų proga kviečiame visus kopti į idealų 
aukštumas, pradedant nuo asmeninių, mokyklinių ir 
organizacinių darbų, siekiant visokeriopo tobulėjimo. 

Moksleivių ateitininkų centro valdyba 

Sveikiname visus ateitininkus, o ypač studentus, Šv. Kalėdų 
proga. Linkime, kad Kūdikėlis Kristus atneštų pasauliui taikos 
ir ramybės, o kiekvienam mūsų sąjūdžio nariui pasiryžimo „ Visa 
atnaujinti Kristuje". 

Studentų Ateitininkų sąjungos 
centro valdyba 

* 

Sveikiname visus ateitininkus, taip pat ir visus lietuvius, 
linkėdami Kristaus gimimo dienoje ir visais metais prisiminti 
su meile visus kenčiančius, badaujančius, prislėgtus ir benamius. 
Kalėdų metu prisiminkime, kad ne vien okupuotoje Lietuvoje 
kenčiama ir kovojama už religines ir humanistines teises. Tų 
teisių siekimas riša visą žmonijos šeimą; atsimindami, kad ne 
vieni kovojame, pasisemkime jėgos iš vienas kito, žinodami, kad 
teisybė ir šviesa pergalės neteisingumą. 

Ateitininkų Sendraugių centro valdyba 

Visiems „Iš Ateitininkų gyvenimo" skyriaus bendradar
biams, skaitytojams, „Draugo" redakcijai ir administracijai 
džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų. 

Broliai ir seserys, kada šventą ir tyliąją Naktį, dalinsimės 
kalėdaičiu, maldoje būsime kartu su jumis. 

Jonas Zadeikis 

LOS ANGELES MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

1987-88 mokslo metams pra
sidedant, pirmas Los Angeles 
Kun. Stasio Ylos moksleivių 
ateitininkų kuopos susirin
kimas įvyko sekmadienį, spalio 
11 d., 12 vai. p.p. V. Že 
maitaitytės namuose. Siame 
susirinkime dalyvavo A. 
Kudirka, P. Kudirka, A. Priš-
mantaitė, R. Prišmantaitė, L. 
Tompauskaitė, T. Viskanta, D. 
Vitkus, L. Žemaitaitytė, V. 
Žemaitaitytė, V. Žemaitaitis ir 
globėja M. Newsom. Susirinki
mas pradėtas Lietuvos Krikšto 
jubiliejaus malda. Buvo pri
statyta nauja 1987-88 metų 
valdyba. Nauja pirmininkė yra 
V. Žemaitaitytė, vicepirminin
kė — R. Prišmantaitė, sekretorė 
— A. Prišmantaitė, iždininkas 
— V. Žemaitaitis, socialinių rei
kalų vedėjas - T. Viskanta ir 

korespondentė — L. Tompaus
kaitė. L. Žemaitaitytė pasiūlė 
metine temą: Tautiškumas. Visi 
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greitai sutiko, kad ši tema yra 
tinkama ir ji bus pritaikoma pie 
visos šių metų veiklos. 

Spalio 31 d. susirinkimas 
įvyko po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Moksleiviai lankė 
lietuvių kapus Forest Lawn 
kapinėse. Šis metinis įvykis yra 
Vėlinių dienos prisiminimas. 

Lapkričio 7 d. susirinkimas 
irgi vyko po šeštadieninės mo
kyklos pamokų. A. Žemaitaitis 
buvo pakviestas diskutuoti 
temą: ar amerikiečių istorijos 
knygos rašo apie lietuvius tei
singai? Lapkričio 22 d. losange-
liečiai Šv. Vibianos katedroj 
šventė Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukaktį. Ateitininkai 
dalyvavo su organizacijos vėlia
vom. Moksleiviai pasižadėjo 
paruošti programą bendram 
Ateitininkų prieškalėdiniam 
susikaupimui, kuris įvyks 
gruodžio 20 d. 

L Tompauskaitė 

ATEITININKŲ NAMŲ 
ŽINIOS 

Ateitininkų namų taryba nuo
širdžiai dėkoja dviem grupėms 
paskutiniu laiku prisidėjusioms 
prie Ateitininkų namų lėšų 
telkimo vajaus. Pirmoji grupė 
lapkričio 1 d. suruošė pietus 
atsilankiusiems tą dieną į šv. 
Mišias ir į „Ateities" akademinį 
savaitgalį. Šiai grupei vadovavo 
dr. Onytė Daugirdienė. Pasi
rodė, kad ji ne vien gera orga
nizatorė, bet ir puiki virėja. 
Dievulis talentų jai tikrai ne
pagailėjo! Jai nuoširdžiai tal
kininkavo jos vyras dr. J. Dau
girdas, dr. Pranutė Domanskie-
nė, Birutė Dailidienė, Birutė 
Šontaitė, dr. Danutė Saliklytė, 
Nida Misiulytė ir Algimantas 
Žemaitaitis. 

Sekmadienį, lapkričio 8 d., 
šeimininkavo Cicero „Ateities" 
sambūris, kurio nariai jautrūs 
visai ateitininkiškai veiklai ir 
visada labai noriai ateina į 
pagalbą. Šį kartą jie suruošė 
pietus ir suorganizavo turtingą 
dovanų paskirstymą, o paskui 
patys tuos pietus ir laimėjimų 
bilietus pirko. Labai gaila, kad 
iš to gražaus būrio, kuris sek
madieniais susirenka Mišioms 
ir vėliau kavutei, labai mažai 
kas rado reikalo įvertinti 
ciceriškių pastangas ir ta proga 
paremti Ateitininkų namus. 

Tokia ateitininkų vienetų pa
galba yra ne tik finansinė pa
rama, bet jr moralinis ramstis 
namų tarybai. Tie namai nėra 
vien tarybos, bet visų ateiti
ninkų. Labai laukiam ir kitų 
ateitininkų vienetų prisidedant 
su įvairia pagelba idėjomis, 
pasiūlymais ir prie jų įgy
vendinimo. 

Ateitininkų namų taryba 

STUDIJŲ DIENOS 

Studentų ateitininkų studijų 
dienos vyks Dainavoje sausio 
29-31 dienomis. Daugiau 
informacijų suteiksime ar
timiausiu laiku. 

PATIKSLINIMAS 

Pirmajame išsiuntinėtam 
Jaunųjų moksleivių centro 
valdybos aplinkraštyje klai
dingai atspausdintas Laimos 
Šalčiūnienės, JAS pirmininkės 
telefonas; turi būti — 
312-253-1904. 

ATEITININKAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 

1987 m. rugsėjo mėnesį Vasa
rio 16 gimnazijos moksleivių 
ateitininkų kuopa pradėjo savo 
veiklos metus. Buvo išrinkta 

skautų ir ateitininkų vėliavų. 
Po Mišių kunigas A. Bunga 
suruošė bendrus pietus pas 
seseles Memmingene, kuriuose 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We«t Slst Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarime pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt 10-4; seSt. 10-2 vai 

DU ARVYDAS J. DAIUOE 
DANTV GYDYTOJAS 

255S W. Lincoln Hwy. <Hwy. 30) 
Olympia Field*. III. 

Tel. 748-O033 
Valandos pagal susitarimą 

nauja valdyba: Rimas Čuplins- dalyvavo arti 120 asmenų. V. 
kas — pirmininkas, Aidas Bartusevičius skaitė paskaitą 
Palubinskas — vicepirmininkas, 
Teresytė Giedraitytė — sekre
torė, Kazys Motekaitis — 
iždininkas ir Rita Račkauskaitė 
bei Kristina Vygantaitė — ryši
ninkės/korespondentės. 

Rugsėjo 8 d., Lietuvių Tautos 
bei Marijos šventės proga, atei
tininkai, kartu su laisvais klau
sytojais, suruošė procesiją į 
„Šiluvą". Mokiniai apibūdino 
dabartinę Lietuvos padėtį suvai-

apie Lietuvos krikštą, o 
moksleiviai padainavo keletą 
lietuviškų liaudies dainų. Šiuo 
būdu mokiniai atstovavo ne tik 
Vasario 16 gimnazijai, bet ir 
lietuvių ateitininkų jaunimui. 

O kas dabar? Šiuo metu kuopa 
susirenka maždaug kas savaitę 
diskutuoti įvairias temas. Pa
vyzdžiui, dabartiniai pokalbiai 
nagrinėja tikėjimą, kaip jis 
pasireiškia mūsų asmeniniame 

dindami suėmimus ir perspėji- bei ateitininkų gyvenime. 

PRASMINGOS 
KALĖDINĖS DOVANOS 

Kai daugelis tebesuka galvas 
ką dovanoti artimiesiems Kalė
dų proga, Justinas ir Janina 
Lieponiai šį klausimą išsprendė 
salamoniškai, paaukodami 1000 
dol. Ateitininkų namams, savo 
vaikų šeimų vardu. Skirdami 
Šeimai po 200 dol., juos padarė 
Ateitininkų namų dalininkais, 
suteikdami jiems teise dalyvau-

mus. Viename vaizdely trys 
sovietų milicininkai suėmė 
vyrą, bestatantį kryžių ir jį 
nuvežė į kalėjimą. 

Antras mūsų projektas buvo 
suorganizavimas jaunimo Mišių 
kartu su skautais ir laisvais 
klausytojais. Šios Mišios 
laikomos kas penktadienio 
vakarą ir jų tikslas yra paska
tinti jaunimą dalyvauti šv. 
Mišiose, ypač, kai negali sek
madieniais. Per šias Mišias 
mokiniai praveda giesmes, 
skaitinius, tikinčiųjų maldas ir 
net pamokslus. Kiekvieną 
savaitę keletas mokinių iškepa 
duonos, kurią Mišių metu 
kunigas palaimina. Po Mišių 
visi pasidalina ja kaip 
draugystės plotkelę. Iki šiol 
Mišios turi gerą atgarsį jaunimo 
tarpe ir tikimės, kad.įsikurs 
nauja tradicija gimnazijoje. 

Kuopos didžiausia garbė buvo 
kvietimas dalyvauti Lietuvos 
krikšto jubiliejaus iškilmėse 
Memmingene. Ta proga vysku
pas Ziegelbauer laikė šv Mišias 
Ottobeuren bazilikoje. Keletas 
kuopos narių skaitė skaitymus 
lietuviškai ir vokiškai, kiti 
giedojo ir tautiniais drabužiais 
apsirengę stovėjo prie Lietuvos, 

ti namų administravimo spren
dimuose visuotinų susirinkimų 
balsavimuose. Namų dalinin
kais tapo ir Šie asmenys: Kęs
tut is ir Birutė Dail idės, 
Lockport, IL, Algis ir Elytė 
Lieponiai, Lockport, IL, dr. 
Jonas ir Rusnė Lieponiai, 
Guilfore, CT, ir Gediminas 
Lieponis, Lockport, IL. Savo 
vardu Justinas ir Janina Lie
poniai padidino dalininko įnašą 
150 dol. ir užsisakė dar penkias 
dėžutes kalėdinių kortelių. Už 
tokią prasmingą ir didelę auką 
širdingai dėkojame. 

Atsilygindami už kalėdines 
korteles papildomai aukų at
siuntė: 75 dol. kun. Vincentas 
Radvina, Cloverdale, CA, 50 
dol. kun. Theo Palis, Pittsburg, 
CA. ir 40 dol. A. ir R. Balsys, 
Woodhaeven, N.Y. 

Už aukas nuoširdžiai 
dėkojame. 

Ateitininkų namą taryba 

Rita Račkauskaitė ir 
Kristina Vygantaitė 

DR. JAMCS V. 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
27S0 W. 7 1 « t t 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

WA 5-2670 arba 489-4441 
DR. R. A. JUČAS 

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURC1IA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEIKUS 

DR. VUAY RAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
lAuįiai nuiman*lOOse) 

Priklauso Moty Croes ir Chriat ligoninėms 
M M W. 71 Mreet, C » l l l | l 
Ta t n i l M I (veikia 24 vai.) 

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

Of*. 735-4477; 
Rcz. 246-0067; arba 246-6581 

DR.E.DECIITS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVYFORD MEDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Htckory Mills 

(Ant 9Sth St 1 btokas | rytus nuo Roberts Rd.) 
T a t 000-0101 Vai. pagal susitarimą 

i. 
•PU. HM^RUMR VrlNVIOv0lUSviMw 

D A N T Ų GYDYTOJA 
9336 S. Roberts Road 

Hickory Hil l t 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OPtCtALYSt - AKIŲ UGOS 

M S S W . M t t 
Tai. 770-0001 

12-2 v. p.a.; treč. 12 • 2 v. p.p. 
1 - 2 v. p.p. 
W. OOOt. 

Tel. 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEV.CHJS 

tOKšA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

D R . ALGIRDAS K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 t . PutaaM Road. Tel. 505.2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Ola . tel. 471-3200; ras. 442-0207 
VIDAS J. N1MICKA8, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7 7 * 2 O. KeStfe Ave. , 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
SS. ALftiS PAULUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie. ChicaRO, I I I . 

Tel. 925-2670 
1195 Dundee Ave.. Elspn. III- 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 

VILIUS MHCAIT1S 
Stirnos dsfctftrss ir chirurgM 

m o. m tt — Limim, it * 
PriMautO". Palo* ComnNinMy HoapKal ir 

S**r CTOM Moapitei 

Te*. 007 

D A N T Ų GYDYTOJAS 
Tel . 767.7575 

5700 Archer Ave. 
(6 blokai i vakaras nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS A. S4DRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGUA 

20241W. 7 1 * Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penkiadieniais 
Susitarimui skambint 

Tel. RMenee 0-1011 
WALTER 4. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
2025 ffeet OOth Otreet 

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

Troc. ir sėst, uždaryta 

Tel ofiso ir buto: Olympk 2-415« 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroii praktika 

2000 W. 0 0 t t . Chtcago 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTV GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Mariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECRAS 
(Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

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

aest w. 7iet oi., CMIIM, m. 
TeL: 420-010* 

11M 

JU) 901-42M 311) 051 

DR. KINNITM J. YIRKtS 
DR. MAODAUN MEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
PonoWn»ems nealeHs 

2420 W. LMMenie* Meta Ceurt 
Te*. 

DR. IREUA KURAS 
K0DIK1U IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*t Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Įsąjį. R j M B J 

DR. LEONAS SEftUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, re*. 444-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Strtst 
Tel. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

•e i . 000-2100; fMMNt 201-3771 
DR. PETRAS ŽUORA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
0740 Weet 02e* Street 

•NRUS pšTRNj*« SSREj*** MW» Pf psjspJK* e^S} 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

•R.S.IAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LKįOS 

2454 VV. 71«t Street 
434-2123 

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

VitiMs, PLS., s.c 
Specialybė — Vidau* ligų gvdytoia* 

Kalbame lietuviškai 
61*5 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 560>T7M 

I 

Of*. tel. LU 5-4)348; Re i . P» 9-3533 

m FRANCIS MA2EKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4250 W. 63f4 St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

4-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

JOHN P. WAITKUS, M.O., FACS 

Priklauso Hory Crots ligoninei 
2700 W. 42 01., Tel. 017 -2421 

Kalbame lietuviškai 

Kete. Ir penai. m*e 1-7 v.v. 



Jaunimo kongresas 

• 

AUSTRALIJOS 
ŽEMĖJE 

Šią savaitę jau išvyko ekskur
sija į Australiją, kur pabaigoje 
metų ir ateinančių pradžioje 
vyksta Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresas. Tai jau ne pir
mas kongresas ir ne pirmą 
kartą ne Amerikoje. Buvo Jau
nimo kongresai Pietų Ameri
koje, buvo Europoje. Kur dau
giau turėjo pasisekimo, dabar 
sunku pasakyti. Bet viena rei
kia pažymėti — lietuvių jau
nimas visuose kongresuose 
svarstė lietuvybės ir Lietuvos 
klausimus, svarstė savo įsi
jungimą į lietuvišką veiklą, 
darė išvadas, kurios tiko tuoj po 
kongreso, tinka net ir dabar, 
daugeliui kongresų praėjus. 

Ar Australijoje, tokiam toli
mame kontinente, jaunimo 
kongresas bus tikrai naudingas 
viso laisvojo pasaulio jaunimui, 
ar jis bus naudingas tik Aust
ralijos lietuviams, dabar negali
ma spėlioti. Jei jis būtų nau
dingas ir tik Australijos lie
tuviškam jaunimui, tai kongre
sas nebūtų veltui praleistas, pi
nigai, kuriuos reikėjo sudėti, ne
būtų veltui atiduoti. Iš ten gir
dime nusiskundimų, kad nutau-
timas didesnis, negu Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ar Kana
doje. Bet ir ten yra idealistų, yra 
užsidegusių patriotine dvasia šį 
kongresą rengiant, lietuvišką 
jaunimą iš pasaulio kviečiant. O 
ir tie, kurie labiau atitrūkę nuo 
lietuviško kamieno, taip pat įsi
jungs į studijų dienas ir į įvai
rius jaunimo subuvimus, kur 
turės vyrauti bendra kalba — 
lietuvių. Šiuo atžvilgiu Aust
ralijai jaunimo kongresas bus 
naudingas. Tuo pačiu nau
dingas ir visiems pasaulyje gy
venantiems lietuviams. 

Prieš šventes iš tolo tegalime 
tik palinkėti kongresui sėkmės. 
Taip pat galime ir turime iš
reikšti pageidavimus, kuriuos 
jaunimas turi parsivežti iš šio 
jaunimo kongreso į visus kraš
tus, iš kur yra suvažiavęs. 
Vyresnieji turi geriau pažinti 
jaunimą ir jo pageidavimus bei 
ryžtą dirbti lietuvišką darbą pa
gal savo galimumus ir pagal su
gyvenimą su vyresniaisiais, 
šiuo metu vadovaujančiais dau
geliui lietuviškų veiksnių. 

nutarimų ir pasiryžimų laukia. 
Kiekvienas jaunimo kongreso 
dalyvis tur i grįžti turtingesnis 
savo dvasiniu turtu, savo lietu
viškumu ir savo pasiryžimu lie
tuvybei ne tik dirbti, bet ir už 
ją kovoti. Tai kongreso užda
viniai, kurie turės būti spren
džiami. Jei ten ir nebus išspręs
ti iki pabaigos, ta i jie tu rės 
atsakymus rasti savuose kraš
tuose ir t a rp savųjų-

Lie tuviškas j a u n i m a s po 
kongreso turės jausti didesnį su
brendimą, didesnį prie savo lie
tuviškos bendruomenės prisi
rišimą, didesnę įtaką, parvežtą 
saviesiems. Kongreso jaunimas 
turės jau būti ne jaunimas tarp 
jaunųjų, bet jaunimas jungian
tis jaunuosius su vyresniais. Jie 
turės parodyti vyresniesiems, 
ypač veikėjams, kaip jis turi 
veikti, kad bendras t ikslas 
greičiau ir sėkmingiau būtų pa
siektas. Jaunimas išvyko į jau
nimo kongresą, bet tas pats jau
nimas turės iš t en grįžti tarpi
ninkas ta rp vyresniųjų ir jauni
mo. 

MĖNUO VADINAMAS SPAUDOS Rimties ™»«»*M 

Lietuviškas jaunimas suvažia
vo į savo kongresą su pasi
tikėjimu, kad iš jo gaus šį tą 
naujo, šį tą pozityvaus, labiau 
pažins lietuviškus reikalus ir 
lietuvius pasaulyje bei tėvynėje. 
Nors ten yra pavergti, bet jie 
neišeina iš jų rūpesčių ribų. Jie 
yra tokie pat broliai ir sesės, 
kuriais reikia rūpintis, jiems pa
galbą te ik t i , juos guost i 
nelaimėse, persekiojimuose ir 
kančiose. Kad tai būtų tikrovė, 
reikia tuos persekiojimus ir 
kančias pažinti bent iš tolo ir iš 

Gal labai vykusiai parinktas 
t inkamas mėnuo — gruodis. 
Pavasarį, vasarą ir rudenį kas 
gali labai spauda domėtis, kai 
y r a aibės kitų svarbesnių rei
kalų. Bet prisimindami, kad dar 
Lietuvoje buvo mestas šūkis 
„Tik laukiniai laikraščių ne
skaito" ir tai žinodami pavar
tome. Pavartome, kad iš kalbos 
išėjus, kas nors savo mintyse 
laukiniu nepalaikytų, bet tik 
prabėgomis, t ik ant greitųjų. 
Taip sakant, tik dėl akių. Kas 
gali viduje sėdėti, kai už lango 
žiedai linguoja, peteliškės šoka 
šokį ir žiogas, ant lapo savo 
smuiką pasidėjęs, traukia sere
nadas. Atrodo, žiedai 

J . ŽYGAS 

leidžiasi, ir keičiasi šokio 
melodija, šv. Jono vabalėliai at
skuba su žiburėliais ir šoka 
Vienos valsą. Kas tokiu metu 
gali skaityti laikraštį ar žurnalą 
— kai aplinkų, vyksta karna
valas? 

Dabar, kai nebereikia žolės 
pjauti, laistyti ar lapus 
graibstyti ir kai šaltis suvarė į 
vidų, ta i , sėdint prie šilto 
kakalio, galima ir apie dvasinį 
peną pagalvoti, nuodugniau 
puslapius pavartyti, pažiūrėti, 
gal kas mus blogai paminėjo ar 
nepaminėjo (tokius svarbius 

ir visi reikalus įsidėmėti reikia), jeigu 
gyviai šaukia džiaugtis vasara, 
kvieste kviečia visus į lauką 
eiti, pasidžiaugti, prisiglausti 
prie žiedų, juos iškvėpinti, o 
merginas ir jais pasidabinti. 
Vasara yra toks laikas, kai visi 

pasitaiko nuotrauka, kurioje ir 
mes esame, tai reikia išsikirpti 
ir pagarbioje vietoje pasidėti. 
Kai jau bus likusi tik praeitis, 
tai savo vaikaičiams kartu su 
pasakomis galėsime įpinti ir 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai yra naudingi ir tuo, 
kad iš įvairių kontinentų, iš 
skirtingo nusistatymo valstybių 
susirenka vienon vieton ir 
vienodiems svarstymams lietu
viškas jaunimas. Toks susi
būrimas jau yra naudingas dėl 
paties susibūrimo. Jame pažin
tys sudaromos ir atnaujinamos, 
bendri lietuviški reikalai suvie
nodinami. Tai jau tautinis gyve
nimas, kuriuo pagyvena jau
nimas bent kelias dienas ar porą 
savaičių. Pagal planą Australi
jos atstumai nebuvo skaičiuo
jami ir tolimuose miestuose bus 
skirtingi užsiėmimai. Bet kar
tu ta i gerai vyresniesiems, 
kurie galės susipažinti su įvai
rių kraštų lietuvišku jaunimu ir 
pajusti skirtingą jų gyvenimo 
pulsą. 

Iki šiol dažniausiai reikala
vimus statydavo jaunimui t ik 
vyresnieji, nes jie permažai pasi
tikėjo jų pa t r io t in iu nusi
teikimu ir jų rūpesčiu savo tau
tiniu išsilaikymu. Iš tikrųjų 
nubyrėjusių yra daug ir įvai
riuose kraštuose. Viename gal 
daugiau, k i tame mažiau — 
pagal gyvenimo sąlygas ir ap
linką. Jaunimas po kongreso 
turės statyti savo reikalavimus 
ir vyresniesiems, kad j ie užmirš
tų, kas jie buvo, o nuolat atsi
mintų, kas jie dabar yra ir kokie 
jiems paties gyvenimo yra sta
tomi reikalavimai. Jaun imas 
neturi atsimintinos praeities tė
vynėje. Vyresnieji ją turėjo, bet 
ne dėl savo kaltės ją prarado. 
Todėl jie tur i atsiminti, kad jų 
dabartis jau atremta į naują 
realybę. Iš jų reikalaujama nau
jo pasiaukojimo, kuris reikštųsi 

pasakojimų pasidaryti atitinka- dabar ir toje aplinkoje, kurioje 

mas išvadas. Tiek delegatai, 
tiek svečiai, tiek ne tokie jauni 
ar net vyresnieji, nuvykę į 
kongresą, turi parsivežti savo 
pavergtos tėvynės skausmo dalį, 
kad tas skausmas būtų jų dar
bo akstinas. 

Dar lauktume iš jaunimo, 
grįžtančio į savo kraštus ar 
liekančio Australijoje, kad jie vi
suomet žinotų esą dalis lietuvių, 
pasaulyje išsisklaidžiusių, bet 
dalis ir Lietuvos, kuri yra nu
tildyta, mažai pasaulio vie
šumoje minima, kartais net iš 
žemėlapių ištrinta. Bet kurio 

gyvena jaunimas n* jų vyres
nieji. 

J e i šis l ie tuvių j a u n i m o 
kongresas padės j a u n i m u i 
suprasti vyresniuosius, padės 
nekartoti jų klaidų, bet iš jų 
mokytis pasiaukojimo savo pa
vergtam kraštui, okupuotai 
tėvynei, t a i kongresą reikės 
laikyti pozityviai sėkmingu, su
artinančiu jaunimo veiklą Lie
tuvai su vyresniųjų veikla ir jų 
sentimentais. Mes laukiame 
jaunimo su ryžtu, laukiame 
vyresniųjų su pagalba jaunimui, 
laukiame ir naujų vadų, ku-

Sibirą. 
Išeivijos lietuviai, kuriems už 

lietuvišką žodį ir mintį nereikia 
eiti į kalėjimus, dažnai to lie
tuviško žodžio nevertiname. 
Kaip šio rašinio pradžioje jau 
rašyta buvo, nėra laiko lietu
viškam spausdintam žodžiui. 
Tai žiedų žydėjimas, tai žiogo 
čirškėjimas — tai vis reikalai 
svarbesni už lietuvišką spaudą. 
Žinoma, šios mintys nėra 
taikomos visiems. Yra daug 
tokių, kurie prenumeruoja gal 
tuziną lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų. Ne t ik prenumeruoja, 
bet ir jų tolimesnei egzistenci
jai įvairiomis progomis aukoja. 
Dabar t in ia is la ikais jokia 
spauda iš prenumeratų išsilai
kyti negali. Ne tik lietuviška, 
bet ir angliška. Didžioji spauda 
gauna brangiai apmokamus 
skelbimus, kurių mažesnieji ir 
ypač kitomis kalbomis spausdi
nami laikraščiai negauna. Yra 
daug pavienių asmenų ir or
ganizacijų, kurie šį reikalą gerai 
supranta ir įvairiomis progomis 
nuoširdžiai paremia. Taip pat 
yra tokių, kurie nori, kad jų 
veikla būtų aprašoma, tačiau 
neprisideda prie mūsų spaudos 
egzistencijos. Kur jų veikla bus 
aprašoma, jeigu nebus mūsų 
spaudos? 

Gyvename laikus, kai laikraš
čiai vienas po kito užsidaro, ne 
tik užsidaro, bet ir likusiųjų 
skaitytojų skaičius vis mažėja. 
Nejaugi mūsų visuomenė bus 
tokia, kuri kaip „...laikraščių 
neskaito". Senoji išeivija, kurie 
beveik beraščiai atvažiavo, 
steigė laikraščius, organizavo 
parapijas. Mes, kaip tas sūnus 
pa la idūnas , baigiame tėvo 
palikimą prašvilpti. Lietuviška 
visuomenė ekonomiškai kasmet 
stiprėja, dygsta puošnios 
rezidencijos, kuriose stovi ne po 
automobilį, bet po du ar net tris. 
Tačiau ar tas rezidencijas aplan
ko lietuviška spauda? Ar yra 
lietuviškų knygų lentyna? Teko 
dalyvauti suvažiavimuose, ku
riuose buvo platinama lietu
viška spauda ir dalyvavo svečiai 
iš okup. Lietuvos. Jiems buvo 
nesuprantama, kad lietuviška 
knyga tur i būti siūloma, kad ji 
guli neperkama. Taip pat teko 
matyti atvažiavusius iš Lie
tuvos, kurie lietuvišką knygą 
glostė, kaip kokią brangenybę, 
nes okup. Lietuvoje už tokias 
knygas daugel is į t remt į 
nukeliavo. Idealai, dėl kurių 
mes kovojome, ne tik mums 
nebėra aktualūs, bet nesuge
bėjome jų perduoti ir jaunesnei 
I r o r f o i 

Vysk. Antanas Deksnys, atvykęs iš Vokietijos, kalba „Krikščioniškosios v ,' . , •k . . 
Lietuvos" parodos atidarymo metu Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. Kadangi kalbėjome apie spau-

Nuotr. Jono Tamulaičio d a - t a d negalime užmiršti ir tų, 
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skuba. Kiekviena skruzdėlytė savo garbingą praeitį ir veiklą. 
skuba bėga tai lapo gabaliuką, Turint laiko, galime pasvarstyti 
ta i šapuką nešdamos. Žvirblis ir pagalvoti apie mūsų spaudos 
su žvirbliene irgi daug laiko džiaugsmus ir vargus. Džiaugs-
neturi nei ant šakutės pasisupti, mingų metų gal mažai tebuvo: 
nei su kaimynais pasipešti: persekiojimai, kalėjimai ir 
reikia jau gal antrą šeimyną trėmimai. Toks trumpas laisvės 
auginti — darbymetė ir šeimos perijodas, kuomet spauda galėjo 
rūpesčiai. Ir žmonėms, norėjau netrukdomai skleisti lietuvišką 
pasakyti vyrams, reikia žolę žodį ir mintį. Ir vėl spauda 
pjauti, laistyti, tai čia pavalyti, turėjo į pogrindį nueiti. Žinoma, 
tai padažyti — gerai, kad dar lietuviškas žodis nėra drau-
nereikia baltinių skalbti. Tik džiamas, bet draudžiama 
žiogas muzikantas turi laiko lietuviška mintis. Dėl tos min-
groti „tango nocturno". Saulė ties yra kovojama ir einama į 

Kad Dievo sprendimas dažnai 
yra kitoks negu žmonių spren
dimai, matyti iš Kris taus 
palyginimo apie dirvą, kurioje 
auga ir kviečiai, ir priešo 
pasėtos raugės. 

Palyginimas gi taip skamba: 
„Su dangaus karalyste yra kaip 
su žmogumi, kur is pasėjo 
kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 
Kai želmuo paūgėjo ir išplaukė, 
pasirodė ir raugės. Seimininko 
t a r n a i atėjo ir klausė: 
.Seimininke, argi ne gerą sėk
lą pasėjai savo lauke? Iš kurgi 
atsirado raugių?' Jis atsakė: 
,Tai padarė mano priešas'. Tar
nai pasiūlė: ,Jei nori, mes ei
sime ir jas išrinksime'. Jis 
atsakė: ,Ne, kad kartais, rink
dami rauges, neišrautumėte 
kartu su jomis ir kviečių. Pa
likite abejus augti iki pjūčiai. 
Pjūties metu aš pasakysiu 
pjovėjams: .Pirmiau išrinkite 
rauges ir suriškite į pėdelius 
sudeginti, o kviečius sukraukite 
į mano kluoną". (Mat. 13,24-30). 

Šiame palyginime Kristus 
moko, kad nereikia prieš laiką 
kitus teisti. To moko ir apaš-

kurie į ją rašo, taip sakant, 
spaudos darbuotojų. Laikraš
čiuose tenka skaityti reportažus 
iš įvairių vietovių, dažnokai 
tenka paskaityti ir spaudos 
darbuotojų nusiskundimus. 
Dažniausiai nusiskundžiama, 
kad spaudos darbuotojai nėra iš 
anksto paprašomi, bet jau po 
renginio kas nors priėjęs sako, 
, .kadangi dalyvavote... ta i 
turbūt parašysite". Būna net 
tokių atvejų, paskambina tele
fonas ... „aš tamstą renginyje 
mačiau, tad lauksiu parašant. 
Taip pat neužmirškite pažymė
ti , kad aš kalbą sakiau, taip 
sakant atidaromąją". 

Chicagoje reikalai kitoniški, 
čia iš anksto bilietus nemo
kamus parūpina. O ypatingą rū
pestį parodo įvairių banketų 
metu. Garbingai pasodina po 
balkonu, kur sėdėdamas prie 
stalo, jaut ies lyg „po bal
dakimu". Tai vis iš pagarbos 
spaudos žmonėms. Vis iš susirū
pinimo, kad, sėdint arčiau 
scenos rampos, šviesa gali akis 
pagadinti arba nuo „gero or
kestro" ausų būgneliai gali 
nukentėti. Taip pagerbtas ir 
tokiu rūpestingumu sujaudin
tas, kaip dabar neparašysi. Tad 
ir rašome. Ir skaitytojai galėjo 
pastebėti — užpakaliniame pus
lapyje nėra „baltų vietų", 
viskas dailiai prirašyta, tai vis 
mūsų veikla, dėl kurios ir reika
linga spauda. 

talas šv. Paulius sakydamas: 
„Neteiskite ko nors prieš laika. 
iki a te is Viešpats, kuris 
nušvies, kas tamsoje paslėpta ir 
atskleis širdžių sumanymus" ;I 
Kor. 4,5). 

Palestinoje žemdirbių aplin
koje galėjo a ts i t ik t i , kad 
žmogus, keršydamas savo 
kaimynui, pasėjo jo dirvoje 
raugių, kurios stelbia kviečius 
ir taip daro žalą. Pastebėkime 
vieną aplinkybe:,.Žmonėms be
miegant, atėjo jo priešas ir 
pasėjo kviečiuose raugiu". Dėi 
to kviečių dirvoje pasirodymas 
raugių, nors tarnai dėl jų at
siradimo nustebo, faktinai nėra 
esminis ir svarbiausias paly
ginime. Seimininkas atsira
dimu raugių jo kviečiuose vi
siškai nenustebo. Jis tuoj 
suprato, kad tai padarė jo prie
šas. Nėra nelauktas šeimininko 
sprendimas, kad pjūties metu 
bus atskirai surinktos raugės ir 
atskirai kviečiai. Nuostabiau
sias Kristaus klausytojams, o 
turbūt ir mums, yra faktas, kad 
raugės neturi būti išraujamos, 
kol auga kviečiai, bet turi būti 
pakenčiamos — teauga drauge 
su kviečiais iki pjūties meto. 
Palestinos kaimiečiai paprastai 
išravėdavo iš kviečių laiko pikt 
žoles, kai tik jos pasirodydavo, 
taigi nelaukdavo pjūties meto. 
Kodėl tad šeimininkas nelei
džia, o tiesiog draudžia išravėti 
rauges? 

Palyginimo centre yra Dievo 
gailestingumas, jo pakantumas, 
jo tolerancijos politika. Isto
rijoje, kaip lygiai ir Bažnyčioje, 
gėris ir blogis visuomet yra ša
lia vienas antro, kartais net 
labai susipynę į draugę taip. 
kad nebegalima išskirti. Yra 
uolių tarnų, kurie tuo piktinasi 
ir galvoja: argi Dievas negali 
valdyti istoriją ir savo Bažnyčią 
kitokiais kriterijais? 

Jėzaus laikais buvo stipri 
fariziejų srovė. Fariziejai skaitė. 
kad jie yra šventoji, išrinktoji 
tauta, atskirta nuo daugybės 
nusidėjėlių. Buvo grupė esenų. 
kurie pasitraukę į nuošalumą. 
atsiribojo nuo kitų, laikydami 
save išrinktaisiais, švariaisiais. 
o kitus laikydami paklydėliais, 
nutolusiais nuo Dievo įsakymų. 
Pagaliau ir Jono Krikštytojo 
lūpose, kai jis kalbėjo apie 
Mesiją, irgi girdėjosi, kad atėjęs 
Mesijas atskirs kviečius nu 
pelų. Jonas kalbėjo: „Jo rankr 
je vėtyklė ir jis išvalys savo 
kluoną. Kviečius sugabens į 
klėtį, o pelus sudegins neužge
sinama ugnimi" (Mat.3,12). 

J. V. 

T l A T M ^ r U J A T 7 T A ČJ17Č"Ė«T T O i n z i n ier ių atradimas bus kietas riešutas. Darbo ir t e r e i k ė s jam rodyti, nes nėra laiko", pagalvojo 
MJ A J N VJTVJ X V A . 1 ^ 1 U O J E O J E L I S bėgiojimo bu a iki kaklo. O čia dar Lena vis mintyse, Devinskis. Matėsi iš pareiškimo, kad turi nemažai 

P . M E L N I K A S 

Romanas 

tenka sukti galvą ir dėl jos. 
Skųsis ir Amelija: „Kur bėgioji? Tavęs nėra 

namuose... Rita serga... Visko neaprėpsi, neapžiosi", 
pasakys. Dar ta diskotekos salė — velniava! Kur nors 
kas nors subraškės ir plyš. Palopysiu... Bet negražūs 
dalvkai išlįs ir pro lopus. 

Ką gudresnio sugalvoti Lenai? 
Tik absurdą. Priešingybę. Reikės jai kartoti švelniu 

amžiaus kongreso dalyviai turės riuos turi išauginti kongresai ir 
vėliau dalintis savo patirtimi su susibūrimai l i e tuviškose 
tais, kurie kongrese negalėjo gretose. 
dalyvauti, bet kongreso išvadų, py# Qr < 

— Kam vaiką mokai apgaudinėti? — prikišdavo 
Amelija. 

Tačiau Devinskis buvo tikras, kad vilko neverta balsu: „Kaip norėčiau, kad mane geriau pažintum... 
paniekinti. Vilko gyvenimas nelengvas ir pasakose ne Nežinai dar koks aš esu žmogus..." Šitoks pasakymas 
tik vilkas, bet ir visas žmogaus gyvenimas yra iškreip- skambės kaip kvietimas: „Ateik arčiau ir įsižiūrėk, 
tas. „Aš mokau ją suprasti, kaip yra gyvenime", manyje yra daugiau gerų bruožų, negu mano ūgis, iš-
atsakydavo. vaizdą, ramus balso tonas, visa ką matai ir girdi". 

— Pasakų nekraipyk, — maldavo Amelija... Jai tokiu būdu užduosiu mįslę. Lyg pažadą, kad ma-
Pakabinęs ragelį Devinskis pagalvojo, kad Lena ne geriau pažinusi ras kažkur tūnančias labai geras 

nežinojo, jog jis vedęs. Daug kas ir diskotekos salėj to būdo žymes. Bet ten nieko nėra ir nebus... Ką padarysi? 
nežino. Ar Lena kada nors sužinos apie Ameliją ir Ritą? Nustebtų pamačiusi tik sumaitotą velnią su biznieriaus 

Dabar lengva tai nuo Lenos slėpti. ragais". 
„Nenešioju vestuvinio žiedo. Gelbsti ir tylus, dro- — Ponas Devinskis! — per garsiakalbį nuaidėjo, 

vus mano būdas. Niekas negali man prikišti, kad aš Marilina jį šaukė į svečių kambarį. Pirmyn! 
Leną vilioju. Kaip bitė prie medaus, ji pati pas mane Prieškambaryje, užpildęs pareiškimą, sėdėjo žils-
ateina. Taip buvo su Debbie — taip bus ir su Lena. tantis, guvus vyras. Tokių čia ateina kasdien po kelis. 
Rankos mano švarios, jei tai ką nors gali reikšti. (Net Bedarbiai trinasi prie įstaigų slenksčių u i tai juos ieškančių pareiškimų. Dangoraižis su chromo, geležies. 

praktikos statyboj. Patyrimo neatstoja nė diplomas. 
— Ar dirbote prie mažų bankų brėžinių? — tarp kit 

ko paklausė, turėdamas mintyse vieną White darbą. 
— Ne, — atvirai atsakė žmogus. 
— Taip trumpai tedirbot pas Smitą ir durų kompa

nijoj? O pas Cody? 
— Daugiausiai mokyklų brėžiniai. 
— O pas Beckerį? 
— Valstybiniai pastatai, įstaigos... 
— Gerai, — užbaigė staiga Devinskis. 

— Pareiškimas tegu lieka. Nieko dar nesiūlau. 
nežadu. Dėkui už atsilankymą. 

Devinskis paspaudė bailiai į jį žvilgterėjusio 
žmogaus ranką ir niūniuodamas naujausią diskotekoj 
girdėtą melodiją, žiūrėdamas tai į Marilina, tai į 
pareiškimą, nulingavo į savo kambarį. Pareiškimą pa
dėjo ant didžiulės krūvos viršaus. 

„Daug jų prisirinko", pagalvojo. „Dar vienas*. 
„Kažkoks, velniai žino iš kurio krašto užsienietis. 

Visi čia lenda..." 
Devinskis sėdo prie stalo ir vartė krūvą darbo 

Kas daro bloga, kad iš to 
susilauktų gero, uždega žvakutę 
velniui, kad įeitų į Dangų. 

J. C. Hare 

prievarta paimtos moterys, mano manymu, nėra šven- tenka vertinti. Jų tarpe yra ir gerų, darbo nerandančių 
tos — teigia ta i advokatai ir net psichologai). inžinierių. Koks yra šis vyras? 

Ar su Lena bus kitaip? Pamatęs Devinskį, svečias atsistojo, Devinskis 
Bet kas galėtų su ja būti kitaip?" baugaus tirpulio prisistatė, pakvietė jį į svečių kambarėlį ir pusbalsiu 

nuimtas pabudo Devinskis. „Kuo ji skiriasi nuo kitų? skaitė jo pareiškimą. 
Nebus Dievas tam tėvu, kas Per jauna? Aš nereikalauju ir neprašau iš jos dar nieko. Devinskio nuomone lyg graikiška ar jugoslaviška 

nenorės Bažnyčios turėt i - Kad tik nedarkytų mano minčių darbe. Susikoncen- pavarde „Dobilas" kantriai laukė, uždėjęs vieną ranką apskaičiavimams 
motina. truoti net prie stalo negaliu. Centro atšaka, patalpų ant storo portfelio, besiruošdamas parodyti tavo pavys* 

Šv. Augustina* ieškojimas jai, dangoraižio išbraiiymas, tinkamų dinių darbų brėžinius. 
\ 

aluminiaus ir gelsvo stiklo langų juostomis visu savo 
aukštumu iškilo prieš jo akis. Penkiasdešimties aukštų. 
į dangų kyląs Vaino spalvotas piešinys reikalavo pir
mos rūšies žmonių. O pareiškimuose tokių beveik visai 
nebuvo. Aptiko vos vieną, kitą visoje krūvoje tinkančių 
šio fantastiškai meniško objekto išbraižymui ir 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
GORBAČIOVAS 
WASHINGTONE 

Amerikiečiai Gorbačiovo vei
dą pamate ir jo mintis išgirdo 
jau lapkričio 30 d. vakare, kai 
jis per Amerikos televizijos NBC 
kanalą davė valandos pasikal
bėjimą, kaip daugelis komenta
torių pastebėjo, meluodamas 
apie Berlyno mūro sieną ir 
sovietų įsivėlimą Afganistane. 
Tačiau po šio pasikalbėjimo 
amerikiečių viešosios opinijos 
tyrinėjimai parodė, kad visos 
Amerikos mastu prezidento 
Reagano populiarumas yra tik 
4 procentais didesnis už M. 
Gorbačiovo. 

Dar gerokai prieš Gorbačiovui 
su palyda atvykstant j JAV 
sostinę, čia pasirodė būriai 
sovietų žurnalistų, saugumiečių 
ir kitokių pareigūnų. Jie įsikūrė 
prabangiam Madison viešbuty
je, kur kambarys parai kainuo
ja kelis šimtus dolerių. Žinoma, 
šiuos svečius išlaikė amerikie
čiai mokesčių mokėtojai. Taip 
jau iš anksto buvo valdžios 
pareigūnų susitarta. 

Televizijoje stebėjom vaizdus, 
kaip sovietų pareigūnai labai 
noriai ..fotografavosi" su prezi
dentu Reaganu ir jo žmona Nan-
cy. Panašiai prieš porą metų čia 
..nusifotog fTvo" ir po gastro
lių Baltimorėje į Washingtoną 
užsukę Chicagos Antro kaimo 
nariai. Paslapties iš anksto 
nenorėjau išduoti, tikėdamas, 
kad jie gal kokį škicą paruoš iš 
..susitikimo" su prezidentu Rea
ganu. Tačiau dabar, stebėdama 
sovietų pareigūnus, televizija 
išdavė paslaptį... Mes, sostinės 
ir apylinkių gyventojai, žinome, 
kad natūralaus dydžio preziden
to Reagano įkaitais ir su žmona* 
fotografines figūras Washingto-
ne galima rasti prie muziejų, 
didžiųjų galerijų ar zoologijos 
sodo. Atsistoji prie prezidento ir 
kartu su juo nusifotografuoji, už 
tai biznieriui sumokėjęs kelis 
dolerius. Už sekundės - kitos 
jau gauni ir fotografiją, kuri. 
kaip taisyklė, būna nespalvota, 
kad tiktų spaudai. 

Taip ir sovietų pareigūnai 
labai noriai „fotografavosi" su 
prezidentu Reaganu ir jo žmona 
ir tas fotografijas siuntė namo 
..istorinio" įvykio įamžinimui. 
O gal priminti, kad Amerikoje 
šposus galima išdarinėti ir su 
pačiu šalies prezidentu. Nors 
ketvirtadienį, gruodžio 10, 
paskutinę savo lankymosi 
dieną, pats Gorbačiovas iškrėtė 
netikėta šposą, Washingtono vi-
durmiestyje liepęs sustabdyti jį 
lydėjusią motorkadą, pats 
išlipęs iš limuzino ir vaikš
čiodamas sveikinęsis su ji 
stebinčia minia. Šis netikėtas 
įvykis, nors jo sargams ir vietos 
policijai įvaręs daug rūpesčio, 
labai pakėlė Gorbačiovo popu
liarumą. 

S E K M A D I E N I O , 
GRUODŽIO 6 D. 

NUOTYKIAI 

Šešioliktoje gatvėje beveik 
prieš pačią Sovietų Sąjungos 
ambasadą Washingtone yra įsi
kūręs profsąjungų centras. Šis 
gerbdamas Lenkijos nepriklau
somą Solidarumo profsąjungą, 
laiko viešai iškėlęs Solidarmo 
profsąjungos vėliavą. Tačiau, 
kaip rasė sostinės spauda, prieš 
Gorbačiovui atvykstant į prof
sąjungų centrą atėjo kažkokie 
agentai 'tikriausiai Amerikos 
valdžios žmonės) ir paprašė 
Gorbačiovo vizito metu Soli
darumo vėliavą pašal int i . 
Tačiau profsąjungų centras 
atsisakė tai padaryti, o laisvam 
krašte ką nors įsakyti negalima, 
nes tai būtų laisvės pažeidimas. 
Taip vėliava ir kabėjo. Ar ją pa
stebėjo Gorbačiovas su žmona 
Raiša, spauda, berods, neminė
jo, o gal ir nepamačiau, nes 

dvigubai storesnį, negu įprasta, 
sostinės laikraščiai apie Gor
bačiovus skelbė sieksninius 
straipsnius. Visus juos perskai
tyti buvo tiesiog neįmanoma. 

Tą gruodžio 6 d., nors ir buvo 
sekmadienis, man teko dirbti. 
Taip per dieną, būdami užsiėmę, 
nė nepastebėjom, kad kitoje 
gatvės pusėje, kur bėga plati 
alėja, prasidedanti prie Kapi-
toliaus ir vingiuojanti iki Lin-
colno paminklo ir Potomaco 
upės, yra susirinkusi arti 200 
tūkstančių protestuotojų minia, 
kuri viešai reikalauja, kad Gor
bačiovo valdžia išleistų iš So
vietų Sąjungos išvykti visus 
išvažiavimo vizų prašančius 
..refuzninkus" ir kitus asmenis. 
Prie žydų demosntrantų, kurių 
Washingtone ir apylinkėse 
gyvena ar t i 170,000, dar 
prisidėjo žydų ir kitų tautybių 
žmonės, suvažiavę ne tik iš įvai
rių Amerikos, bet taip pat ir iš 
Kanados miestų. 

Kai po tarnybos ėjau į 
požeminio t raukinio stotį, 
pamačiau buvusių demonstra
cijų svorį ir žmonių spūstį. 
Požeminė stotis, kaip ir kitos, ir 
taip pat pralekiantys traukiniai 
buvo sausakimšai prisigrūdę iš 
demonstracijos gr įž tančių 
žmonių. Kai aš šiaip taip pasie
kiau namus ir atsisukau tele
viziją, išgirdau diktorių sakant, 
kad demonstracijoje t ikra i 
dalyvavo apie 200,000 žmonių, 
kas Vvashingtonui nėra didele 
naujiena. Tačiau ji kartu reiškė 
protestą prieš Gorbačiovo poli
tikos kai kuriuos aspektus, ne
eilinį svorį. 

Sekmadienio pavakarę daug 
žmonių susirinko į didžiulę 
Washingtono katedrą Wiscon-
sino gatvėje pasimelsti, kad 
aukščiausio lygio vadovų 
konferencija Washingtone gerai 
pavyktų. Ši ka tedra yra 
protestantų ir nereikia jos 
maišyti su pačiam vidurmies-
tyje esančia mažesne katalikų 
Šv. Mato katedra ar su visos 
Amerikos katalikų taut ine 
Nekalto Prasidėjimo šventove, 
esančia sostinės šiaurinėje daly
je. Pamaldas Vv'ashingtono ka
tedroje i\Vashington Cathedrab 
rengė Pasaulio Bažnyčių 
taryba, kuriai katalikų Bažny
čia oficialiai nepriklauso. 

Vienas tose pamaldose daly
vavęs pažįstamas pasakojo, kad 
buvo bandyta pamaldų metu 
rinkti parašus po peticija Gor
bačiovui, prašant, kad būtų 
sugrąžinta tikintiesiems Vil
niaus katedra. Tačiau, pasak 
pamaldose dalyvavusio, žmonės 
Vvashingtone i tą lietuviu kata-

Pabaltiečių demonstracijos Washingtone, D.C., prieš Gorbačiovą. 

likų jprašymą žiūrėjo šaltai ir, 
bent kiek jis matė, nenorėję 
pasirašyti. 

GORBAČIOVAS ŠAUKĖSI 
DIEVO PALAIMOS 

Gorbačiovas su žmona ir pa
lydovais atskrido į JAV karinės 

LIETUVIAI CAIIFORNIJOJE 
DEMONSTRACIJA UŽ 

LAISVĘ 

Pabaltiečių vardu kalbėjo 
An tanas Mažeika, B a l t ų 
Laisvės lygos direktorius ir 
Koalicijos pirmininkas. Jis, kaip 
paprastai, padarė stiprų įspūdį Gruodžio 5 d., Gorbačiovo 

aviacijos Andrews bazę prie Amerikon atvykimo išvakarėse, , , . . JT , ». jr" 
m T .J ~\ . j • - T » , / - j i- klausytojams, kalbėdamas apie 
VVashingtono pirmadienio, gruo- prie Los Angeles federahnių J J 
. . . _ . . , T . ? * msų padarytas ir daromas 
dzio i d., vėlyvą popietę. Jo suti- rūmų vyko demonstracija uz 

pavergtų, pavergiamų ir ko-
komunistinį 

kimo vaizdus plačiai rodė tele 
vizija per visą Ameriką. Išlipęs 
iš lėktuvo Gorbačiovas pasakė 
trumpą kalbą ir išreiškė viltį, 
kad pagerės Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Sovietų Są
jungos santykiai. Gorbačiovui 
pasitraukus nuo mikrofono, jį 
pasveikinęs valstybės sekreto
rius G. Shultzas tarė, jog atrodo, 
kad vizito pradžia buvo gera. 
Tada Gorbačiovas jam atsakė: 
„Tikėkime. Tegul Dievas mums 
padeda!" 

vojančių prieš 
pavergėją tautų laisvę. 

Parinktas laikas demonstraci
jai buvo labai geras, todėl 
rašy t inės ir elektroninės 
spaudos susidomėjimas buvo 
didelis. Demonstraciją filmavo 
keli televizijos kanalai, repor
tažus darė radijo ir spaudos ko
respondentai. Tą vakarą ir dar 
kitą dieną demonstracijos vaiz
dai buvo matomi televizijos 
ekranuose, girdimi radijo ir 

Šį Gorbačiovo pareiškimą pla- matomi spaudas pranešimuose. 
čiai komentavo Wašhingt4ndi^-#Kalbėjb afganų, nikaragviečių, 
aplamai visos Amerikos sp&udaT' žydų, pabaltiečių, vietnamiečių, 

ukrainiečių, lenkų ir kitų 
tautinių grupių atstovai. Žydų 
vardu kalbėjo iš holokosto 
pragaro išsigelbėjusi Vengrijos 
žydė Georgia Gabor, kartą 
dalyvavusi Baltų Laši vės lygos 
žmogaus teisių konferencijoje, 
idealiste kovotoja už žmogaus 
teises, dirbanti su visomis 
grupėmis. 

Afganų vardu kalbėjo trys 
intelektualai , vienas iš jų 
Californijos universiteto pro
fesorius, kurio 27 šeimos narius 
ir artimus gimines nužudė 
rusai. Sunku įsivaizduoti net 
šiame žiaurumų amžiuje, kokie 

nes neįprasta, kad ateistinės 
valstybės galva viešai kreiptųsi 
į Dievą. 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

Visiems, kurie šią skiltį per
skaito ar tik akimis peržvelgia, 
l inkiu l inksmų Kr i s t aus 
gimimo švenčių Kalėdų. Šia 
proga dėkoju t iems, kurie 
parašo malonius padėkos ir pa
sitenkinimo laiškus. Kartu 
dėkingas esu ir tiems, kurie 
autorių viena ar kita proga 
spaudoje ar privačiai užpuola, 
kad jis netiesa skelbia. 

skriaudas okupuotoje Lietuvoje. 
Lietuviams geriausiai, turbūt, 

a ts tovavo maž iukas , gal 
keturmetis Žirguliukas, vaiz
davęs Afganų laisvės kovotoją, 
kurį žurnalistai filmavo ir fo
tografavo ir daug rodė televi
zijos programose. 

Gorbačiovo ir Sovietų Sąjun
gos pasmerkimas vyko teismo 
forma. Teisėjo vaidmenyje buvo 
amerikietis politinis komen
tatorius Alan Stang, kurio 
komentarai ir vedamos radijo 
diskusijos per radijų t inklą 
pasiekia visą JAV-ių teritoriją. 

Šalia etninių grupių demons
tracijoje dalyvavo ir Young 
Americans for Freedom. 

Galbūt ir nebuvo geros organi
zacijos, tačiau nepateisinama, 
kad demonstracijoje dalyvavo 
t ik t r y s Amerikoje gimę 
lietuviai su keturiais 3-4 metų 
vaikučiais, keturi neseniai iš 
Lietuvos atvykę lietuviai, iš 
kurių trys buvę sovietų lagerių 
kaliniai, ir vienas buvęs DP. 

Nereikia abejoti, kad daug 
smagiau ir kultūringiau šaltoką 
sekmadienio popietę prie užkan
džių ir gėrimėlių diskutuoti 
tautines ir kultūrines proble
mas, negu klausyt i kalbų, 
kuriose „n i eko naujo 

Žmogus tikrai senu pradeda 
būti nuo tada. kai nustoja būti 
paveikiamas auklėjime. 

A. Graf 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skalbia RASINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE. 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė-
tom temom. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 

I. — $290.00 
II. —$150.00 
III. — $100.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti užklijuotą voką su vardu, adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1985 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
e/o VMa Jonutienė, 12500 Pavmee Rtf., Pelos Perk, 
IH. 00404. 

J I INTERNATIONAL a I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkes 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

ar Žiguli vairo už penkių dienų! Arba: be palydovo, jiems pa
togiu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą—taip 
pat penkias dienas po jūsų įmokėjimo. 

šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberte Roed 
Palos Hllts, Illinois 00405 
Telefonas: (312) 430-0074 • • 

-.a 

baisūs dalykai vyksta Afganis- J ^ ^ o m a " . . . , o paskui de-
tane. is antros pu**, kalbėtojai j u o t i > fead n i e k a g 

su mumis ne-
reiske tok, tvirtą afganų tautos g i s k a i t o 
pasiryžimą nepasiduoti užpuo- n w c ^ 
likui, kad nebuvo galima ne- (Nukelta į 6 psl.) 
patikėti. 

I N T E R N A T I O N A L 
Rūta Pauperlenė, Įstaigos vedėja 

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono 

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d. 

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis Į G.T. 

G. T. International, Inc. 
10401 S. 

Telefonas: (312) 430-7272 

Tegul 
KASOS V I S A KREDITO 
KORTELĖ būna Jūsų viza 

j Kalėdų Šventes ir Naujuosius Metus! 

INTERNATIONAL 
G.T. INIERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

i 

i 

Nr. 
Nr. 
Nr 

8800/SA 
8801 
8802/F 

Pietų Amerika: 5 d. Rk), 11guassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. 

Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena, 

.teis/*. 

VISA 

Nr. 8803/M 

Nr. 8806/F 

Lietuva 10 d 
birželio 13-29 
Lietuva 10 d 

Maskva 1 d. 

Maskva 1 d. birželio 14-28. 

Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena, 

Nr. 
Nr 

8807/M 
8808/F 

liepos 19-31. 
, Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena 

iš*! 

Nr. 8809/M 
Nr. 881 O/F 

Nr. 8811/M 

2615 VVest 71st Street, Ch icago, IL 60629, 312-737-2110 
1445 So 50th Avenue, C ice ro , IL 60650, 312-656-2201 
9525 So. 79th Avenue, 4A, H ickory Hil ls, IL 60457 312-598-1333 

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., 
liepos 18-rugpjūčio 3. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., 
Lietuva 10 d.. Maskva 1 d. 
rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 18-28. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokiet, ,. 
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-soafio 7. 
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. 

Q.T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 SOUTN ROMRTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 00408 

TEL.: (312) 430-7272 
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- SU „SPINDULIU" FESTIVALYJE 
Trečiadienį, lapkričio 18 d. 

dalis „Spindulio" šokojų 
nuvažiavo į Milwaukee pradėti 
ruoštis ilgam festivalio savait-

RŪTA MUSONYTĖ 

su atvykusiais šokėjais pabend
rauti. Buvo aišku, kad viešbu-

galiui (kiti atvyko truputį vė- čio vadovybė ypatingai globojo 
liau). Lapkričio 20-22 d. tenai gintariečius: kai kanadiečiai 
įvyko „Holiday Folk Fair" Mec- užsakė „pizza", sargyba išve-
ca paviljone Milwaukee, Wis. žiotoją atlydėjo ligi pat kamba-
Šiame festivalyje lietuviai buvo rio. (Mums, spinduliečiams, to-
garbės svečiai ir visur buvo kios sargybos nebuvo.) 
matyti spalvingi plakatai su lie- Penktadienį, 10 v.r., visos trys 
tuvaite, belaikančia obuolius, lietuvių grupės susirinko Mec-
Visi dalyviai (54 tautų maisto ca salėje repeticijoms. Visos trys 
bei suvenyrų pardavinėtojai, grupės kartu šoko įvadą, Ma-
kultūrinių parodų aiškintojai, lūną, ir pabaigą. Čigonėlio-ra-
šokėjai ir visi kiti festivalio gučių sutartinę šoko „Spin-

Kasmet „Grandies" tautinis 
ansamblis ruošia tradicinį savo 
vakarą. Šįmet vakaras įvyko 
lapkričio 21 dieną, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Į ją 
susirinko daugybė svečių — 
šokėjų tėvai , g iminės bei 
drangai. 

Prieš vakarienei prasidedant, 
Birutė Jasaitienė, ansamblio 
motinų komiteto pirmininkė, 
pasveikino atvykusius svečius 
ir pakvietė kun. Antaną Sau-
laitį, šokių grupės dvasios vadą, 
sukalbėti maldą prieš vakarie
nę. Skanią vakarienę paruošė 
Aldona Šoliūnienė. 

Po vakarienės į sceną išėjo 
„Grandies" šokėja Aušra Jasai-
tytė ir šokėjų vardu pasveikino 
svečius. 

Atsidarius scenai pradėjo gro
jo. Atidengus užuolaidas pama- t i muzika ir į sceną išėjo septy-
čiau, kad gatvė pilna susirinku- nios tautiniais rūbais apsiren-

Po to šimtinė ansamblio šokė
jų atliko linksmus tautinius 
šokius. Čia šoka moksleiviai, 
studentai ir veteranai. Ilgametė 
mūsų šokių mokytoja, ansamb
lio vedėja-kūrėja Irena Smie-
liauskienė skiria visą savo 
rūpestį, savo gyvenimą jaunimo 
auklė j imui , kadangi tokią 
didelę grupę tautinių šokių 
mokyti labai sunku. I. Smie-
liauskienei padeda jos duktė 
Violeta. 

Įmantriai sukosi šokėjai, o 
žiūrovai jais gėrėjosi. Programai 
pasibaigus, padėkojus visiems, 

Mieli Akademinių Prošvaisčių skaitytojai. 
Štai jau beįeik prabėgo dar vieneri metai. Rodos tik vakar 

sveikinau visus skaitytojus su šventom Velykom, o dabar Jau 
laikas perduoti kalėdinius bei naujų metu sveikinimus. Linkiu 
visiems pačių linksmiausių ši: Kalėdų ir pačių laimingiausių 
Naujų '88 Metų. Te kalėdinė ramybė ir dvasia būna su Jumis 
per ištisus metus ir te visos Jūsų svajones išsipildo. 

Gi visiems vykstantiems į Australiją linkiu laimingos 
kelionės, sveikatos ir energijos atliekant dideli ir svarbi: d'irbą 
Vl-tame PI*J Kongrese. Tebūna {gyvendintas jo šūkis: Tautos 
likimas — mūsų atsakomybė; tebūna suredaguoti ir priimti 
nutarimai: teišs'uysto naujos draugystės ir naujos pažintys 
ir teveikia toliau Jaunimo Sąjunga su nauja valdyba. Lairnin 
gos ir smagios kelionės! 

Rita 

sių žmonių. Atidarius langą, 
girdžiu muziką. Pasirodo, kad 
t a i Milvvaukee kalėdinis 
paradas. įsijungę televizorių, 
matėm paradą ir iš arčiau, su 
paaiškinimais. Matyt, kad para
das apkerėjo ir Kristiną Likan-
derytę, nes ji iš džiaugsmo lėk
dama prie lango parado pama
tyti, smarkiai susižeidė koją. 
Nors ji dar išsilaikė šeštadienio 
spektakliams, sekmadienį jau 
skausmo neiškentė. Tad net 
dviem nelaimėm per daug šį sa-

„Spindulio" tautinių šokių grupė po spektakliu per Milvvaukee tautybių muget Milvvaukee. 
Nuotr. Teresės Drutytės-Šoliūnienės 

savanoriai talkininkai) turėjo 
prisisegę festivalio suprojektuo
tą ženkliuką su vytimi. Buvo 
nuostabu matyti t iek daug 
nelietuvių, prisisegusių festi
valio vyteles. 

Apsistojome Mare Plaza vieš
butyje, kur taip pat buvo apnak-
vyndinti Wisconsino „Klum
pes" šokėjai ir ypatingi garbės 
svečiai „Gintaro" šokėjai iš To
ronto Kanados. Kas rytą ir 
vakarą pora gatvių ėjome pėsti 
nuo viešbučio iki Mecca centro 
apsirengę tautiniais rūbais, 
apsiavę baleto batukais ar 
mokasinais, karūnom ir labai 
šiltais švarkais. Nors saulutė 
lauke budino svietą, šiaurus 
vėjelis priminė visiems, kad 
žiemužė netrukus atkeliaus. 

Ketvirtadienį atvyko daugiau 
šokėjų ir visos tautos, susirinkę 
repetavo šokius. Aš, kaip ir kiti 
spinduliečiai, buvau nepapras
tai sužavėta gintariečių pasiro
dymu. Nesakau, kad „Klumpė" 
ar „Spindulys" buvo negeri. 
Visai ne! Džiaugiuosi, kad visi 
gerai pašokom ir pasirodėm, bet 
„Gintaras" ypač nuostabiai 
sužavėjo publiką. Jie ypač 
grakščiai, entuziastiškai, ener
gingai atliko kiekvieną šokį. 
Aiškiai buvo matyti, kodėl jie 
buvo garbės svečiai. Labai gailė
jomės Antano Gintaro iš Toron
to, kai pavaduodamas kitam per 
repeticiją, išsisuko koją, 
nebegalėdamas iš viso toliau 
šokti. 

Po repeticijos buvo progos 
viešbutyje pailsėti, pavalgyti ir 

dūlys" ir „Klumpė". Malūnas 
buvo nepapras ta i gražus, 
keturiems ratams susijungus į 
vieną, vaizduojant didelį 
malūną. O šiaip ratai buvo 
keturi: p6 vieną iš atskirų 
grupių ir viena? mišrus . 
Mergaitės iš kiekvieno rato 
sudarė po sparną, o jų poros 
užsikabino už savo mergaičių 
peties. Susidarė aštuonios lini
jos, keturi sparnai. Pati šokau 
mišriam rate. 

Po pirmo pasirodymo, Regina 
Šaulienė ir aš bandėm praeiti 
pro minias, apžiūrėti kitų tautų 
prekes ir parodėles. Deja, netru
kus teko apsisukti ir grįžti, nes 
buvo visai neįmanoma praeiti 
pro koridorių — tokia spūstis 
buvo žmonių, ypač jaunimo. 

Kiekvienas pasirodymas buvo 
smagus. Lietuviai, kaip pagrin
diniai programos atlikėjai, šoko 
visuose spektakliuose (jų buvo 
ne t šeši per t r i s dienas) . 
Kadangi buvo sudarytos dvi 
programos, kitos grupės Šoko 
pasikeisdamos. Mes laukėm 
savo eilės po šešių ar septynių 
k i tų tautybių pasirodymų. 
Prisižiūrėjom visų tautų šokių, 
pamatėm visokiausius tautinius 
rūbus ir išklausėm visokeriopos 
muzikos. Visi šokiai įdomūs, nes 
skirtingi, bet spėju (ir čia, 
manau, man dauguma pritars), 
kad afro-amerikiečių mergaičių 
šokis atrodė... gan savotiškas. 

Šeštadienio rytą turėjom dau
giau laiko prieš pirmą spektak
lį, tad daug kas ilgiau pamiego-

gusios šokėjos: Vida Brazaitytė, 
Aleksandra Gražytė, Jūratė 
Jankauskaitė, Aušra Jasaitytė, 
Danutė Penčylaitė, Rima Poli-
kaitytė ir Alida Vitaitė. Jos 
gražiai padeklamavo ištraukas 
iš Stasės Petersonienės eiliuotos 
pasakos „Laumė Daumė". Jas 
pasirodymui paruošė Agnė Ki-
žienė. 

Mačiau šokant graikus ir kaip 
prie jų prisidėjo visi dalyviai. 
Tai vyko orkestrams grojant 
polkas ir valsus — buvo nuola
tinis geras ūpas. 

Šeštadienio vakare susirin
kom visi kartu viešbutyje. Vieš
bučio pareigūnai davė mums 
lietuviams „Executive suite", 
kur galėjom pabendrauti iki 4 
vai. ryto. Šokom ir dainavom be 
pertraukos. Akordeonu palydėjo 
Viktoras Puodžiūnas ir „Ginta
ro" muzikantai. Susirinko ne 
tik šokėjai, bet ir -^etuviai , 
atvykę iš įvairių miestų pasi
džiaugti festivaliu. Stebėjausi, 
kad nežiūrint to, kad buvome 
gerokai išvargę po nuolatinių 
pasirodymų ir repeticijų, vistiek 
turėjome energijos pabaliavoti. 

Anksti sekmadienio rytą, 
mums lietuviams viešbuty buvo 
šv. Mišios, o po to bendri pusry
čiai. Pusryčiams buvome suso
dinti prie stalų taip, kad prie 
kiekvieno stalo būtų bent po 
vieną atstovą iš visų trijų 
grupių, kad sudarius dar vieną 
progą šokėjams dar naujų 
pažinčių užmegzti. Tai buvo lyg ' 
ir paskutinė proga pabendrauti 
su "ietuviais iš kitų miestų. 

Po pusryčių nuvykom į Mec
ca, kur laukė dar trys pasirody
mai. Šeštadienį po pietų „Gin
taras" atliko specialią programą 
paruoštą šiam festivaliui. Labai 
čia jie puikiai šoko, žmonės 
plodami net atsistojo. Vis dar 
negaliu atsidžiaugti jų atlikta 
programa. 

Tarp spektaklių kai kurie 
nuėjome į tolimą salę, kur 
AT&T telefono bendrovė suda
rė progą skambinti į bet kurią 
vietą pasaulyje ir pakalbėti dvi 
minutes vel tui . Nors teko 
valandą eilėj pastovėti, laikas 
greitai prabėgo, nes kalbėjome 
su nepažįstamais, eilėj stovin
čiais žmonėmis. Daug kas 
domėjosi mūsų tautiniais rū
bais. Vienas mūsiškių skambino 
savo sužadė t i ne i Calgary, 
Kanadoj. Aš pati teturėjau tik 
Vasario 16-tosios gimnazijos 
telefoną Vokietijoje. Tad pa
skambinau Linui Vyšnioniui, 
kuris dabar ten dėsto istoriją. 
Deja, Lino nebuvo, bet gal kitais 
metais pasiseks susisiekti su 
tolimais draugais. 

Štai ir pasibaigė ilgas savait
galis „Spindulio" šeimoje. Spin
dulio vadovė Rasa Poskocitme-
nė netrukus susilauks antro 
vaikučio. (Susilaukė sūnaus — 

čių programą. Pirmą sykį pasi- Red.) J i gražiai mus globojo, o 
rodėm su Audėjėle ir Malūnu, o mes gražiai prižiūrėjome jos 
antrą sykį pašokom Aštuonytį. Linute bei Aušrelę ir Vytuką 
Ši salė yra žymiai mažesnė, Norušius. Gal už 20 metų ir šie 
negu ta, kur vyksta pagrindinė vaikučiai šoks tokiame festiva-
programa, bet žmonių vis pilna. lyje. 

vaitgalį. 
Pamačius, kad turiu laiko, 

nuėjau su drauge ir į kitas festi
valio sales. Pastebėjau, kad 
„Holiday Folk Fa i r" labai 
panašus į Chicagos „Interna
tional Folk Festival", kuris 
vykdavo Navy Pier patalpose. 
Bet man Milvvaukee festivalis 
lyg ir labiau patiko, gal todėl, 
kad nauja, o gal ir dėl to, kad 
lietuviai buvo garbės svečiai. 
Milvvaukee mieste viskas lyg ir 
jaukiau atrodė... 

Po pirmo spektaklio ėjau su 
šlubuojančia Kristina pavalgyti. 
Kartu mus palydėjo Tomas Po
cius, Marius Stropus ir Edis Šu-
laitis. Pasirodo, kad šie vyrukai 
turi dar ir kitą talentą — jie ne 
tik gražiai šoka, bet ir puikiai 
dainuoja. Taip jie, kartu su 
Klumpės vyrais, dainavo visom 
praeinančiom panelėm, per tą 
laiką, kol laukėm savo eilės 
šokti. Žavėjaus jų drąsa ir gerais 
balsais. Pasirodo, kad Rasa Pos-
kočimienė su pagrindu steigė 
Spindulio teatro grupę, kur 
šokėjai ir dainuoja. Bet dabar 
turės įsidėmėti kas iš vyrukų 
nebijo viešai dainuoti. 

Spindulys taip pat šoko ir 
„Pabst Beer Gardens" salėje. 
Ten visą savaitgalį vyko nuola
tinė programa. Kiekviena tau
tybė turėjo atlikti penkių minu 

„Grandies" ansamblio šokėjai savo tradicinio vakaro programoje šoka varkuieti. Iš kairės: Vitas 
Lukošiūnas, Aušra Jasaitytė, Aras Tijūnėlis, Aldis Baršketis. Tadas Stropus, Viktoras Pu 
Gintautas Šlapkauskas, Rimas Lukošiūnas ir kt. Nuo1 J. Tamulaičio 

prisidėjusiems prie vakaro 
surengimo, mecenatams, salėje 
prasidėjo šokiai visiems. O jų 
metu buvo pravesta labai graži 
ir tur t inga loterija, kuriai 
vadovavo Roma Norkienė. 

Užgrojus linksmam „Aido" or
kestrui, šoko visi, ir jauni, ir 
seni. Tokiu būdu, gurkšnojant 
kavą, valgant skanius motinų 
keptus pyragus-tortus, svečiai ir 
ansamblio šokėjai šoko iki 
vidurnakčio. Tačiau kaip ir vis
kam, taip ir šiam linksmam 
vakarui atėjo galas ir šokusieji 
nenoria i turėjo ski r ty t i s į 
savuosius namus. 

Toks „Grandies" pokylis 
rengiamas kasmet, su dvigubu 
tikslu: sudaryti progą jaunimui 
pabendrauti savo tarpe, su savo 
tėvais bei giminėmis, o taipogi 
papildyti ištuštėjusią ansamblio 
kasą. 

Kadangi šis vakaras nebūtų 
įvykęs be Irenos Smieliauskie-
nės, jai reiškiame didelę padė
ką. Taip pat esame dėkingi 
„Grandies" tautinio ansamblio 
motinų komitetui, suruošus tokį 
sėkmingą vakarą. 

Aušra FAena Jasaitytė 

» 

KVIETIMAS BŪTI 
FILMO ŽVAIGŽDE 

Chicagos lietuviai studentai! 
Artėja atostogos po sunkių eg
zaminų. Praleiskite kelias die
nas gamtoje dalyvaudami ypa
tingame projekte. Bostono kine 
matografijos studentas, An
tanas Kulbis, suks filmą „Le
genda apie Geležinį vilką", sau 
sio 3-5 dienomis Neringos sto
vyklavietėje Vermonte. (Barz
doti vyrukai gali net didesnę 
rolę gauti!) Norintieji dalyvau
ti, kreipkitės j Gailę Eidukaitę 
(312-376-2153) iki gruodžio 23 d. 

JAUNIMO RENGINIAI 
Gruodžio 17-19 - VI PLJ 

Kongreso registracija, Sidney. 
Australijoje. 

Gruodžio 19, 20 — Likusieji 
atstovai ir dalyviai išskrenda ; 
Australiją. 

Gruodžio 19 — Tradicinė 
Bostono aukštesniosios Litua
nist inės mokyklos Kalėdų 
eglutė Šv. Petro lietuvių para 
pijos salėje, So. Boston, MA. 

Gruodžio 20 — Ateitininkų 
Kūčios Jaunimo centre, Chica-
goje. 

Gruodžio 21-30 - VI PLJ 
Kongreso studijų dienos. Can 
berra, Australijoje. 

Gruodžio 25 — Kalėdiniai 
šokiai Jaunimo centre Chicago-
je-

Gruodžio 26-31 — Ekskursi 
jos po Australiją Kongreso daly
viams. 

Gruodžio 26 - sausio 1 — 
Žiemos kursai vyresniems 
moksleiviams ateitininkams 
Dainavos stovyklavietėje, MI. 

Gruodžio 26 - sausio 2 — 
New Yorko studentų ateitinin
kų draugovės žiemos stovykla 
Neringos stovyklavietėje, Ver
monte. 

Gruodžio 27 - sausio 2 — 
Montrealio Lietuvių Studentų 
sąjungos ruošiama žiemos 
stovykla netoli Montrealio. 

Gruodžio 28 - sausio 2 — 
ASD ir Korp! Vytis ruošiama 
žiemos stovykla. 

Gruodžio 31 — Dainavos an
samblio Naujų Metų sutikimas 
Jaunimo centro kavinėje. 

Gruodžio 31 — Operos choro 
Naujų Metų sutikimas Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

Gruodžio 31 Naujų Metų su
tikimas „Gintaro" klube, Chica-
goje. 

x Saus io 1-7 - VI PT.J 
Kongreso stovykla Roseworthy 

Agrikultūrai College patalpose 
Adelaide, Australijoje. 

Sausio 2-8 -- Filmo „Legen
da apu- Geležinį vilką" filmavi
mas Neringos stovyklavietėje, 
Vermonte. 

Sausio 8-10 - VI PLJ Kong
reso ušdarymas Melboume, 
Australijoje. 

Sausio 10 - F.S.S. Chicagos 
skyriaus susirinkimas jaunimo 
centro posėdžiu karobary.ie 

CHICAGOS JAUNIMAS 
RUOŠĖSI KONGRESU] 

Lietuviškoj spaudoj buvo už
metimas, kad jaunimo atstovai, 
vykdami j Kongresą mažai jam 
ruošiami. Tačiau tenka pastebė
ti, kad Chicagos skyriaus atsto
vai jau turėjo penkis susirinki
mus per paskutines keturias sa
vaites prieš kelionę. Paminėsiu 
tik du paskutinius susirinki
mus, kurie įvyko gruodžio 6 ir 
9 dienomis. Gruodžio 6 d. buvo 
aptarta pasiūlymai veikios pia
nui ateinantiems ketveriems 
metams. Pagrindinis klausimas 
buvo rasti būdus darniai ben
dradarbiauti jaunimo organiza
cijų tarpe, kad vieningai dirbda
mas jaunimas galėtu daugiau 
prisidėti prie Lietuvos iš
laisvinimo tikslu. 

Gruodžio 9 d. buvo diskutuota 
kaip galima padėti mūsų silp
niau lietuviškai kalbančiam 
jaunimui. Taip pat buvo svars
tyta, kaip apjungti tą jaunimą, 
kuris nedalyvauja lietuviu jau
nimo organizacijose 

Chicagos atstovai nusiskundė, 
kad mažai visuomenės organi
zacijų kreipia dėmesio į jaunimo 
šaukiamus kongresus. Atstovai 
visai negauna paramos. Dalis 
jaunimo norėtu vykti, bet nepa
jėgia padengti kelionės išlaidu. 

Atstovė Ra nu nė 

„Gintaro" Šokėjai šoka Rezginėly per Milwaukee Holiday Folk Fa<r lapkričio 20 
Nuotr Teresės Drutytė««-Šo1iunienės 

I 
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LIETUVIAI CAIIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PAMINĖJO 

KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTI 

Jei prieš 20 metų pesimistai 
tvirtino, kad lituanistinio švie
timo laikotarpis Californijoj bus 
trumpas, tai šiandien, žvelgiant 
j šią sritį, reikia pripažinti, kad 
silpnėjimo žymių dar visai 
nematyti. Šiuo metu mokyklo
je dirba dauguma mokytojų 
viduriniosios arba jaunosios 
kartos. Tėvai, kadaise lankę 
šiame krašte lituanistines sa
vaitgalio mokyklas, dabar patys 
šeštadieniais vežioja savo vai
kus į šią mokyklą. Šiais metais 
Los Angeles Šv. Kazimiero litu
anistinėje mokykloje yra 96 
mokiniai (praėjusiais metais 
buvo 91). Šalia reguliarių 
klasių, yra gausi lietuviškai 

Laiškas 
LIETUVA SU BUVUSIOMIS 

PRŪSŲ ŽEMĖMIS 

Sveikintinas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybos pa
sisakymas Dėl Lietuvos sienų 
ž e m ė l a p i ^ kaip skaitėme 
„Draugo" nr. 231,1987.XI.27 d. 
Gerai, kad išdrįstama reika
laut i Karaliaučiaus srities 
priskyrimo prie Lietuvos, kaip 
Mažosios Lietuvos, kuri yra 
l ietuvių tau tos dalis. Tik 
reikėtų aiškiau pasisakyti, kad 
Mažoji Lietuva yra anksčiau 
prūsų gyventos žemės nuo 
Nemuno iki Nogatės ir Vislos 
upių. Tokius Lietuvos 
žemėlapius reikia naudoti 
mokyklose, su tokiais Lietuvos 
žemėlapiais eiti į svetimų 
valstybių atsakingas įstaigas, 
garsinti tarp svetimųjų. Tada 
nebus ginčų, kad netinkamai 
reikalaujama mums teisėtai 
turinčių priklausyti žemių. Tokį 
Lietuvos žemėlapį 1982 metais 
išleido Lietuvos Šaulių sąjunga 
ir Lietuvių Istorijos draugija. 
Nesibijokime būsimai nepri
klausomai Lietuvai reikalauti 
ter i tor i jos , kur i mums 
priklauso. 

Algirdas Gustaitis 

nekalbančių mokinių klasė 
(6-13 metų amž. vaikams). 
Vyresniesiems mokiniams 
veikia seminaras, kuris padeda 
toliau lavintis lituanistikoj, 
atkreipiant dėmesį į tam tikras 
sritis, reikalingas išėjus iš 
mokyklos ribų, paruošiant jo 
dalyvius visuomeniniam gyve
nimui. Seminarą lanko 11 ir 12 
skyrių mokiniai ir kiti tuo be
sidomintieji jaunuoliai . 
Seminarą vesti pakviesti pre
legentai: lietuvių literatūros 
dėstytojas P. Visvydas, J. Koje
lis, R.K. Vidžiūnienė, A.B. 
Mažeika, G.T. Dabšys. 

Mokykloje stengiamasi išeiti 
ne tik programoje nustatytą 
kursą, bet pakviečiami iš kitur 
čia apsilankantieji asmenys, iš 
kurių mokiniai galėtų sužinoti, 
kas vyksta tėvynėje ir pasauly
je. Neseniai čia lankėsi iš Lie
tuvos kun. P. Račiūnas, Alytaus 
klebonas, kuris arčiau susipa
žino, kas daroma, kad lietuvių 
jaunimas nenutautėtų, o moki
niams buvo įdomu išgirsti apie 
savo vienaamžius Lietuvoje. 
Mokykloje lankėsi ir disidentas 
buvęs Vilniaus universiteto do
centas V. Skuodis, politkalinys, 
su savo šeima: jis pasidalino 
savo įspūdžiais bei patirtais 
pergyvenimus sovietų kalėji
muose ir lageriuose. Mokiniai 
labai domėjosi sovietine sant
varka, konstitucija ir jos 
praktišku įgyvendinimu. 
Prisiminimui apsilankymų 
mokykloje svečiai buvo ap
dovanoti mokyklos metraščiu 
„Jaunystės garsai". 

Mokykla globojama Šv. 
Kazimiero parap. klebono kun. 
dr. A. Olšausko, kuris yra ir jos 
dvasios vadas. Mokykloje sten
giamasi paminėti visi svarbes
nieji mūsų tautos įvykiai. 
Lapkričio 21d. mokiniai ir mo
kytojai paminėjo Lietuvos krikš
čionybės jubiliejų. Dalyvavo 
mokinių tėveliai ir svečiai. 
Buvo atlikta graži meniškai 
religinė programa. 

Pasibaigus ketvirtai pamokai 
mokiniai, persirengę tautiniais 
drabužiais, susirinko į salę ben
drai mokyklos nuotraukai ir 
krikščionybės sukakties pami
nėjimui. Įvadą atliko mokyt. D. 
Kuolienė, kviesdama mokinius 

CLASSIFIED GUIDE 

Šv. Ka l ėdų ir Nau jų jų M e t ų proga s a v o mielus 

k l i e n t u s sveikina 

AMBER HOLIDAYS 
Trans*Atlantic Travel Service, Inc. 

393-West Broadway, So. Boston, Mass 02127 
Tel . : (617) 268-8764 

Aldona Adomėnienė, Albina Rudžiūnienė ir bendradarbiai 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Iš d. sėdi: D. Kuolienė, 
D. Varnienė. A. Žemaitaitis, V. Gedgaudienė, Švietimo tarybos insp. I. Medžiukas, einanti direk
torės pareigas Marytė Newsom, A. Kudirkienė, muz. A. Jurgutis, A. Nelsienė, J. Venckienė; stovi 
dr. R. Giedraitis, viešnia buv. mokytoja, neseniai atvykusi iš Lietuvos, E. Dambra, G. Radvenytė, 
R. Giedra, bibliotekos vedėja D. Gricienė, D. Černienė, A. Žemaitaitienė, muz. O. Barauskienė, 
J. Bužėnas, A. Jarasūnas, P. Visvydas, I. Nelsaitė. 

giedant keliauti nuo vienos 
stoties prie kitos. Ji priminė, 
kad tikintieji Lietuvoje taip 
eina procesijose. Visi giedodami 
„Ave, Ave, Marija" nuėjo prie 
mokyklos kiemo augančio me
džio, kur VII skyriaus mokiniai 
(mokyt. E. Dambra) apibūdino 
senovės lietuvių tikėjimą, 
parodė atitinkamą paveikslą, 
vaizduojantį to tikėjimo 
dievybes: Perkūną, Žemyną ir 
kt. ' 

Toliau, nuėjus prie laiptų, II 
skyr. mokiniai (mokyt. V. Nel
sienė) suvaidino Lietuvos 
krikšto apeigas. Mokiniai ir sve
čiai sugiedojo „O Kristau, 
pasaulio valdove". Nuėję prie 
kitų laiptų, rV skyr. mokiniai 
(mokyt. G. Radvenytė) pavaiz
davo ištrauką ir vysk. M. 
Valančiaus gyvenimo, o vaikų 

: darželis (mokytojos D. Trotma-
naitė, J. Venckienė ir D. Černie
nė) sugiedojo maldelę „Dievas 
mane myli" ir parodė visiems 
kryžiukais nusagstytą plakatą. 

Prie išėjimo iš mokyklos į 
gatvę X skyr. mokiniai (mokyt. 
M. Newsom) suvaidino Šiluvos 
Marijos apreiškimą kaimo vai
kams. Tada visi nuėjo prie 
bažnyčios laiptų, kur virš bažny
čios durų yra Aušros Vartų 
Marijos mozaika. Čia VI skyr. 
mokiniai (mokyt. G. Plukienė, 
A. Žemaitaitienė) paaiškino 

Aušros Vartų istoriją ir prasmę. 
Visi sugiedojo „Marija, Marija". 
Marytė Newsom trumpai supa
žindino su kiekvienu vaizdeliu. 
Įėjus į bažnyčią, lietuviškai ne
kalbančių skyrius (mokyt. A. 
Kudirkienė), kreipdama dėme
sį į šv. Kazimiero statutą, api
būdino šventojo karalaičio gyve
nimą ir jo reikšmę Lietuvos 
kraštui. III skyr. mokiniai 
(mokyt. D. Kuolienė), priėjus 
prie palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio paveikslo nusakė jo 
reikšmę lietuvių tautai, o IX 
skyrius (paruoštas mokyt. M. 
Newsom) išvardino Bažnyčios 
sunkumus Lietuvoje, kurią 
slegia sovietinė sistema. 

Paga l i au buvo maldų ir 
giesmių pynė; giesmes parinko 
ir priderino prie minėjimo pro
gramos tikybos mokytoja Jūratė 
Venckienė. Giesmes išmokė ir 
vargonais pritarė muz. A. Jur
gutis. Giedant „Kaip grįžtančius 
namo paukščius", su priderin
tais giesmės turiniui meniškais 
judesiais atliko Tara Barauskai
tė, Vanesa Varnaitė ir Laima 
Žemaitaitytė (ji pritaikė ir 
išraiškos judesius). IX ir X skyr. 
mokiniai, muz. A. Jurgučio 
paruošti, sugiedojo šia proga 
sukurtą giesmę „Dieve mūsų 
maloniausias". Programa baig
ta giesme „O Kristau, pasaulio 
valdove". 

Lietuvos Kronikos Sąjunga linki džiugių ir 
malonių šv. Kalėdų ir sveikų bei laimingų 
1988-tųjų metų'visiems Sąjungos įgaliotiniams, 
aukotojams, vertėjams, Kronikos knygų skai
tytojams, ir platintojams. Jūsų aukos įgalina 
Kronikos knygas paskleisti visame pasaulyje. Lai 
Dievas jus laimina! 

Sąjungos valdyba 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING M A C H I N E S 

Nuomoja , Parduoda. Ta iso 

Virš 50 metų pat ik imas j u m s 

pa ta rnav imas 
5S10 S . Pu lask i R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

HUB RONALO MALDUNAS 
TRAVEL BROKEfi 

I D. NO. MAL 
HOME: 771-2023 

PMOHi (312) 471-Si 40 

& • * 

F O R R E N T 

Nuotr. A. Balcho 

Maldų ištraukos buvo paimtos 
iš oficialios Krikščionybės ju
biliejaus maldos, kalinio kun. S. 
Tomkevičiaus maldos, neseniai 
gautos iš Lietuvos pasiaukojimo 
maldos ir Šventojo Tėvo Mari
jos metų maldos, kurioje netie
sioginiai paminėta ir Lietuva. 
Tokią gražią programą, kartu 
bendradarbiaudamos, paruošė 
skyrių mokytojos, o priderintą 
muziką — komp. A. Jurgutis ir 
D. Varnienė. 

Kad mokiniai labiau įsimintų 
ir įsisąmonintų šio jubiliejaus 
prasmę, kiekvienam skyriui bu
vo pavesta paruošti plakatą, 
susijusį su krikščionybės 
sukakt imi . P laka ta i bus 
iškabinti mokyklos apatinėje 
salėje. Jaunesniesiems moki
niams buvo duoti spalvinimo 
lapai, kuriuose buvo vaizduo
jami įvairūs religiniai simboliai: 
rūpintojėliai, kryžiai, bažnyčios, 
šio jubiliejaus simbolis. Tokiu 
būdu mėginama įprasminti šį 
reikšmingą mūsų tautai jubilie-
jų' to u. 

Išnuomojamas mieg. kamb. su virtuvės, 
šald telef., skalb. mašinos ir buto privile
gijomis; taip pat 2 kamb. su atskiru įėjimu 
prie 71 ir Rockvvell g-vės Skambinti 
925-7612 arba 776-0105. 

H E L P W A N T E D 

• TRUCK & TRAILER MECHANIC 
Mušt be experienced m diesel engines. 

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

perienced in all types of trailers. 
Also need 

• TRUCK DRIVERS with minimum of 
2 yrs. experience hauhng steel. MUŠT 
SPEAK ENGLISH. 

396-2940 b/t 9 am-noon daily. 

Ieškau namo prižiūrėtojo, Palos 
Hills. Turi gyventi vietoje. Tel. 
476-2112 ba 442-0846. 

WANTED 
FULL ft »ART TIME STYUSTS 

For new Fantasttc Sam's in Coutryside. No 
folio .ving necessary. Many benefits. Mušt 

speak English. 
CALL DEBBIE 

MON. - FRI 
579-074* 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/: - 20% — 30°/o pigiau mokėsit uz 
apdrati^ą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAftK ZAPOLIS 
3208V, W M < 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

V . T . E L E C T R I C C O . 
L i censed , Insured — Bonded 

436-6937 
Elekt ros ir n a m ų a p š i l d y m o 

s i s temų p a t a i s y m a i . 
V y t a u t a s T a r a s 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SM4 S. KKDZIE AVE. 
tn&ut* r— ftoiuldi' 

W h o l — U CatpeUno, 
š į mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb. kil imas ir jo pamušalas įkkv 
jamas už 179.00. 10 m. ,,wear-dated" 
kilimas su „p remium" pamušalu įklojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
dea l " laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kil imai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 va), vakaro, palikti vardą ir tel. numerį 
R. Dargi* , te l . : 5 9 * 2 3 4 9 . 

Btcers HOUSE of FLOWEM 
Large setectin of Potntsettias, 
Center pieces & Arrangemaots 

For ali your Holiday needs 4 gifts. 
2900 S. ClHltUMia, 

CMCeSjOf 19-
921-S900 

Master Card, Visa & American Expr«ss Accepted 

V A L O M E 
KIL IMUS. B A L D U S 

ir 
GRINDIS 

J . B U B N Y S 
737-5168 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos. re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 

4 S 4 S W . SSrtf St . 
C M c a a o , IL SOS2S 

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujųjų 1988 metų 
visiems linki 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIU VADOVYBĖ 

Pirm. Julius R. Kuzas, vicepirm. Grožvydas J. Lazauskas, sekr. Motiejus Batutis, 
ižd. Robert Sebastian, direktoriai: Peter Depser, Vytautas Jankus, Adolfas Kudulis, 
Bruno Matelis, Emma Petraitis. Administratorius — Saulius Balsys. 

• (Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 So. Kean Avenue Justice, IL 60458 (312) 458-0638 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikim'jsius 
vamzdžius. 
BBN SERAPINAS 836-2980 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS, Ine 
Builders & Remodeling 

• I 

• Porche* & Declts • F<oor * VValt T.le 
• Aluminum S»d<ng & Trim • Kitchen į, Baths 
• Masonry , R «c Rooms 
• Addrtions • Insurance Repairs 

J o e ( 3 1 2 ) S 8 2 7 8 0 S 
P e t e r ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kialpm Į H m m Deckya 

T«l. M S - 9 4 2 4 . N M S ryte M • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

R E A L E S T A T E 

LB KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

UšCOm TA* - IMSURAHCB 
6529 S KEDZIE 

77S-M33 

GREIT IR-SĄŽ1NINGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S REALTY 
6 * 0 0 S . Pulaski 

767-0600 

:n« 
KNUECIKREALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduot; ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
SčerbalMi Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

Ne. 9 2 8 —64 Ir Lavvndalr 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 
Lawndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

Ne. 9 3 4 - «7 Ir Lavmdale: 2 butų. 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuve 
ir p rausyk la savininkui; atsk i ras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2 * auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45.900 pu-
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 9 7 S — SS Ir Pulaski: gražus 4 mieg 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2V2 auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? - ^ 

Savo namą galite parduoti, t ik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėja' 
sėkmingai . jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo [vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y . 
* T e l . — 434-7100 

Asmuo ieško nuosavybės investa
vimui. Sumokės grynais. Nori tartis tik 
su savininkais, be agentų tarpi
ninkavimo. Skambinti 434-7477. Jei 
neatsiliepia, palikite pavardę ir 
telefoną. 

RE/MAX 
REALTORS 

QRBIT 
PARDUODA 

- i 

R I M A S L. STANKUS 
361-5950 835-6155 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esats arba .norite būti 
Rfcno SSBMEBBs klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties dėl 
g r e i t o ir sąžininge patarnav imo 
skambinkite 

VALDAI PAIKUS 
499-2918 arba SS7-71S7 

PRIME REAL ESTATE 
460-0550 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
A l a i * Llaflonls 

O. Petras Useonta 
Bronius NMftys 

R M a Suslntklen* 
Neapmokamai įkainuoįam* namus 

5KAM5INKIT 
PRIME REAL ESTATE 

450-0880 

http://1987.XI.27
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JI JAU BUVO PAS 
VIEŠPATĮ... 

bėgiodavo jos krantais ir stebė
davo, kaip ji neša kalnus ledų ir 
kitokių daiktų, kaip vėliau iŠ 
upelio dugno saujomis semdavo 
į puodus pugžliukus, nešdavosi 
namo, kiek pasūdytame vande
nyje virdavo ir pasigardžiuo
dami valgydavo, kaip iš Obelės 
lankų skindavo pavasariais su
žydusias purienas, merkdavo jas 
namie i molines puodynes arba 
puošdavo Marijos paveikslą 
gegužinėms pamaldoms. Pasa
koja, kaip uogaudavo, grybau
davo, riešutaudavo, bet niekur 
neužsimena, išskyrus iš 
Lietuvos traukimosi siaubą, kad 
reikėjo ir vargo pavargti. Mo
tina, matyt, buvo didelė dai
nininkė, kad Agnietė, jau 
būdama čia, iš atminties net 
porą sąsiuvinių motinos 
dainuotų dainų prirašė. 

Baigusi mokytojų seminariją, 
dirbo Kėdainių apskrities pra
džios mokyklose. 1934 metais 
ištekėjo uš ekonomisto Alekso 
Beresnevičiaus. Keletą metų 
gyveno atskirai: ji kaime, jis 
Kaune. Vėliau, ėmusi sirgu
liuoti, į Kauną persikėlė ir ji. 
Antrą kartą artėjant bolševi
kams pasitraukė į Vokietiją, o 
iš ten į Ameriką. Iš pradžių, kol 
vyrui pasisekė įsitvirtinti 
nuosavybių pardavimo versle, ir 
čia teko gana pavargti. Laisviau 
atsikvėpę, atvėrė ir kišenę lie
tuviškiems reikalams: Lietuvių 
Fondui, savo parapijai, Roches-
terio lietuvių etnografiniam 
muziejui, skautams. Agnietė 
besimokydama buvo skautė, tai 
nuo jų reikalų nenusisuko nė 
čia. 

Šiaip ji buvo rami, kiek užsi
dariusi, bet krikščioniškai nuo
širdi, nevengianti ištiesti 
rankos reikalingam pagalbos. 
Kai mano paties žmona buvo 
jau gerai įsisirgusi, Agnietės 
namai buvo vieni iš labai ne
daugelio, kur ji buvo ir sutin
kama, ir išleidžiama kaip lau

kiama viešnia. Ligonė tą juto ir 
labai džiaugėsi. Ir iš čia išeiti jai 
Viešpaties buvo parinkta 
ypatinga diena: spalio 25 dieną 
atšventė krikščionybės jubiliejų, 
kartu su vyru bei brolėnais 
grįžo iš šventės pokylio, smagūs 
dalinosi šventės įspūdžiais, o po 
poros valandų širdis sustojo, ir 
ji jau buvo pas Viešpatį. Nebeat
šaukiama, nebesugrąžinama. 

Jurgis Jankus 

Agnietė Ragaišytė Beresnevičienė. 

Vartau, skaitinėju Agnietės 
Ragaišytės Beresnevičienės su
rinktų dainų sąsiuvinius, jos 
pačios užrašus ir vis dar negaliu 
tikėti, kad čia jos nebėra. Beliko 
tik atsiminimai atmintyse tų, 
su kuriais ji artimiau bendravo, 
ir jos pačios atsiminimai, sura
šyti į palaidus popieriaus lapus. 
Rašo, kad gimė Šėtos valsčiaus 
Žemų Kaplių kaime, kad pra
džios mokylą baigė Aukštų 
Kaplių dvare, vidurinę mokyklą 
Šėtoje, o paskum seserų 
širdiečių mokytojų seminariją 
Kaune. Užrašuose tėvus vadina 
ūkininkais, bet neužsimena, 
kaip stambūs jie buvo. Turbūt 
ne iš stambiųjų, nes galvon 
ateina iš kitur girdėtas prisi
minimas, kad jie turėjo vargo 
Agnietę išleisti į „mokslus'". 
Vienu tarpu buvę taip neleng
va, kad tėvas net paskolos ieš
kojęs, bet iš niekur negavęs. 
Atrodo, kad kelias į šviesą ir 
Agnietei nebuvo lengvesnis už 
daugelio kitų to meto jaunuolių, 
kurie dabar vienas po kito 
išsivaikštom ir anos epochos 
džiaugsmus ir vargus tyliai 
nusinešame į Anapus. 

Savo atsiminimuose pasakoja, 
kaip per jų lauką tekąs Obelės 
upelis pavasariais pavirsdavo i 
didelę upę, kaip jie, vaikai, 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

3000 DOL. 
LITERATŪROS 

PREMIJA 
1987 metų premija skiriama 

už grožinę kūrybą, išleistą 1987 
m. arba už bet kada parašytus 
rankraščius. Vertinimo komisi
ja: Vincas Akelaitis — koor
dinatorius, Rita Balytė, Balys 
Gaidžiūnas, dr. Jolita Kava
liūnaitė, Viktoras Mariūnas. 
Knygas (po penkias) ir rank
raščius siųsti Vinco Akelaičio 
adresu: 18204 Canterbury Rd„ 
Cleveland, OH 44119. Kūriniai 
turi būti prisiųsti vertinimo 
komisijai iki 1987 m. galo. 

JAV LB Kultūros taryba 

LIETUVA 
PASAUUNĖJE 

UTERATŪROJE 
Alfonsas šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi Kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 
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A.tA. 
Dail. MIKAS ŠILEIKIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1987 m. gruodžio 17 d., 4 vai. ryto, sulaukės 94 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Velionis buvo a.a. Paulinos vyras. 
Laidotuvėmis rūpinasi Domas Adomaitis. 
Priklausė Lietuvių Dailininkų sąjungai (pirm.), buvo 

vienas iš Čiurlionio galerijos steigėjų, tos galerijos meno 
tarybos pirmininkas ir daugelio organizacijų narys. 

Kūnas pašarvotas šeštadieni, gruodžio 19 d. nuo 4-9 v.v. 
ir sekmadieni, gruodžio 20 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. Atsisveikinimas gruodžio 20 d. 
7 v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

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

Mirus mylimam sūnui ir broliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

jo tėvelį p. JURGĮ ŽEMAITAITI ir brolius 
RIMANTĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis didžiam 
skausme giliai užjaučiam ir drauge liūdime. 

Marija Kuprienė 
Jonas Kuprys 
Vida Kuprytė 
Saulius ir Roma Kupriai su šeima 

DISIDENTAS 
PEČIULAITIS 
ATVYKSTA Į 

CLEVELANDĄ 
Clevelando „Plain Dealer" 

gruodžio 4 d. pranešė, kad 
sovietai, norėdami parodyti 
geros valios gestą prieš viršūnių 
konferenciją, sutiko išleisti 
disidentą Povilą Pečiulaitį. Jis 
yra 64 metų amžiaus, Amerikos 
naturalizuotas pilietis. Tą žinią 
patvirtino ir kongresmanas 
Feighan rašte, kurį išsiuntinėjo 
spaudai. 

Clevelande — Broadview Hts. ' 
gyvena jo brolis Frank Pečiulis 
ir š.m. kovo mėn. iš Lietuvos at
vykusi jo sesuo Kazimiera 
Perednienė su vyru ir dviem 
dukromis. 

Povilas Pečiulaitis, gimęs iš 
Amerikos piliečių tėvų, 22 metų 
buvo ištremtas Sibiran už 
„priešvalstybinę veiklą". 1975 
metais jį paleido iš Sibiro kaip 
be pilietybės asmenį, negalintį 
prisiregistruoti ir gauti dar
bo. Didžiulių 10 metų pastangų 
„atvirumo" politikos kongres-
mano Feighan ir valstybės 
sekretoriaus George Shultz 
dėka Sibiro kankinys atvyks 
pas savuosius. Brolio jis nematė 
50 metų. Atvyksta kartu su 
žmona Judita. 

P. Pečiulaičio gyvenimas, so
vietams okupavus Lietuvą, 
buvo daugiau negu tragiškas. 
Jau 1945 m. liepos 24 visa 
šeima buvo sovietų karių 
pastatyta prieš sieną, grasinant 
sušaudyti, jei tėvai atsisakys 
pasirašyti dokumentą, atsiža
dantį Amerikos pilietybės. Jis 
atsisakė pasirašyti. Sumuštas 
buvo nuvežtas už 12 kilometrų, 

įmestas į gyvulinį vagoną ir 
išsiųstas į Sibirą. Jo sūnui Povi
lui pasisekė per kviečių lauką 
pabėgti. Jis prisijungė prie par
tizanų ir kovojo prieš sovietus 
iki pat 1952 metų, kada buvo 
pagautas. Pagal įstatymą jis 
turėjo būti sušaudytas. Tėvų 
Amerikos pilietybė jį išgelbėojo 
iš mirties. Buvo nuteistas 25 
metams Sibiro tremties. Antras 
jo brolis taip pat buvo ištremtas 
Sibiran, iš kur pabėgęs taip pat 
prisijungė prie laisvės kovotojų 
ir čia žuvo. Pečiulaičių tėvas 
1945 m. mirė badu. 

Sesuo ir brolis, gyveną 
Clevelande, laukia atvykimo 
savo artimųjų, išgyvenusių tiek 
kančios ir beviltiškų metų. 

Atrodo, kad visos kliūtys 
nugalėtos ir Pečiulaičiai atvyks 
greitu laiku Clevelandan pas 
brolį ir seserį ir Clevelando 
lietuvius, kurie jo seserį su 
šeima nuoširdžiai priėmė ir pa
dėjo įsikurti. Neabejotina, kad 
ne kitaip pasielgs ir su naujai 
atvykstančiais. 

Duok Dieve, kad kongresma-
no Feighano išsiuntinėtame 
žinių biuletenyje, kur jis 
džiaugiasi Pečiulaičių išlei
dimu, pranešimas virstų plačios 
apimties faktu. Kongresmanas 
sako, kad „dar reikia sunkiai 
dirbti", kad persekiojami So
vietų žmonės galėtų laimėti 
laisvę. Viršūnių konferencijos 
sudaro didžiausią progą mums 
gauti koncesijų iš sovietų emi
gracijos politikos". 

V. Račiūnas 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

žuvus, tėvelį p. JURGI ŽEMAITAITI, brolius 
RIMANTĄ ir VYTAUTĄ, jų Šeimas bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Daiva ir Ofelija Barškėtytės 
Regina Gailiešiūtė 
Loreta ir Vytenis Grybauskai 
Petras V. Kisielius 
Grasilda ir Gytis Petkai 
Vita Reinytė 
Jonas Šalna 

i 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, dukroms KUNIGUNDAI-TUSEI ir IRENAI, jų 
šeimoms bei kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia 

Trečiokų šeima 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — feOO v. vakaro. 

Viso* laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

' " Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 00480. 

Tel: (312) 839-2511 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9862 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

1988 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1. Gegužės 04 -
2. Birželio 14 — 
3. Birželio 20 — 
4. Liepos 05 — 
5. Liepos 13 — 
6. Rugpjūčio 09 
7. Rugpjūčio 16 
8. Rugpjūčio 29 
9. Rugsėjo 06 -

10. Rugsėjo 27 -
11. Spalio 04 — 

- Birželio 12 
Birželio 29 
Liepos 09 

Liepos 20 
Liepos 27 
— Rugpjūčio 28 
— Rugpjūčio 31 
— Rugsėjo 12 

- Rugsėjo 25 
- Spalio 12 
Spalio 19 

Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 

Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 

Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 
Maskva 

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Bus naudojamos Pan American, Finnair ir 
Swissair Oro linijos. Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. 

Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 1-312-238-9787. American Travet Ser
vice Bureau, 9727 8. WMt«m Ave., CMcago. «- 80843. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

fcfl midlcind Padarai 
• • • • r Savinas and Loan Association 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 9 7 4 4 4 1 0 
9236 S. Roberto Rd. - Tel. 430-5700 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2657 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 

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 

BRIDGEVIEYV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 
• Į j j 
LEN0ER 

EVANS-EVANAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Perk, Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Weatern Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
Tel. - 422-2000 

« 
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x Marijonu b e n d r a d a r b i ų 
kalėdinis pobūvis bus šiandien 
1 vai. po pietų Marijonų vie
nuolyno svetainėje. Estella 
Kaulakiene. P. Tamošiūnienė ir 
Sabina Henson rūpinasi, kad 
pobūvis gražiai ir naudingai 
praeitu. Bus vaišes, dovanomis 
pasidalijimas, kalėdinės gies
mės ir programa. Kviečiami visi 
nariai ir svečiai. 

x Vyresn io jo a m ž i a u s lie
tuvių socialiniu reikalu aprūpi
nimo taryba yra išleidusi ketu
rių lapų savo veiklos iliustruo
tą apžvalgą su kalėdiniai? svei
kinimais ir linkėjimais. Taip 
pat prašo aukų paremti netur
tingus ir paliegusius lietuvius. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
socialinių reikalu tarybos pirm. 
yra dr. Antanas G. Razma, egze-
kutyvinė direktorė — Danguolė 
Valentinaitė. 

x „Vytis". Lietuvos vyčių 
žurnalas, gruodžio Nr. 10. išėjo 
iš spaudos »u kalėdiniais sveiki
nimais ir Kalėdų prasme nu
šviečiančiais straipsniais. Žur
nalas iliustruotas nuotraukomis 
iš vyčių veikios įvairios* vie
tovėse . Redaguoja Dal ia 
Bulvičiūtė.jai padeda Mary Ko-
ber. 

x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
gužės mėn. v i d u r y organizuo
ja dviejų savaičių ekskursija i Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj. 
Budapeštą Vengrijoj. Zagrebą. 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American 
Travel Serv i ce B u r e a u . 9727 
S. Western Ave.. Chicago. IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnt 
informacija bus paskelbta 
vėliau. ! s k l 

x Dr. K. J u č a s ir dr. S. P. 
Tummala atsakinės i radijo 
klausytoju klausimus apie šir
dies vainikinių 'coronary I arte
rijų ligas, šeštd. gruodžio 19 d. 
7-8 vai. rvto. 1490 AM banga. 

(sk.) 

x Dail. T e l e s f o r o Val iaus 
monografijos knygų dar yra. Tai 
vertinga ir graži dovana Sv. Ka
lėdų ir kitomis progomis meno 
mėgėjai. Ja gal ima įsigyti: 
„Drauge", Vaznelių prekyboje 
ir pas Valerija Čepaitiene, telef. 
778-5154. ( s t ) 

x D ė m e s i o V i d e o aparatų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą IHF Produc-
t i o n s pr i ta ikys jūsų vaiz
dajuosčių k a s e t e s greit ir 
tiksliai, naudodami ..state-of-
the-art digital '* aparatus 
Kainoraš t į g a l i t e gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
skambindami 312-436-0038. 
Taip pat čia galima pirkti arba 
išnuomoti l i e tuvišku doku
mentiniu filmų. IHF Produc-
t ions patenkins visus jūsų video 
pareikalavimus. Sav. Petras 
B e r n o t a s I H F P R D U C -
TIONS, 3015 W. 59th St., Chi
c a g o . IL 60629. 

(sk.) 

x N A M A M S PIRKTI PA-
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Susitaikinimo sakramen
to apeigos ir individualios išpa
žintys Ateitininkų namuose bus 
šį sekmadienį, gruodžio 20 d., 
tuoj po 11 vai. šv. Mišių ir kavu
tės. Apylinkes gyventojai pra
šomi pasinaudoti šia proga. 

x JAV L B Kultūros taryba 
šį mėnesį kreipėsi į visus 
Amerikos lietuvius laiškais pra
šydama, kad tarp kitų kalėdiniu 
dovanų neužmirštumėte šią 
veiklą paremti savo auka. kuri 
bus nurašoma nuo mokesčių. 

x A ldona ir Vytautas Tau
rai, išvykdami žiemos atostogų, 
sveikina savo draugus artė
jančių švenčių proga ir linki vi
siems geros sveikatos. 

x Matas Milušauskas, Chi
cago. UI., Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų 1988 Metų proga svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus, linki visiems sveikatos, 
Aukščiausiojo palaimos ir 
laimingų 1988 metų. Vietoj 
k a l ė d i n i ų kortelių aukoja 
..Draugui". 

x Joniškiečių Labdarybės 
ir kultūros klubas, Chicago, 
111.. Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga sveikina visus geros 
valios lietuvius ir linki džiaugs
mo ir Dievo palaimos. Mrs. Ber-
nice Žemgulis įteikė „Draugui" 
25 dol. auka. 

x Levutė ir J o n a s Giečiai 
sveikina savo draugus su Sv. 
Kalėdom ir Naujais 1988 Me
tais. Vietoj atviručių skiria 
auka ..Draugui". 

x S iunt in ia i į L i e t u v ą . 
Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairių prekių muitas, galime 
jums sudaryti nebrangius, bet 
artimiesiems tikrai naudingus, 
siuntinius. Pas siuntėjus Chica-
goje ir apylinkėse atvažiuoju į 
namus, siuntinius supakuoju ir 
išsiunčiu. Skambinti rytais 7-9 
vai., vakarais 4-6 vai. Tel. 
430-4145. 

(sk.) 
x Fotos by Felicia, profesio

nalė lietuvė fotografė. Fotogra
fuoja vestuves, krikštynas ir kt. 
i šk i lmingas progas. Tel.: 
281-2958. įsk.) 

x Dai l . Rimanto Dicha-
v ič iaus grafikos ir foto darbų 
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 Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateitie 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuviu visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateiti.-
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos siunčiamos šiuo 
adresu: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi 
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės i Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL Tel. 656-2233. Jstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo 
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Stefa ir Motiejus Kruš
niai ir s ū n ū s nuoširdžia: 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
linki laimingai sutikti Naujuo
sius 1988 Metus. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja ..Drau
gui". 

x L e o n o r a P a k e t u r i e n ė 
nuoširdžiai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su Sv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 1988 
Metais, vis iems linki geros 
sveikatos ir laimingo gyvenimo. 
Vietoj kalėdiniu kortelių skiria 
auką „Draugui". 

x Julija Skirmunt ienė , Ke-
nosha, Wisc , sveikina draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988-tų metų proga, 
linkėdama malonių švenčių ir 
Aukščiausiojo palaimos. Dėl 
susilpnėjusios sveikatos negalė
dama parašy t i a smeniškų 
sveikinimų, vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja „Draugui". 

x Eugenija ir Viktoras Ba-
činskai, Oak Park, 111., mielus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
taip pat „Draugo" darbuotojus 
sveikiname su Šv. Kalėdom, vi
siems geros sveikatos ir geros 
kloties l inkėdami Naujuose 
1988 Metuose. „Draugui" pa
remti siunčiame 20 dol. 

x P r a n o Čepėno „Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija", II t. 864 
psl. kaina 25 dol. gera dovana 
Kalėdų švenčių proga. Gauna
ma pas platintojus ir pas leidėją: 
Dr. K. Griniaus Fondas, 2523 
W. 69th St., Chicago. IL 60629. 

(sk.) 

x Artėjančių švenčių , gim
tadienio ar kitokiomis pro
gomis, užsakykite savo tė
veliams ar vyresnio amžiaus 
draugams laikraštėlį „Pensi
ninkas", kuris juos lankys kas 
mėnesį. Kaina tik 10 dol. me
tams. Jame yra visokiausių 
žinių iš Socialinės globos įstai
gų, sveikatos patarimų ir šiaip 
įvairiausių žinių. Užsakymus 
siųskite: PENSININKAS, 2711 
West 71st Street, Chicago, 111. 
60629. 

(sk.) 

x 1988 m. b a l a n d ž i o 26 d. 
LAIŠKAI LIETUVIAMS ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Pie
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago , IL 6 0 6 4 3 . Te l . 
312-238-9787. 

(sk.) 

x 1988 m. vasar io 17 d. 
SLUTU radijo programa r W 
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į A m e r i c a n 
Travel Serv ice Bureau, 9727 
W. Westem Ave., Chicago, 111. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

lak.) 

x D a r o m e nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Westem Ave.. 
Chicago , 111., 6 0 6 3 4 . Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x A k i n i a i s iuntimui i L i e 
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Ba l t i c Monuments , Inc . , 
2621 W 7 1 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai 
nos. geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-5960 arba 
636-6169. 

(sk.) 

•VN?$§H 

Marija Remienė, perrinkta antram terminui Lietuvių fondo valdybos 
pirmininke. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
VYČIŲ KŪČIOS 

Lietuvos vyčių Brighton Par
ko skyriaus naujoji valdyba 
kviečia visus narius į savo 
mėnesinį susirinkimą pirma
dienį, gruodžio 21 d., 7:30 v.v. 
Nekalto Prasidėjimo parapinės 
mokyklos salėje — įėjimas 4420 
S. Fairfield. Bub švenčiamos tra
dicines l i e tuv i škos kūčios , 
prisimenant, kaip jos šven
čiamo? kūčių vakarą šeimoje. 
Nariai prašomi atnešti po vieną 
tradicini kūčių valgį . Pro-

x Agnė ir J u o z a s Kižiai 
sveikina g imines , draugus, 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga. 
Kr is taus g i m i m o a t n e š t a s 
džiaugsmas, taika, ramybė ir 
viltis telydi visus per atei
nanč ius m e t u s . A u k a 
„Draugui". 

x F e l i k s a s i r A g o t a 
V a l a i č i a i , C h i c a g o , 111., 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdom ir 
linki laimingų 1988 Metų. 
Vietoj sve ik in imo kortel ių 
skiria auką „Draugui". 

x Parduodu l ė l e s aprengtas 
tautiniais drabužiais. Galite 
duoti savo lėlę aprengti. Skamb. 
tel.: 776-0035. 

(sk.) 

x Lietuvių T a u t i n i ų N a m ų 
naujoji vadovybė, nuomoja at
naujintas patalpas organiza
cijoms bei šeimyniniams rengi
niams: pokyliams, pietums, 
susirinkimams. Turtingas val
giaraštis (meniu). Tartis: tel. 
460-21231. Kriaučeliūnienė, tel. 
598-4662 V. Jonušas. T. Namų 
tel. 436-8500 (naujas). (sk.) 

x P a r d u o d a m i gintariniai 
ir inkrustuoti paveikslai, gra
žiausi lino audiniai, juostos, 
labai dideli gintaro karoliai, 
žiedai, sagės ir t.t. iš Lietuvos. 
Skamb. 312-656-6599. Prista
tome arba pasiunčiame. 

(sk.) 

gramoje jaunimo pasirodymai 
su lietuviškom dainom ir šo
kiais, kuriem vadovauja Sabina 
Henson. Laukiama, naujų jau
n imo nar ių , nes vaikams 
visuomet įdomu išmokti savo 
protėviu papročius bei tau
tosaką. Norint jaunimą įrašyti, 
prašom skambinti Sabinai Hen
son 573-0066. Suaugusieji , 
norintys su vyčiais susipažinti 
prašom skambinti John Meizis 
254-4520 arba Scottie Žukas 
582-3820. 

D I S K U S I J O S MENO 
KLAUSIMAIS 

Susibūrimas į organizacijas 
išauga iŠ bendraminčių ieško
jimo. Pamilstame meną, poeziją, 
Šokį ar dailųjį Žodį ir pradedame 
ieškoti progų tą talentą ugdyti. 
Tad ir gimsta dramos būreliai, 
šokių vienetai ar poezijos ra
teliai. Bet būrelis ar vienetas 
negali reikštis ar veikti be or
ganizacinės struktūros, vadovų 
ar finansinės paramos. Tik tos 
organizacijos, kurios moka 

x Dainavos Ansamblio ruo
šiamas Naujų Metų sutikimas 
įvyks Jaunimo centro kavinėje 
8 v.v. Informacijai skambinti 
Mėtai Gabalienei 863-8210 ar
ba Danguo le i I lg inyte i 
425-6527. 

(sk.) 
x Ba lzeko Lietuvių kultū

r o s m u z i e j a u s krautuvėje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629, galima gauti įvairių 
knygų; žemėlapių; gražiausių 
gintarų, kristalo vazų, bokalų, 
taurių su vyčiu ar rūtom; 
keramikos liet. lėlių, vazų ir 
bokalų; liet. lėlių (austais taut. 
drabužiais); liet. vėliavų ir 
vėliavėlių; medžio drožinių, 
koplytėlių, kryžių, žvakidžių, 
rankšluostinių, grybų; šiau
dinukų; vaikams medinių kala
dėlių; žaislų ir daug kt. Skam
binti: 582-6500 kasdien (ir 
sekmd.) 10-4 p.p.; pirmd. 10-7 
v.v. 

(sk.) 

veikti profesionališkuose rė
muose, auga ir bręsta. 

Chicagoje ir jos priemiesčiuose' 
randame ne tik vietinės valdžios 
pareigūnų, bet ir privačiu or
ganizacijų bei pavienių asmenų, 
kurie remia, ugdo arba finan
suoja tokių organizacijų veiklą. 
Etninių grupių išsilaikymas 
jiems ypač rūpi, todėl reikia 
rasti progų rėmėjams, puo
selėtojams ar menininkams 
susieiti ir susipažinti. Vienai or
ganizacijai gali trūkti pinigų, 
kitai patalpų, o trečiai vadovų. 
Rūpesčiai ypač iškyla, kai nėra 
vietinės organizacijos ar centro, 
kur būtų galima gauti informa
cijos ar patarimų. 

Balzeko muziejus i m a s i 
iniciatyvos padėti ypač tokiems, 
kurie domisi etniniu kultūros 
puoselėjimu. Dramos, meno, 
skulptūros, dailiojo žodžio, iš
raiškos šokio ir panašių žanrų 
mylėtojai, rėmėjai ir organiza
cijų veikėjai yra labai maloniai 
kviečiami pasitarimui į Balzeko 
muziejaus patalpas antradienį, 
gruodžio 29 d., 7 v.v. Apvalaus 
stalo pobūdžio diskusijose daly
vaus iš įvairių, vietinių ir meno 
rėmėjų organizacijų. Šį įvykį 
remia Chicagos Office of Fine 
Arts ir Illinois Arts Council. Be 
jų atstovų, dalyvaus ir kitų pa
našių meno rėmėjų organizacijų 
atstovai. Jie suteiks informa
cijos ir patarimų apie galimybes 
gauti finansine paramą, ypač 
„grants", ir organizacinę pa
galbą. Jeigu jums ar jūsų or
ganizacijai rūpi etninių grupių 
ir jų kultūrų išsilaikymas, tai 
jūsų dalyvavimas yra labai 
pageidaujamas. 

CICERO ŠAULIAI 

Pirmą kartą Cicero jūrų 
šaulių kuopos „Kla ipėdos" 
valdyba buvo sukviesta posėdžio 
pas pirmininką Juozą Mikulį. 
Suvažiavę valdybos nariai į 
Westchesterį stebėjosi t a i p 
puikiai įruošta p irmininko 
rezidencija. 

Posėdžio metu pirmininkas 
painformavo apie įvykusį šaulių 
atstovų suvažiavimą, kur i s 
pa lyg int i praėjo l a b a i 
sklandžiai. Centro valdyba iš
rinkus pirmininką Mykolą Aba
rių, dabar yra sudaryta Detroi
te. Jūrų šaulių vadovu išrinktas 
Bronius Valiukėnas. Visi susi
r inkusiej i buvo labai pa
tenkinti, kad pagaliau šaul ių 
centro valdyboje baigėsi intrigos 
ir kad į centro valdybą yra iš-

x Vert inga d o v a n a K a l ė 
doms. Tai Romos jubiliejinių iš
kilmių 60 min. vaizdajuostė, 
Vatikano televizijos paruošta. 
Kaina su persiuntimu 37 dol. 
Čekius rašyti ir siųsti; L i th . 
Christianity Jubi lee , 7218 S. 
Fairfield Chicago, 111. 60629 , 
tel.: 312-434-5719. 

(sk.) 

x Lietuvių O p e r o s Naujų 
Metų sutikimo pokylis bus Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
gruodžio 31 d., 8:30 vai. vak. 
Stalų užsakymus priima ir visas 
informacijas teikia Op. vicepirm. 
Vac lovas Momkus paskambi
nus telefonu 9254193 bet kada. 
Prašome gausiai dalyvauti. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— D r . Bart i s Maže ika , plas
tikos chirurgas iš Fort Worth, 
Texas, apie kurį buvo ilgas 
s t r a i p s n i s , ,Wal l S t r e e t " 
žurnale, šių metų lapkričio 25 
dieną. Jis davė pasikalbėjimą 
per NBC televizijos „Today" 
programą šių metų gruodžio 14 
dienos rytą. 

— S e a t t l e , W a s h . , š o k i ų 
g r u p ė „ L i e t u t i s " , vado
vaujamas Zitos Petkelienės, 
išleido „Lietučio" marškinėlius, 
paruoštus Lorettos Werner. 
Juos galima pasirinkti geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos. Paga
mino šokėjų komitetas, susi
darąs iš Steve Buck, Jeanette 
Norr i s , D a l i o s Lapat i skai -
tės-Hagan, Marytės Oksaitės ir 
Lorettos Warner. 

— Sea t t l e m e r o ž m o n a R o -
s a n n e Royer savo namuose su
rengė vaišes — rinkliavą Etni
nio palikimo organizacijai. Lie
tuvės paruošė šiai šventei saldu
mynus. Prisidėjo Irena Blekytė, 
Tamara Dunaravich, Genutė 
Gylytė, Dalia Lapatinskaitė-Ha-
gan, Alicija Lapatinskienė, 
Kathie Moritis, Jeanette Norris, 
Zita Petkienė ir Nijolė Raišienė. 

— L i e t u v i š k o s d a i n o s 
m ė g ė j ų klubas spalio 16 d. 
turėjo vakaronę pas Zitą ir Juo
zą Petkus. Klubo organizatorius 
Gintas Nalis trumpai pakalbėjo 
apie šios grupės tikslus ir numa
tytą veiklą. 

rinktas ir mūsų kuopos pirmi
ninkas Juozas Mikulis. 

Diskusijose iškilo klausimas 
dėl metinio baliaus, nes Chi
cagos šaulių namai labai pa
brangino savo salę. Nutarta 
metinį balių ruošti savoje Šv. 
Antano parapijos salėje 1988 
metų spalio 8 d. Kasininkas Jo
nas Dekeris pranešė, kad dabar 
Tautos ir Lietuvių Fondams 
esame iš kuopos kasos įnešę 
lygiai po 500 dol. Kuopos 25 
metų sukaktuvinį leidinį sutiko 
redaguoti žurnalistas Vaclovas 
Prūsas. Švenčių proga nutarta 
su dovanėlėmis aplankyti slau
gymo namuose esančias kuopos 
šaules Dobilienę ir Gailienę. 

Po posėdžio visi dalyviai buvo 
pakviesti į apatines patalpas, 
kur buvo paruoštos vaišės, nes 
paaiškėjo, kad kuopos kasi
ninkui Jonui Dekerui suėjo 
garbingų 8 0 metų. Jam buvo 
sugiedota Ilgiausių metų ir 
įteikta dovanėlė. 

Valgėm, gėrėm ir vis tiek 
daug kas l iko, tad išeinant šei
mininkė Mikulienė dar pridėjo 
ir išsinešti. Be šeimininkės, 
vaišes ruošė Ašoklienė, Prans-
kevičienė, Skamienė ir Skopie-
nė. 

S. P a u l a u s k a s 

BnKhton Parko vyčių 36 kuopos valdyba. I* kairės: J. Martikonis. A. Stakens L. Kilkus, dvasios 
vada. kun F Kireilis. D. Gaidas. S. Žukas. Evelyn Otelis - buvusi pirm. L. Stukiene - buvus. 
centro valdybos pirm., R. Wertelka. S. Henson, M. F. Kintius. I. Norushis ir J. Kinčius 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. B«U Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 77fr-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2801 W. 88th Street 
Chicago, IL 80820 

Tel. 77841800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir .vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., St*. 18-2 
Hinsdale, IL 80521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


